Klubnyt fra den 17. juli 2019
Denne aften var der fremmødt 9 medlemmer, incl. Erik, der kom ved 19-tiden.
Efter lidt snak om køreplanskørsel og sporplaner med udgangspunkt i de oplæg Henrik havde med i sidste uge, gik 5 medlemmer over i kælderen. Der blev taget fat på nedtagning af
reol, hylder og borde i rum 5, fællesrummet. Flemming gik igang med at tømme køkkenskuffer og skabe. Der er fortsat nok at tage fat på.
Poul-Erik sørgede for aftensmaden, der bestod af en gang knækpølser med kartoffelsalat,
godt krydret med karry (og løg).
Efter maden, var der livlig snak om stort og småt, herunder den kommende ekstraordinære
generalforsamling den 31. juli, hvor formanden grundet ferie, ikke deltager.
Denne aftens bordbøn blev krydret med vittighed:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:
Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der en mand, som vist hed Michel, og var skatteopkræver, og han var rig af de mange penge, han havde krævet fra medlemmerne fra skattekontrollen.
Men han var ikke den højeste i skaren.
Så han klatrede op i et figentræ for bedre at se. Da Jesus kom forbi, så han op og sagde: »skynd dig at
komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.« Så skyndte Michel sig ned og tog glad imod ham.
Men alle medlemmerne, som så det, gav ondt af sig og sagde: »Gå ikke ind, som gæst hos en syndig
mand, der kræver alle pengene af os andre i skat.«
Men Michel sagde til Herren: »Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg
har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage og et par ekstra skinner og togvogne til deres modelbane.« Da sagde Jesus: »I dag er der kommet frelse til dette hus og tilgivelse, fordi også han er
en Abrahams søn og fortryder sine handlinger.
Og så lige lidt fra det muntre kirkehjørne:
Et kraftigt uvejr trak op og Herren lod lynet slog ned i kirken, som udbrændte.
Næste dag kom forsikringsmanden og sagde:
- Desværre, forsikringen dækker ikke, når det er ejeren selv, der har påsat branden.

Rune er indkaldt til forhør af klubbens ypperstepræster. Hvad er det med Epoke IV, som du
er ved at indlade dig på, kære Rune ? Mon der kommer karantæne for Rune, indtil han bekender sig til Epoke III ? Det er en farlig vej, han har indladt sig på.
Det er "The Spanish Inquisition!!" Rune er i dybe vanskeligheder, for man kan meget nemt
blive lyst i band for denne forbrydelse - for evigt. Rune må en tur i skriftestolen, bede 1000
Ave Maria'er for at kunne gøre sig det mindste håb om syndsforladelse både i dette liv og
hinsides……

Rune tager en slapper i stedet for at arbejde. Forhøret tog hårdt på ham. Han prøver vist at
sige, at han skruer lysrør ned, men det tror vi andre ikke på. Jørgen er vist i 6 . måned.
Rune afventer bagbordskirurgens ankomst, så han kan få fjernet den del af hjernen, som er
ramt af epoke IV syndromet det er til hans eget bedste! Men ville han det?
Ja, vi skulle måske se at få fat på en gynækolog, tænk hvis der opstår komplikationer i form
af for tidlig fødsel? Er der mon to - et par tvillinger….?
Men nej, slet ikke, for der er tale om en særligt stor ekstern helium-tank med plads til 1000
pund ren helium eller brint - se selv nedenfor!

Hvorfor skal der være 4 mand om at skrue en hylde ned ? Jo, 2 mand holder, 1 mand dirigerer og 1 mand arbejder. Så kan vi bedre forstå, at det tager tid med nedpakningen.

Jørgen er blevet træt og tænger til en oppumpning, hvilket LT sørger for. Men UDEN latexhandsker - det går tilbage med hygiejnen.
Næææ, man har fundet ud af, at Jørgen ikke kun hedder Madsen til efternavn. Hans fulde
navn er Jørgen Graf Zeppelin Madsen. Det, vi ser på billedet, er, hvor Jørgen får påfyldt 2000
pund helium ved bagerste studs. Han fløj i to timer med den portion i røxxx, inden vi tappede det af igen. I næste uge giver vi han brint i stedet, så må han bare ikke ryge under flyvningen (tænk blot på Hindenburgkatastrofen i maj 1937), men det er meget billigere! I skal
bare melde jer hos Jørgen, hvis I vil med på onsdag på en rundtur over Karlemåsen. Der er
stadig få billetter tilbage, hvis man er hurtig. Der er rift om pladserne. Man kan bestille på
billetnet.dk eller på adressen jørgenzeppelin@madsen.com. Rimelige priser for familier med
børn. Klapvogne og cykler kan ikke medtages, understreger Jørgen!

Flemming er blevet træt af at dirigere, så han må sætte sig ned, mens Rune tager hans puls.
Det ser ikke godt ud for Flemming, der har tabt pusten.
Ja, og jeg kunne helt sikkert ordne problemet med en puls på 225 over 180 med en ganske
lille operation bag i. Og så er den gratis. I kan se, at kirurgen er rede til indgreb, men Flemming værger for sig. Han er nu lidt tøset.

Men så kommer LT til hjælp med sin pumpe og får pumpet Flemming op.
Han fik et skud af Jørgens helium. Der er bare den bivirkning, at blæretanken på fronten
svulmer kraftigt op. Ak ja, men vil man have en unormalt høj puls, eller kan man lære at leve
med en ekstern heliumtank på fronten? Er det sidste mon ikke det bedste?

Så er Flemming klar til at fortsætte med at pakke ned. Der er mange sjove flasker og andet
godt fra køkkenskabe og skuffer.

Ja, ja, Det hjælper med oprydningen i rum 5.

Så mangler der bare bordet, så ser der helt pænt og ryddeligt ud.
Er det en russisk radar, som hænger der på væggen, som skulle have været sendt til Tyrkiet?

Uha, hvordan får vi nu bund i det roderi og de mange løse genstande i rum 1 ?
Karlemåsens byggemarked, KBM: Altid lave priser!

Poul-Erik har sørget for maden, men LT ser lidt skepsis ud over det sjove gule tilbehør til
pølserne. Poul-Erik påstår, at det er kartofler fra Kina, derfor er de gule.

Jan morer sig over Poul-Eriks forklaring, og LT prøvesmager på herlighederne. Men er cocktailpølserne ikke lidt større, end de plejer at være ?
Jo, de var meget store denne gang. Men, det var da til at leve med. Værre var det, at Michel
atter gav sig til berette om sine forfærdelige kriminelle handlinger, som han har begået i sit
liv. Det er sgu hård kost, mens man sidder der og spiser. Et er, at vi skal lytte til opgangens
toiletbesøg, store som små, men også at blive fodret med den ene forfærdelige handling efter
den anden, gør det svært at nyde maden. Man græder jo hele tiden. Jan er ond i dag. Han
griner ad det hele. Han er ligeglad med de hårdkogte historier. Witzels kartoffelsalat var
krydret. Det skyldtes, at han havde tilsat 10 flasker tynd Super Glue for at holde bedre sammen på det hele og øge mæthedsfornemmelse i længere tid. Maden komme bare ikke ud
igen…..!

