Eskadervisa Temaeskader
SXK V juni 2011
Melodi: Flickan i Havanna
1

Vår eskader tema har
Både nytt och sån´t som var
6:e juni starta vi
Från Skärhamn by the sea
Men först såg vi akvarell
Nolde kör med färg like hell
Tid för avfärd närmar sig
Skärhamn tack och hej
2
Med ett hot om åskeknall
Tuffa vi mot Uddevall
För att hos UMBK
Nattaläger få
Karlsons med sin stora famn
Tog emot i sitt Sandhamn
Grillarna fick göra sitt
Kvällen blev en hit
3
Så vi lämnar MBK
För att mera bildning få
För i skalbank göms ändå
Ej bara musslor blå
Jan han var en kunnig man
Historien den kunde han
Och för några år se´n fann
Man rester av en and
4
Fjärilar och kryp så små
Tittade vi också på
Fåglar träd och fin natur
Vid bron vi fick en skur
Sen så titta solen fram
Och vi såg en annan hamn
Nils och Ragnhild kroka arm
Och fick sig var sin ”dram”
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5
Nu vi är på Bassholmen
Kjell, vår guide kom ut till oss
Kunde alltom båtarna
Som i hamnen låg
Sen vi genom strömmar styr
Vind och regn omkring oss yr
Käringön till slut vi når
Lugn i hamnen får
6
En ny dag på Käringön
Ut vid Hulda träffen sker
Guiden Gunnar hälsar
Direkt en kick oss ger
Kom nu glada SXK
Massa fakta ni ska få
Ön är vacker ön är rik
Full av historik
7
Turen går på del av ön
Träningscenter, vattenhall
Företag som blomstrar
Sedan Simpssons kall
Prästen Simpsson ledde allt
Giftermål han har befallt
Ön är vacker ön är rik
Full av romantik
8
Ostronbar och titt på hus
Med utsikt över havet
Guidning slut vid hamnen
För den är ju navet
Planer se´n på Måseskär
Resan blev till en chimär
Vi blev bara en publik
Leif gav historik

9
Dagarna på Käringön
Avslutas med skaldjursfest
Sjöboden är knökfull
Nu vi trivs som bäst
Ja nu glatt eskaderfolk
Sångarna gör sig till tolk
Här är alla drottning, kung
Sjung av hjärtat sjung
10
Käringön vi lämnat nu
Havet det var inte smult
Skvalpigt men en sol så fin
Tog oss i Skagen in
Ulrik han var med ombord
Längtan efter mamma stor
Vinet smaka dejeligt
Som vi på bryggan fick
11
I Skagen trivs vi väldigt bra
En promenad vill kroppen ha
Cykla, slappa, shoppa loss
En öl i sta´n förstås
Middag hade var och en
Krogen locka några men
Fisk och skaldjur fanns att få
Se´n i säng vi gå
12
Uppe klockan noll sex
Motorgång, vad annat säg
(det skall vá motor tralala…
Det skall vá motor tralala…)
Men idag nu ingen kräks
Lugnare vår väg
Vindöga tar täten snart
Alla sätter väldig fart
Grillning hägrar fullt och klart
Liksom sång och spel

13
Innanför ön Hirsholm
Gick de flesta som på tå
Men med farledsprickar
Var det si och så
Frågorna på VHF
Löste dock problem med träff
Ingen körde upp på grund
Tack vare frågestund
14
In till Aalbeck skulle vi
Men det segla vi förbi
För det hot om kuling var
Under flera da´r
Fredrikshamn det fick det bli
Under taket grilla vi
Sedan blev det en svängom
Efter tjôt och sång.
15
Sista dagen närmar sig
Men först vi gratulera
De tvenne jubilarer
Sjung och salutera
Cykeltur till vacker park
Upptäckt av jungfrulig mark
De flesta av oss togen
Lunch på Möllekrogen
16
Vi provade i Fredrikshamn
Bouquet och doft och stil minsann
Vin med flera smaker
Från druvorna vi fann
Kom nu glade provare
Ruset blir nu grovare
Tankarna då är på flykt
Och strax är du hänryckt

17
Resan går så mot sitt slut
Inga pengar har vi kvar
Rödvinsbristen är akut
Hemåt strax vi far
Det vi kommer bra ihåg
Motig vind och motig våg
Bättre är dock glam och stoj
För visst har vi haft skoj!
18
Avskedsmiddag nu vi har
Skilda kurser sedan tar
Sommaren är ännu lång
Vi kanske ses nån gång
Hjärtligt tack till Falckarna
Nu vi höjer kalkarna
Nästa år vi kosan styr
Mot nya äventyr
19
Ögonblick när verklighet
Nu övergår till minne
Som vi ska bevara
Nu då tid är inne
Tid att säga hej adjö
tid att trotsa hav och sjö
Annki Lennart våra ess
Tack tills näst vi ses

