Klubmøde den 28.08.2019
Igen var der 9 medlemmer til stede, selvom vejret var lummert og varmt.
Henrik har igen skrevet til og talt med Louise hos Køge kommune om lokalesituationen. Louise
forventer, at de tidligst i begyndelsen af næste uge kan melde noget ud om lokalefordelingen.
Henrik var første mand i klubben og fik støvsuget gulvene. Derefter kom Bent, der ville have hjælp
til at få billeder overført fra sin mobiltelefon til sin computer. Rune kom også og hjalp Bent det
meste af aftenen, men vist uden at operationen lykkedes. Mærkelig pc, ham Bent har.
Efterfølgende arriverede Jørgen og Flemming, hvor snakken blev drejet ind på anvendelse af
signaler til visning og dermed styring af hastighed ved køreplanskørsel. Flemmings hede ønske til
en modeljernbane er, at fremstille en kopi af Slagelse station med to drejeskiver og store
rundremiser, som det helt centrale omdrejningspunkt for klubben. Gerne med en stor skjult
banegård, hvor tog kan oprangeres og henstilles ved køreplanskørsel. Jørgen var inde på, om vi
skulle se efter lokaler i Slagelse og Sorø, hvis ikke tidligere skytteklubs lokaler tildeles klubben af
Køge kommune.
Resten af aftenen forløb med social snak og hygge omkring bordet.
Witzel sørgede for god varm mad med en kraftig chilli con carne til klubbens medlemmer, hvor
flere medlemmer måtte ud drikke vand fra vandhanen. Der var vist også noget med, at 2 chilli
havde været i nærheden af maden.
Ugens bordbøn fra formanden (der ikke kommer næste onsdag, og dermed ingen bordbøn,
hvorfor risikoen for løssluppenhed ud over alle grænser og ødselhed med klubbens penge til mad
og sprut synes overhængende).
Dette hellige evangelium skriver Lukas:
Om Afdelingsbestyrelsen, som troede, at de selv var retfærdige, og som foragtede klubberne i kældrene,
fortalte Jesus denne lignelse:
»To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var fra afdelingen, den anden en tognørd fra kælderen.
Den første stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre
beboere, røvere, eller som tognørden, der kun har tog og sporplaner på hjernen. Jeg faster to gange om
ugen, og giver tiende af hele min indtægt.
Men tognørden stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men sagde: Gud, vær mig dårlige
synder nådig og tilgiv mine ugerninger mod andre!
Da siger Jesus: Det var tognørden, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som fremhæver
sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes og velsignes til nye lokaler.«

Og så var der Lille Hans, der var med i kirken for første gang. Bagefter spurgte præsten ham, hvad han
syntes om at være i kirken. Jo, svarede Hans, musikken var god, men nyhederne var der ikke meget ved.

Magnettavlen bliver flittigt brugt som hjælp til at forklare de mange indviklede sager.

Jørgen havde medtaget sit nyeste anskaffelse af et lokomotiv med ny overdel. Detaljerne blev ivrigt
diskuteret mellem ham og Flemming. Hvad er de to små huller til ??

Der er to, der morer sig over en sjov film på Bents pc, så Bent må tørre tårerne væk. Gad vide, hvad det er
de ser, der er så morsomt ? Rune er næsten ved at tabe tænderne af grin. En løs overmund?

Jan så lidt af filmen, men måtte gå nedbøjet ud efter blot et glimt af den uartige film. Flemming vil også se
med, men det er forbudt for DSB lokoførere, der vil få mareridt af at se filmen. Det er vist noget med en
lokofører, der skrumper til en mus og farer ud på perronen, hvor de unge kvinder løfter op i deres kjoler af
skræk og viser noget, der ikke burde vises for en mus.

Aftensmad med et par chilli, hvorfor flere blev højrøde i ansigtet efter indtagelsen. Rune ser blot videre på
filmen.
Han er sikkert ved at lede efter billigt indlæg til overmunden, som kan holde den bedre på plads. Det ser jo
heller ikke godt ud, når sådan èn plumper ned på et computertastatur. Protefix skulle udgøre en solid
løsning, Rune!
Du kunne også investere i en tryklås-protese….! Jo, sådan èn findes faktisk. Om den er billig, tja, du kommer
nok til at sælge Audi'en, hvis du også skal have en fin fin undermund med. Men, så er du også godt
"kørende" i stedet. Du får dit drengede smil tilbage. Jeg ved ikke, hvorledes du får den på. Måske skal du få
fruen til at levere en solid upper cut for at få den til at sidde rigtigt. Så spørger du: "Jamen, det gør da ondt,
gør det ikke?" Nej, nej, for hvis hun kan sin metier, så er du helt væk, inden du mærker nogen væsentligt.
Så er der kun en let hovedpine bagefter, når du vågner op nede på kanvassen efter knock out'en. Men det
tager du vel som en mand - ikke!

