Klubnyt fra 22. maj 2019 - Filmaften
Der var kun fremmødt 8 medlemmer denne aften.
Grundet den dårlige akustik i lokalet, blev der hængt et par malertæpper op, hvilket hjalp en del.
Der blev snakket om oplevelserne fra sidste uges besøg hos Albertslund MJK. Det var et flot anlæg
med spændende sporplaner, der faldt meget naturligt ind i landskabet. Vi kunne tænke os, at
komme igen og være med til nogle køreaftener og høre om deres erfaringer med køreplan.
Rune havde sin nyerhvervede E-maskine med til justering af dekoderen hos LT. Den kom til at køre
som en drøm på rullestanden.
Efter aftensmaden, der bestod af smørrebrød fra Føtex, blev der vist film med lange amerikanske tog
på modelbane samt tyske damplokomotiver fra 1980'erne.
Bordbønnen var denne aften fra det gamle testamente.
Denne uge skrives i Første Mosebog: Michel var nu alene tilbage om aftenen. En mand fra
Afdelingsbestyrelsen, gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre
Michel, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Michels hofteskål gik af led. »Slip mig!« sagde
manden, »det er ved at blive lyst.«
Men Michel svarede: »Jeg slipper dig ikke, før du velsigner os med nye lokaler.« Manden spurgte ham:
»Hvad er dit navn?« Han svarede: »Michel af Guds nåde.«
Netop da stod solen op; og Michel haltede på grund af hoften, viste Herren sig for ham og sagde: Du
kæmpede bravt og Jeg ved, hvilke planer der er lagt for jer, planer om lykke, ikke om ulykke, men om at give
jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig i Guds hus, vil jeg høre jer og I skal
finde lykken i det forjættede land.
Amen.

Samling omkring bordet med snak om fremtiden. Hvad mon de 4 herrer er så interesserede i på
rullestanden ? Der er hængt et par malertæpper for at forbedre akustikken.
Rune tænker: "Jeg gætter på, at jeg nok vil tilbyde Flemming kr. 150,- for den, det være nok. Den er jo
gammel!" Michel peger anklagende på Jørgen: Hvis du ikke betaler 100 kr. til min rejsekasse, så er det
ude med dig! Jørgen ser skræmt ud.

Nå, det er igen Runes E-maskine, der skal under behandling. Rune ser mistænkelig ud, mens
Flemming pønser på en særlig version af frontlyset, som hævn over hans personvogn fra sidste år,
der fik indlagt diskolys.
Maskinen fik faktisk lagt stroboskoplys, a la disco, ind. Jeg kan bare ikke lodde Rune, om han var
glad for det? Virker han ikke lidt fortvivlet, har Rune givet op? Han har fået et nyt æble-ur! Jeg ridser
det med en hammer næste gang af bare misundelse.
Rune tænker, hvis LT nævner regningen igen, så skyder jeg ham med æble-uret…..

Rune overvåger, at alle CV værdierne bliver sat korrekt. Ikke noget med Flemmings diskolys.
Nej, det er regningen på kr. 35.000 før moms, der nager ham. Han kigger angstfuld på regningen på
skærmen. Han ved, at den går til inkasso i næste måned.

Bare fang an venner, det ser lækkert ud. Men peberroden var nok lidt for stærk, selv for Jørgen, der
måtte hoste et par gange.
Michel bekendtgør, de tre stykker her, tilhører mig. Jørgen kigger længselsfuldt efter æggemaden,
som han ikke må få. Jørgen måtte kun få tre stykker med peberrodssalat.

Tid til indsats. Men hvorfor er der nu en ekstra pengekasse ? Er det Michels lille kasse til ferie på
Mosel ? Det minder om en finsk bogholder; 1 tier til klubben, 2 tier til min ferie. Eller er det den store
pengekasse, der er feriekassen ?
Michel er opgraderet til tre-kasse-systemet. Det inkluderer den store feriekasse. Det dækker også
over 1/3-delsreglen, som går ud på at for hver 10 kroner i klubkassen, går der 20 kr. i "fars" kasse.
Sådan er det. Hertil behøves ingen manual.

Så er der film med lange, meget lange tog på amerikanske modeljernbaner. Det vil nok være lidt
ensformigt i længden med at køre med sådanne tog i klubben. Så var det mere spændende at se de
forskellige tyske damplokomotiver i 80'erne. Dem må vi have nogle stykker af i klubben.

