Klubnyt den 24. juli 2019
Denne herlige varme sommerdag mødte der 8 medlemmer.
På vej til klubben var Henrik forbi Ellemarkskolen for at se, hvordan de mulige lokaler så ud,
efter rygter om udefrakommende personer uretmæssigt havde taget lokalerne i brug. Det var
meget tilfredsstillende ud. Fællesrummet så både rengjort og ryddeligt ud.
Derefter til klubben, hvor Flemming og Jørgen kom lidt efter. Flemming dog med et stort
plaster på tommelfingeren, idet han havde taget fejl af, hvor et stemmejern skal gøre gavn.
Piv og av, det gør ondt i hele fingeren.
Jørgen og Henrik tog fat på mere oprydning og sortering i kælderen, specielt rum 7.
Flemming havde taget en del sortimentskasser med, så vi kunne sortere mange af smådelene
og skruerne. Alt imens sørgede Rune og Jan for indkøb til aftensmaden.
Efter aftensmaden blev der diskuteret en del om processen for planlægning af kommende
anlæg. Der var forskellige meninger om fremgangsmåden, men nu må vi se, hvad vi får af
lokalerne.
Bordbønnen blev også denne gang krydret af en kirkelig vittighed:
Apostlen Peter skriver i sit første brev:
Lev alle i enighed, og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed for alle folkeslag,
også dem der har indtaget jeres gode lokaler.
Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at give
velsignelse. »Den, som vil elske livet og se lykkelige dage, han skal vogte sin tunge for ondskab og sine
læber for at tale svig om den gode Afdelingsbestyrelse, der gennem sin handling, viser jer nye veje.
Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt.« Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det
gode og bygge store anlæg?
Men selvom I skulle komme til at lide for retfærdigheden og skytteklubbens lokaler går til fremmede
uden herkomst, er I salige. Frygt ikke, for de frygter fremtiden; men I skal hellige Herren Kristus i jeres
hjerte.
Og så lige den hellige vittighed:
En præst og en taxachauffør døde og kom op i himlen.
Taxachaufføren fik en herskabsvilla med tjenere, sauna og pool, alt hvad hans hjerte kunne begære!
Præsten fik en lille træhytte uden vinduer og rindende vand! Præsten gik til Sct. Peter og sagde, at det
måtte være en fejl? Han havde jo talt Guds ord i mange år for menigheden!
Men svaret fra Sct. Peter lød: - Når du talte, så faldt menigheden i søvn og hørte ikke Guds ord, men når
taxachaufføren kørte, så begyndte folk at bede...

Vi håber, at vi snart kan vi sætte et ekstra skilt øverst med Køge Modeljernbane Klub, åbent
mandag og onsdag mellem kl. 16 og 22.

Der har været rengøring og oprydning i køkkenet på Gymnasievej 10.

Vi håber og krydser fingre for, at vi kan få lokalet her med fællesrum, der dog skal deles med
andre klubber.

Flemming havde tage et par sortimentskasser med til klubben, så de mange løsdele fra Bents
område kan pakkes ned. Se også den gamle mobilhaj til Michel! "Rune, hvor er du henne ?"
Og endnu en grum historie fra Michel om hans fortid som cykelrytter uden lys og mødet
med politiet, der tog ventilen fra cyklen, så Michel måtte trække hjem.
Flemming er på det seneste ramt af kældersygdommen "kasseitis", som er meget smitsom.
Se selv, hvor kort inkubationstiden er! Jan ramtes på få minutter. Han er også meget "syg"
nu!

Jørgen og Henrik er gået "down under", hvor der sorteres skruer og andet godt.

Så kan rum 5 vist erklæres for ryddet. Vi mangler lige et bord. Men, så er der 6 andre rum,
der ikke er færdige!

Aftensmad og indsatser til galopbanen. Jørgen satser hele 500 kroner på hesten Asop i 3. løb.
Flemming har problemer med at hive et par sedler frem med sin næsten afskårne
tommelfinger. Om han ville på skadestuen ? Nix. Det er kun for tøsedrenge.

Efter maden diskuteres der livligt om fremgangsmåden for planlægning af nyt anlæg. Men vi
har besluttet en række punkter. Men kurveradius skal være minimum 100 cm, ellers må vi
udvide lokalet, vi får tildelt. Den store station skal som udgangsstation nok være minimum 8
meter lang. Så må vi se, hvad der ellers bliver plads til. Måske anlæggets geografi tilsiger
noget andet. Der er vist ikke helt enighed, men gode diskussioner. Måske privatbanen og
sidebanen skal ligge i et højere niveau. Hvis vi kan bore hul ind til det ene depotrum, kunne
der måske bygges et vinterlandskab omkring en helix !

