
lllorgsngollklubben & Tirsdagspig€rnss vsnnar

8.marts 2008

Velkommen til sason 2008
Arede founding members/ medlemmer (stadigvek inkl. martelmureren !) aspiranter (r.,2,

:, 4 c 5. r^ l!!!r + en enkelt elev.
Den vinterpause, vi har holdt siden primo november, har v;eret aldeles overflodi& idet vi jo
overhovedel ikke har haft nogen vinter. Medmindre derure alligevel skulle indtrede her sent i marts,
mener ledelsen nu, at det er pa 6de at indkalde til den store abningsmatch:

Lordag den 29. marts 2008 kl. 7.00 prc.
Vores land er {ortsat kr:igsfzrende og sidan kunne det ogse s}'nes pe vores bane, der er ved at fi genop-
rettet bunkers, soer og enkelte teesteder. Der ydes slore bestrEbelser pe at fjeme evenfuelle spor og
skader, der er opstAet ved vinterarbejdeme, der var planlagte trl at blive udfot i frostvejr. Imidleftid er
det vist kun pr:esidenteD der i vinterens lob har provet noget ordentligt frostvelr (minus 47,3 og med en
vind, der gav en chilfaktor pa Sodi minus 70 gr. rigtigt dejligt koldt!). Dct var nodvendigt at opholde
sig i dmelig n.erhcd af Cuds eget land for at obselvere, om presidenhomineringskampagneme kunne
fa indflydelse for lederskabet af vores egen elverdige klub marr har jo for hort om bide headhunting
(kunne dog kun f6 indflydelse pi fe pe$oner i vores klub) og imperiaLstiske tendenser til enerddigt at
ville bestemme over Gud og hvermand. Ledelsen kan lykkeligvis konstatere, at vi i al fald indtil videre
holder os fri af derme proces med nye presidentkandidater og et for os helt overflodigt valg. Det viser
ogsi endrLu en gang, at den demokratiske proces miske er udmerket for nogle folkeslag efter vore
mening dog kun, hvi-s man er mange nokl

I skrivende stund (d.d.) er det kvhdernes intemationale kampdag, men ledelsen har flerc gange r.eret
ude ved vejen og alligevel ikke market noget endnu. Dette til trods for, at vi til stadighed er parate til at
kempe pi kanvassen - endda selvom det skulle vere ned en af de os ellers ikke nzermere bekendte
Sitte#isser" (ja, - sAdanbfver de omtalt ibl.a. Berlingeren d.d.).
Tilbage til vores egen klub, hvor ledelsen forhsat star fast og ud a{ stedet urokkclige, men selvfolgelig
statter vi op om Hans Kongelige Hojheds bestrebelser pa at Ia sede i den Intemationale Oll.rnpiske
Komit6. Kronprinsen vil ogsi foftsat v:ere velkommen i vores klub, men vi kender jo godt problemet
med 2 smi derhjemrne, sa accept af tilbudet far nok sta ibero, indtil de smi kan v€re alene hjemme.

Siden efterareb horing fik vi uden overhovedet at vere blevet adspurgt - ct pludseligi Folketingsvalg.
Dctte sndrcde ikke statirs for Politicus Magnus Regionem han holder sig tjl det lokale sygehus, som
han i ovrigi maske har en god grund tJJ altsa byggegrund! Hermed blev den sto$te gevinst ved valgel
at fru BRH flk et hold-keft bolche, som hun endru ikke har liet suttet sig fri af og vi skal ikke nyde
noget af at hjelpe hende med at sutte. Hvis det var noget mcd sutning alene ville vi nok gi til
opposifionens leder (nej- det er ikke Villy)l

Ledelsen gor sig soln det sig hor og bor relevante tanker om den fortsatte rekruttedng til vores lille
klub. Vi kunne vc1 have 2-3 stykker mere pi vores liste, saledes at vi er en passende flok, der tee'er ud
prc. 7.30. Ved nermere efterslr ma vi konstatere, at flertallet er +60 - selvom det hverken ses eller hores
pi alle, - men vi skal opfordre til at vi fir lidt forlngelse ind, medens vi endnu kan huske det. Vi ville
ogsi geme af mange gode grunde havc vores egte dansker hlbage - ogsa lordi harr i vores forestillings-
verden har en ganske sEende lighed rned den person, der beg;.,nder med M, og som vi ikke engang i
alvor me ftgne. Bare vorcs M kommer tilbage, si vi i vores pA sedvanligt h@jt niveau liggende globalise-
dngs- og overordnede reLigir:rse droftelser bare kunne nojes mcd at pege!
Der er i pakommende fald krav om afbud (om nodvendigt) til det lakre morgcnbord pi listen i klub-
huset eller dl en af nedenstiende:
cunnar Mylius P.(presid€nt) Hans Dahl (vicepresident) Lars Kold Hansen (nybygg€ren fra prarien)
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