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Bogø´s kongeligt inspirerede selskab for udbredelse af 

kjendskabet til brændevin, bjæsk og bitter – samt tilhørende 

Nordiske egnsretter. 

 
Beretning for året 2020 - 2021 

 
Det er jo kun et 1/2 år der kan berettes om da vi først kunne mødes igen i foråret. 
 
Dengang var vores første tur den 19/6 som gik til Holmegårdsmose - jeg var desværre 
ikke med da vi tog til Bornholm. Men jeg har forstået at det var en rigtig god tur og hvor 
der var mange der deltog. 

• Porse blev det også til. Men lidt ærgerligt var porsen sprunget rigtig godt ud, så 
høsten var alene bladene, men som også kan være godt - men altså ikke nær så 
godt som raglerne - det er dem som giver en bedre og meget finere smag (synes 
jeg) 

Så derfor er der et forslag om at vi tager "meget "tidligere afsted til næste år. Der er 
nogle her der ved hvornår det så vil være bedst. 

• og det tager vi under generalforsamlingen senere. 

Hanne og Niels inviterede til dramfrokost hjemme hos dem i haven - En dejlig 
eftermiddag hvor også solen var fuld (!?). Det var den 9/7/21.  
 
Det var se dejlig sammenkomst - hvilket især kunne ses dagen efter - det regnede og 
man kunne se at der virkelig havde været en god fest i haven .... 
 

Mange Tak til Hanne og Niels. 
 
Men min oplevelse er at når der er nogle der åbner deres dør og inviterer os indenfor er vi 
alle i dramklubben meget glade for det - og der er altid stor tilslutning- så andre må 
gerne byde ind.... 
 
Den næste sammenkomst var den 11/9/21.  
Vi skulle plukke slåen og havtorn ovre ved Hårbølle Strand. 
Det er et dejligt sted, en dejlig strand. 
Men der var ikke meget tilslutning - men stadig en dejlig tur - og slåen var der nok af. 
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Sådan en dag som i dag er jo så helt fantastisk med så stor en tilslutning - især efter en 
nedlukningstid i alt for lang tid.  
 
Så jeg takker alle for gode oplevelser og som jeg regner med vil fortsætte fremover. 
 
 
 
5 november 2021 – Helle Pedersen, præsident 
 


