
  

København, 27. okt. 2020 
Kære ven 
 
Tinglutis Veteranbestyrelse har hermed den store glæde at indbyde dig til  
Tingutis Veteran on-line generalforsamling med efterfølgende on-line fest 
 
    Lørdag 7. nov. kl. 17.00 
 
udfra devisen ”Længst muligt i eget hjem” … 
 
Pga. de allestedsnærværende restriktioner afholdes festen på zoom … 
 
Du skal derfor sørge for et veldækket bord med dug, lys og blomster,  
mindst 2-3 retter mad + dessert samt det, du gerne vil drikke til …  
 
Du kan selvfølgelig også bare ringe efter en pizza … ;-) 🍽🍻🍕🥂 
  
I god tid inden kl. 17 bedes du desuden arrangere en velkomst drink  
- og nu sætter du dig foran din computer! 🍹 
 
Fra kl. 17 kan du åbne dette link  
https://us04web.zoom.us/j/78230873539?pwd=NTV4dU1GaFRObEQwbE10TmxS
Um40UT09 
 
Svar JA til alt undervejs, klik evt. på Download, hvis du ikke har zoom installeret i 
forvejen, og tryk på det blå skilt Launch Meeting for at deltage. Nu åbner mødet J 
 
Hvis du ikke har installeret zoom på din computer, kan du gøre det i forvejen HER 
https://zoom.us/download Vælg “Zoom Client for Meetings" og tryk på Download  
 
Nu kan vi alle se hinanden! 👋 

Du skal ”mute” dig selv under hele festen Mute  X 
 
Vi opfordrer til festlig påklædning, evt. folkedragt, og gerne hat! 
 
Program 

1 Velkomst m/drink 
2 Generalforsamling 
3 Tale 
4 Fællessang – hver for sig 
5 Fællesdans – hver for sig 
6 Online indslag med Mandagsorkestret 
7 En overraskelse …! 

 
Link til overraskelsen (virker først på dette tidspunkt) 
https://www.youtube.com/results?search_query=tingluti 
 
Kærlig hilsen og på gensyn -                                                        Computer-assistance 
Virtuel-Bestyrelsen                          Michael 40 45 71 66 



  

 
Melodi: Pia Raug –  
Tekst: Ebba Munk Pedersen 
  
Jeg vil male dagen blå 
med en solskinsstribe på 
vælge lyset frem for skyggen 
gi' mig selvet puf i ryggen 
tro på alting, selv på lykken 
jeg vil male dagen blå. 
  
Jeg vil male dagen gul 
solen som en sommerfugl 
sætter sig på mine hænder 
alle regnvejrsdage ender 
der står 'maj' på min kaldender 
jeg vil male dagen gul. 
  
Jeg vil male dagen rød 
med den sidste roses glød 
jeg vil plukke kantareller 
løvetand og brændenælder 
leve i det nu, der gælder 
jeg vil male dagen rød. 
  
Jeg vil male dagen grøn 
dyb og kølig - flaskegrøn 
sætte tændte lys i stager 
glemme rynker, dobbelthager 
håbe på mit spejl bedrager 
jeg vil male dagen grøn. 
  
Jeg vil male dagen hvid 
nu hvor det er ulvetid 
købe franske anemoner 
for de sidste tyve kroner 
lytte til Vivaldis toner 
jeg vil male dagen hvid. 
  
Jeg vil male dagen lys 
strege ud og sætte kryds  
jeg har tusind ting at gøre  
klokken elleve-femogfyrre  
blev november hængt til tørre  
jeg vil male dagen lys.  
  
 
 


