
Landsmødet i Aalborg  lørdag d. 10/10 - 2020  

Mel.: I skoven skulle vær´ gilde 

 

Kompas Hotel i Aalborg var vores mødested, 

og kl. 11,30 skylled´ folk lidt kaffe ned. 

Kim Fred´richsen begyndte 

vort møde – og forkyndte 

hvem, der sku´ holde foredrag – samt selve mødets start, 

derefter lidt historie – og Kim, han taler KLART. 

 

Carl Erik Foverskov fik nu ordet for en stund, 

og han er meget vidende – og – ikke uden grund. 

I 19 år - med konen - 

beså de ”Unionen” – 

tog billeder i læssevis fra steder fjern og nær, 

og man fik faktisk lyst til også selv at komme der. 

 

Vor Landsforenings formand var sent på færde, men 

fortalte om sin første tur til ”Leningrad” såmænd, 

da russerne var vilde 

med danske film – du milde – 

som ”Frede, der slår først”, der var et hit i disse år, 

så K F rejste rundt og viste film, som I forstår. 

 

 

I Rusland nydes bedst der´s musik og der´s kultur, 

som - når man ser en film, så er det biograf, man bru´r. 

Ja, vi fik mangt at vide, 

men så var det på tide 

at få en lille frokost førend selve mødet stod, 

det started´  14,30 – timeplanen var skam god. 

 

Det, alle delegerede klart bør ha´ at vid´, 

er dagens orden - sendt pr. mail og TIL DEN RETTE TID. 

En referent er vigtig, 

for hun er nemlig pligtig 

på både emner, talere og indlæg at ha´ hold, 

men heldigvis så valgte man Mari´ Louise Kold. 

 

Og alle disse ting bli´r naturligvis sendt rundt. 

(jeg skriver så om bytur, som ”vi sidste” blev forundt). 

Kai Hjort – han viste steder, 

teatre – smalle stræder – 

beretted´´ mangt og meget, og vi slutted´ alle af 

i Duus´s kælder – VI BLEV MÆTTE – Superdejlig da´. 

 

                                                                        Hanne Slumstrup 


