Januar startede med sang til indvielsen af
den nye standermast.
I februar var vi i Årup på Holmely.
Her er altid et stort publikum, rigtig mange
pårørende var mødt op.
Denne gang gik det ligesom sidst, vi måtte
sidde på gangen og drikke kaffe, alt var fyldt
op.
Det er dejligt med et medlevende publikum.
På vores hjemmeside ligger der 2 videoer
som man kan se og høre, ellers er der flere
på.
https://www.youtube.com/results?search_q
uery=Assens+marineforenings+Shantykor
16. februar var der årsmøde i koret, med
valg til div. poster - alle blev genvalgt. John
fortalte om vores regnskab, men da vi ikke
havde så mange optrædener i 2016, var
regnskabet ikke så godt som sidste år.
Afslutning med Smørrebrød og en øl til alle .
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Onsdag før Påske skulle vi deltage i indvielsen
af den nye mole i Assens Havn.
Det var en kold, og lidt våd begivenhed, men
der var mange publikummer og øl og pølser til
alle - det var kommunen der gav.
Vi var heldige at roklubben stillede bådhallen
til rådighed, så var vi dog i tørvejr.
Her var der også dejlig varm kaffe og kage.
Senere var der komsammen i roklubbens
lokaler. Da det i år er roklubbens 100 års
jubilæum, havde de lavet en sang på
melodien ”Assensvalsen”.
Vi havde laver en prøve som blev lagt på
”youtube” , så havde de noget at øve sig på.
https://www.youtube.com/watch?v=iiBXXofEI3I&t=18s

Så var der afslutning med damer og laksemad.
I juli skal vi optræde til ”Ærø’s single folk festival”
efter de gamle træskibe har været i Assens.
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Træskibene og besøg af ”Die Hornblower ” fra Tarp

Igen i år havde vi besøg af træskibene og
Die Hornblower fra Tarp med spisning i
Marineforeningen.
Der var udveksling af gaver fra
kommunen, marineforeningen, Tarp og
Die hornblower.
Efter spisningen var der optræden i det
store telt på midtermolen.
Igen godt besøgt.
Det var måske den flotteste sommerdag i
år, så der gik noget koldt øl til.
Det var nok det største antal besøgende
der har været til træskibstræffet, også
skibene var flot repræsenteret - 40 stk.
Dagen sluttede med et flot festfyrværkeri,
og signaler fra de deltagende skibe.
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Shantykorets tur med MHV 817

Shantykorets tur med MHV 817
Billeder fra shantykorets optræden til Ærø Single Folk Festival i Søby.
Det var en frisk tur for garvede søfolk, med vandet indover skibet blev der hurtig ”ro”
Dårlig sigt og regn var ikke lige det vejr vi havde håbet på.
Efter frokosten klarede det op og solen kom frem, dog var der stadig nogen sø.
Men nu havde vi vendt skuden, så det var en meget mere behageligt sejlads folk fik
set sig om (på skibet) og interessen for maskinerne og navigationen var god! –
men hovmesteren/radiogasten scorede nok flest point.
At opleve ”gamle søfolk ” i frisk vejr var for os besætning en sjov oplevelse.

Bifrost

