
 
 

 
Fredag d. 16. oktober 2015 

Ærede founding members, medlemmer, aspiranter (1., 2, 3, 4, 5, 6 års!!!!)  + aspirantelevpladser på 

venteliste! 
 
Bladene falder, skovens farvespil går over i det gyldne, solen står senere op og går tidligere ned – 
altså tiden nærmer sig for vores sædvanlige afslutning og høring, som i år udvides med den 
officielle åbning, indvielse og overdragelse af den nye bro ”Fem´ern”: 

Lørdag d. 24. oktober kl. 07.30 prc.  
Som sædvanligt vil Ledelsen stå for brunch, medens det efterfølgende traktement frembringes i 
samarbejde mellem Thorstein og Bubber, der forstår at svinge både sild og deller den rigtige vej 
rundt.  
Vi bliver altså lidt flere end vi plejer – ikke på grund af den store flygtningestrøm, men fordi hele 
brobyggerholdet er inviteret med – heriblandt et par kyllinger, der har gjort det rigtigt godt. 
I fjernsynet er man kun kommet til Broen III, medens vi er færdige med Broen 5! .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Den sidste sten sættes. 

Konstruktionen af broen er sket uden uheld, mord eller andre forbrydelser– dog kun med en del 
nærved-uheld, hvis årsager vi ikke skal komme ind på her. 

 
Vores første broer blev 
lavet da Saddam Hussein 
skulle findes. Nu 
fortsætter problemerne i 
Mellemøsten med Assad, 
der får hjælp fra Putin.  
Vi skal dog i tide advare 
dem om, at vi i vores 
midte har styrker – 
ganske vist ikke direkte 
under  Forsvarsministe- 
riet, men under 
kommando af en korporal 
fra Svenskerkrigen.  

En del af broholdet – som det ses er der mindst 2 fra Skovskiderholdet i flokken! 



Vi vil sammen kæmpe for vores ytringsfrihed, religionsfrihed og demokrati. Det sidste omfatter dog 
ikke vores egen ærværdige klub, der har et mere stabilt og troværdigt styre. 
Vi er dermed fri for at udskrive valg. Og som Bjarne W siger, hvad nytter det med valg, når vi ikke 
får nogen ind i hverken byråd, regionsråd eller folketing og hvad skal man gøre, når 
spærregrænsen nås?    
Vores kontakt til kongehuset er i år blevet styrket via præsidentens hjælp til kronprinsen ved at 
finde dennes bold på hul 14 i Himmerland. Vi modtog den bedste tak, hilsener til søens folk (Estrup 
Dam) samt de bedste ønsker om en god fremtid for vores klub. 

 
Vi har fortsat god kontakt til Tirsdagspigerne, 
der nu gerne snart vil igen. Det skræmmer os 
ikke, at der er kommet en del yngre piger i 
denne flok. Vi må se at finde et hul i 2016, 
hvor vi kan samles til fælles glæde og spil.  
 
 
Som tidligere år har Ledelsen sammen med 
andre gode golfere været på ekskursion til 
golfens fødested og aflagt endnu et besøg 
ved efterligningen af vores Memorial Bridge 
 
 
 

 
 
 
Der Reiseführer satte i år en ny rekord 
med en flok på 31 til det tyske 
mesterskab, som i år blev vundet af 
næsten den samme, som forrige år. På 
billedet ser man, hvordan en flok ser ud 
efter indtagelse af ca. 60 stk CarryWurst 
– bestemt ikke noget kønt syn, men alle 
kom levende hjem uden varige mén eller 
skader. 
 
 
 
 
 

 
I årets løb har vores lille flok ikke været så lille endda. Alligevel er det lykkedes at komme pænt ud 
om lørdagen og kun med lidt småpippen fra enkelte kyllinger. I princippet er vores klub en åben 
klub, hvor man blot skal acceptere spilleformen og Ledelsens beslutninger. Vores økonomi har i år 
været væsentligt hjulpet af boldsponsoratet fra Metal Works (v/Thorstein Dam) samt en del gaver til 
Fonden. Vi forventer fortsat at have penge i kassen efter alle regninger for brobyggeriet er betalt, 
men mere herom ved høringen, hvor medlemmer kan ytre sig enten på egne vegne eller som 
talsperson for en aspirant.  
I den anledning forventer Ledelsen ikke det store, men vi håber at se Jer alle. 
 
Skulle man have en syg moster eller anden årsag til et evt. afbud bedes dette meddelt på listen i 
klubhuset – eller i akutte tilfælde til nedenstående. Afbud senest torsdag d. 22. ds. kl. 16.00 
 
Gunnar Mylius P.(præsident)          Hans Dahl (vicepræsident)    Lars Kold-Hansen ( webmaster) 
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