Klubnyt fra 03. juli 2019
Der kom i løbet af eftermiddagen 8 medlemmer. Per var tilbage efter ferie og flytning.
Rune havde anskaffet sig et brugt ICE togsæt, der kørte ualmindeligt hurtigt og ikke var til at stoppe igen. LT
havde medtaget sit tæmningsudstyr, så tigeren kunne blive tæmmet til en roligere opførsel. Det hjalp ikke
synderligt, hvorefter Flemming tog fat på dyret, og skilte det ad. Der lå meget plastik i maven på det, som
blev fjernet. Men igen uden synderlig effekt, hvorefter LT ville tage den med hjem til opdragelse og måske
en udskiftning af dekoder.
Aftenen forløb lidt anderledes, idet der ikke var nogen, der ville køre efter aftensmad, så alle måtte nøjes
med de småkager, som formanden havde medtaget. Dermed heller ingen aftenbøn.
Klubbens vedtægter er godkendt af Køge Kommune, dog med forbehold for, at der holdes ekstraordinær
generalforsamling senest 15. august. Vi blev enige om den 31. juli.
Efterfølgende en længere snak om måden at gribe planlægning af det kommende anlæg an. Vi begynder
med et overordnet perspektiv for anlæggets geografi og struktur med såvel hovedbane som privatbane de
kommende onsdage.
Vi håber på en snarlig afklaring af lokaleforholdet, nu da kommunen tilsyneladende ser positivt på vores
anmodning om et lokale. Det kan dog først besluttes medio august, hvorfor vi vil anmode afdelingsbestyrelsen om forlængelse til primo september for opbevaring af materialer, der ikke kan være i lokale 105.
I stedet for dagens bordbøn er her et billede af klubbens måske kommende altertavle:

Forslag til altertavle, hentet fra Sct. Petri kirken i det gamle danske Slesvig. Det gamle land, som blev så
grusomt ranet af prøjserne i 1864, man kunne godt hævde, at tavlen er vores! Skal vi ikke bare hente den i
Flemmings prærievogn?
Meget symbolsk kunne tavlen godt sige noget om vores øjeblikkelige planlægningssituation. Fra højre mod
venstre: Det er Jørgen, som ligger i armene på Flemming efter 25 pilsnere. På næste tavle ser vi hellige Henrik, hvor LT holder ham tilbage fra at tæske løs på "afdelingsbestyrelseskluddermanden". Så ser vi Martin,
som spørger Jan, om der er for meget krydderi i maden, og det er der, for han må holde sig for munden,
inden han spytter det ud igen. Den sidste viser Michels mange arme, som kræver penge til højre og venstre!

Flyttekasserne fylder godt op i fællesrummet i nummer 105, og der meget mere i kælderen, der skal flyttes.

Men det hjælper i kælderen.

Rune kæmper med at få strøm på skinnerne. Måske det er LT, der tapper for strøm til justering af Runes
tiger af et lokomotiv. Det ser besynderligt ud.
Det er et epoke IV/V lokomotiv! Hvorfor får den epoke èn til at tænke på pestens hærgen i Europa i middelalderen?

LT må overbringe Rune den sørgelige nyhed, at hans nyindkøbte togsæt, nok må gå til de evige togmarkeder eller skrothandleren. Rune er helt nedbøjet over denne meddelelse. Vi andre føler med ham, mens
Flemming forgæves fisker plast og andet godt ud af dyret. Der må ekstra køkkenrulle til.

Se her venner. Dette kan måske blive vores nye lokale. 15 meter langt og godt 5 meter i bredden Snorene
er beregnet til en kommende svævebane. Så er der ribber til gymnastiske øvelser.

Der hører to depotrum til herlighederne.

Desuden er der fælles opholdsrum og køkken, der dog skal deles med andre pensionistklubber.
Det var en meget spændende aften, især medicinsk set, idet Per kunne berette, at han har fået sat kulørte
lamper op i sin dilxxr! Vi håber på en dag i den nære fremtid at få set hele det prægtige lysshow - med musikledsagelse, naturligvis.
Per kunne oplyse, at til jul kan man få sat røde og grønne LED-elementer til, som blinker til advent. Per var
også pavestolt af arrangementet, men han tilføjede dog (lidt piget), at det havde gjort lidt ondt, da de anbragte lyslederkablerne dernede. Det kunne vi da godt forstå, meeen når vi ser resultatet, så har det nu nok
været det hele værd - tror jeg!!!
Ellers udspandt der sig nogle meget spændende diskussioner om grundideer til det kommende anlæg. Især
kom Jørgen på banen med nogle interessante forslag, hvis lige ingen havde hørt før. Jørgen foreslog nemlig,
at vi alle sammen går hjem i vore lønkamre og der udarbejder en fuld færdig plan på stykker af Flemmings
madpapir. Når de 10 -11 planer er færdige, lægges de oven på hinanden, og Flemming tegner så den endelige plan af. Smart Jørgen, det har vi aldrig prøvet før.
Vi kunne også fremstille landskabet først, så lægger vi skinnerne, hvor der er plads, og til sidst finder vi på
en eller anden rød tråd til geografien i det, der ligger? Det er meget lettere på den måde, og det sparer
Flemming for at tage stilling til en masse muligheder. Til sidst skærer vi det hele op i passende længder, og
kalder dem for vores moduler! Det er da smart!

