Årsmøde med kulturcafé og
spisning
Januar 2020
Det var 3. gang, vi holdt nytårskur i januar. Det
begynder at ligne en tradition?
Klokken kvart i elleve mødte 33 cyklister op i
Fælleshuset uden cykel men medbringende en ret til
det senere frokostbord. Vi skålede nytår stående og
bænkede os siden ved bordene med drikkevarer og
chips til at holde den værste tørst og sult fra livet
under formiddagens program.
Først blev det til et meget kort tilbageblik på turene i
2019, hvor vi med fire dejlige ture ud af byen havde
imødekommet ønsker om lidt mere cykling og natur.
To af årets ture var foreslået og forestået af klubbens
medlemmer. Det er vi rigtig glade for, det betyder
aflastning og nye idéer. I må meget gerne komme med
mere af dette! Kassebeholdningen efter årsmødet
lyder på 6.485 kr. Den skal ikke være større, så vi vil
huske at være lidt mere gavmilde på turene i det nye
år.
Mette synger sine Tove Ditlevsen sange

Cykelklubben synger Halfdan Rasmussen
Og så var det tid til kulturcaféen. Dagens gæst var
Mette Rehling, som mange af os kender fra to besøg i
Folketinget, hvor Mette arbejder som betjent,
gruppeleder, rundviser mm. Hun og Jacob havde
sammensat et program med fokus på de to digtere,
Tove Ditlevsen og Halfdan Rasmussen, der virkede
samtidig og stod hinanden nær. Mette skriver tekst og
musik til egne sange, som hun lejlighedsvis optræder
med. For nylig blev hun inspireret til at sætte musik til
nogle af
Tove
Ditlevsens
digte. 7 af
dem
fremførte
hun ved
klaveret;
meget
personligt
og med en
stemme,
der bevæger.
Tove Ditlevsen, 1917-1976
Mette fortalte lidt om Tove Ditlevsens brogede liv og
om bagrunden for valget af netop disse digte, alle fra
digtsamlingen “Lille Verden” fra 1942.
Halfdan Rasmussen 1915-2002

Og så gjaldt det Halfdan Rasmussen med fokus på
hans barndom her på Christianshavn, hvor familien
med 6 børn boede i Burmeistersgade 8 i en toværelses
stuelejlighed med rullestue i det største værelse.
Halfdan Rasmussen udgav i 1977 en selvbiografisk
digtsamling - “Og det var det” - med 25 digte om livet
i landsbyen, Christianshavn - faderen, der arbejdede
på værftet, moderen i rullestuen, familien i nabolaget,
skolen, lærerne, kammeraterne, kasernen, linie 8 på
Bodenhofs Plads, Høvlen.

Halfdans mor og Rullestuen i Burmeistersgade
Jacob læste et
udvalg af disse
fine digte og
fortalte lidt om
Halfdans
voksenliv.
Vi sluttede
denne del af
arrangementet
med at synge
Halfdan
Rasmussens
hyldest til
foråret og
naturens
vidunder:
“Noget om kraft”, ledsaget af Mette på klaveret og
Kirsten på blokfløjten.

Og så blev al den medbragte mad stillet frem. En
imponerende og ved skæbnens gunst meget varieret
anretning af mange lækkerier. Vi hyggede os
gevaldigt et par timer, og undervejs blev Kvart i
Elleves nye cykelsang introduceret af Jacob og sunget
ledsagelse af
dagens
husorkester.
Vi sluttede traditionen tro dagen med
kaffe og
citronlagkager.

Kvart i Elleves cykelsang
En dejlig dag og en fin optakt til det nye cykelår.
Tak for al den dejlige mad, jeres gode humør og
hjælpsomhed undervejs og ved oprydningen.
Efter tre årsmøder med mere end fuldt hus og mange
roser fra jer hver gang kan vi vist ikke andet end klø
på igen næste januar.
Godt cykelår 2020 ! Ellen, Bente, Jacob og Preben.
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