
 
Rågelejetræf den 21.juli 2020 på Restaurant Søstjernen 
Mel.: Er du dus med himlens fugle… 

 
Velkommen her, til Rågeleje, 
Til sommertræf ad landeveje. 
Glemme det var mørkt og trist,   
For en stakket frist. 

Er du er dus med dagens Danmark, bekendt med hvad der sker? 
Med statsminister Mette – og nedlukning med mer. 
Men i dag så skal vi hygge – for vi har livet kær, 
Og vi har fundet ud af noget, som er meget værd. 
Et møde! Lidt hvidvin! En frokost snart på vej. 
En fadøl! Og kaffe! Desserten mangler ej. 
Er du dus med traditioner og hyggen vel især? 
Så har du fundet ind til det, 
Der gør livet allermest værd! 

Et sommertegn - hjulet det drejer, 
Vi hygger næsten - som vi plejer.  
Foredrag og megen snak, 
Sommer, sol og tak.  
   Er du dus med brune arme, og udeliv og vand, 
   Og pressemøder, håndsprit og take-away med sand.  
   Har du lært at albuehilse, og ikke komme nær,   
   Så har du fundet ud af noget, som er meget værd. 
   En e-mail. Til venner. Jo, jo der knyttes bånd, 
   En middag, med rødvin, det løsner tungebånd. 
   Kan du komme til sluk-efter, i Solveigs hus så nær. 
   Så har du fundet ind til det, 
   Der gør livet allermest værd.         

Vort sommertræf, det er en vinder, 
Og fremkalder - et hav af minder.. 
Kirsten B. var forgangsmand, 
Her i sommerland. 

Hun fik skabt en tradition som – vi gerne værner om, 
      Og Virum og distriktet, vi synes ligesom, 
      At vi skylder dem der started’,med ildhu, bål og brand  

At følge op med godt humør, heroppe tæt på strand. 
En festsang, et rim og - en ægtemand m.m., 
Et banner, en fore- drags- holder, som i ser. 
Er du dus med traditioner, og hyggen vel især? 
Så har du fundet ind til det, 
Der gør livet allermest værd.   

På Nyborg Strand, vi mødes atter, 
Får lækker mad, og vin og latter. 
Kan det blive ved at gå? 
Tænker vi som så!  

Du skal huske på at nyde, dit Inner Wheeler liv,  
Og venner og familie, og andet ”tidsfordriv”. 
Du kan rejse rundt i Danmark, og høre havets brus  
Og synge sammen udenfor - og drikke vin af krus. 
En udflugt! Et møde! Din mand forglem ham ej! 
Når ferie - børn kommer, et værre hurlumhej. 
Hvis du gætter deres tanker, du har dem jo så kær. 
Så har du fundet ind til det, 
Der gør livet allermest værd. 
 

På vegne af Virum Inner Wheel Klub 
Helen Kristensen 

 

 

 


