
Tilsyneladende var det ikke lykkedes for majestæten, at finde Tom’s 
adresse. 
 
Derfor havde hoffet valgt at overbringe dronningens lykønskninger til 
Mr. Waits via Swend’s Bluesband. 
 
Vi takker på Tom’s vegne ... 



Er vi klar
? 



LØRDAG 7. DECEMBER 2019 



LØRDAG 7. DECEMBER 2019 



Tom var i årevis meget påpasselig med, at 
der ikke måtte gå uorden i væskebalancen. 

 
På denne aften delte vi hans bekymring  

og sørgede for depotet var i orden. 
 

Det ser ikke ud til,  
der var grund til bekymring. 



Traditionel 
usund og klimabelastende 

dansk julefrokost: 
 
 

Marineret sild 
med løg og hjemmelavet karrysalat 

 
 

Stegt sild 
i eddike 

 
 

Smalle sild 
med purløg og mayonnaise 

 
 

Fiskefilet  
med citron og remoulade 

 
 

Stuvet hvidkål 
med deller og rødbeder 

 
 

Grønlangkål 
med brunede kartofter, stegt medister og hamburgryg 

 
 

Mørbradbøf 
med champignon og bacon 

 
 

Rejer 
med citron og mayonnaise 

 
 

Risalamande 
med kirsebærsovs 
(og mandelgave) 





Prøv lig’ og hør her ! 
 

Jeg har lavet en Quiz. 



Løsningen på Karins quiz findes andet steds i denne tryksag 



Vinderen af quiz’en kunne vælge hvilken præmie  
vedkommende ville have - det var synd - for taberne!! 

Og ikke nok med en fantastisk (og svær) quiz, 
Så havde Karin og kreeret flotte præmier til 
vinderne. 
 
Et utroligt flot maleri 
 
En tre-dobbelt CD med Swend Aages Tom 
Waits favoritter. 
 
2 smukke unika glasskåle. 



Smalle Swend havde også begået et quiz. 
 

Den var udformet elektronisk som en multible choice prøve med 4 svarmuligheder 
og kun et rigtigt svar. 

- efter bedste AMU-stil. 
 

Der var heldigvis intet krav om 2/3 rigtige svar for at bestå testen. 
 

Den glade vinder af en flaske væske med alkoholisk indhold blev: 
Gourmet Swend 

Aka 
Swend Hüttemeier 



Stod der ikke Risalamande på menuen? 
 

Jo, det gjorde der. 
 

Var der så også mandelgave? 
 

Jo, der var. Endda i to omgange! 
 

Hvem fandt så mandlen? 
 

Det gjorde Gourmet Swend! 
 

Hvad var mandelgaven? 
 

Mikkel Stolt’s nye bog ” Tom Waits og mig” 
 
 
 
 

Kom der så en skål mere på bordet? 
 
Ja, det gjorde der. 
 
Var der også gemt en mandel i den? 
 
Ja, det var der. 
 
Hvem fandt så den? 
 
Det var der ingen, der gjorde. 
 
Nå! Hva’ så? 
 
Så blev der trukket lod blandt pigerne. 
 
Hvem var så den heldige? 
 
Det var Italiano Erna - synd for de andre. 
 
Hvad fik hun? 
 
En æske fyldte chokolader fra Løgismose. 



Swend’s Bluesband i en nøddeskal 
 
Uanset hvem vi har fejret, har vi stort set altid lavet en 
sangbog til lejligheden. 
 
Og også uanset hvad eller hvem er det aldrig lykkedes at 
komme gennem denne sangbog. 
 
Det lykkedes heller ikke denne gang! 
 
Vi blev enige om, at det nok til dels skyldes, at vi som andre 
dygtige musikere ikke gider at øve os. 
 
Det endte - som traditionen næste kræver - i jamsession. 
Men pyt, det var rigtig hyggeligt. 
 
Sorry Tom 



En forholdsvis ny tradition i Swend’s Bluesband er: 
 

NU-ER-DET-ATLSÅ-MIN-TUR-TIL –AT-VÆLGE-ET-NUMMER 
 

Denne disciplin opstod en sen nattetime på Atletikvej. 
 

Det går i al sin enkelthed ud på - efter tur - at belemre hinanden med ens favoritnumre. 
 

En del af sporten kan være at vælge rigtig lange numre. 
 

Eller prøve at snyde sig til at afspille to numre i træk. 
 

Det er en enkelt gang også set, at der har være inddraget dans til numre. 
Det uskyldige formål var at vække de andres interesse og entusiasme. 

Til stor begejstring i øvrigt. 
 

Med andre ord: alle kneb gælder. 
 

Regler er som bekendt til for at brydes. 

Mon der er nogen, 
der vælger et af 

mine numre? 



Dagen derpå 

Bed 
& 

Breakfast 



Løsning på Karins quiz 

2 X X   2 2 X   1 1 2   X 2 1 X 


