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Kære alle – store og små – tykke og tynde – ingen nævnt – ingen glemt! 
 
Vi nærmer os den store højtid, hvor mange af os sikkert får tilført/fornyet en del udstyr m.v. - og 
mange nyder måske også en god cigar - på den ene eller på den anden måde (hver ting til sin tid)! 

Ledelsen tænker hele tiden på 
alle medlemmer (mere eller 
mindre), hvorfor vi også i 
anledningen af de kommende 
helligdage sender de bedste 
hilsener til Jer alle og Jeres. Vi 
håber, at vi i det nye år snart kan 
komme ud og røre kuglerne igen.  
 
Inden da skal nogle af årets 
højdepunkter skal nævnes: 
 
Endnu en gang må Ledelsen 
sammen med tilkaldte særligt 
sagkyndige undersøge standen 
på efterligningen af vores 
Memorial Bridge på en gammel 
bane i Skotland – som det ses 
holder den endnu! 

 
 
 
 
Ledelsen plus en enkelt kylling 
og Mr. Rock´nRoll var 
repræsenteret ved den åbne 
damedag, hvor vi bl.a. skulle 
tilsikre, at der ikke kom andet 
end hunkøn ind i spillet. Vi 
klarede opgaven til punkt og 
prikke og som det ses – har 
Lars lige gennemført sin første 
undersøgelse med egen hånd! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 2014 var vi nået på 24 gæster i Sir Richards Rejsecirkus. Alle 
overlevede og havde en fin tur – og som bekendt er der allerede nu 31 
tilmeldt til Tyskland 2015. Vi kommer nok op på de 32, der kan divideres 
med 4. 
 
Under turen blev billedet taget til Årets konkurrence:  
Hvem sider der bag kassen?  
Ligegyldigt hvilket svar, der indsendes, kan det siges, at alt åbenbart 
pynter på ?? 
 
Nedenunder et billede af årets projekt – broen over åen ved hul 4: 

”Meilvangs Bro” 
 

Med ønsket om en god jul og et godt nytår 
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