Klubmøde den 01.09.2020 (skrevet af LT, grundet formandens ferie til , hvor man siger Mojn).
Klubmødet i den 3. uge efter corona-åbningen. Måske er vi nået derhen, hvor vi ikke længere vil bruge Kristi
fødsel som udgangspunkt for vor tidsregning, men ophøret af visse af coronaperiodens restriktioner ?
Denne mødedag gik sin vante gang. Der blev arbejdet med udskæring af plader til modulerne, som Jørgen
fik malet i en skøn lyseblå pastelfarve. Adspurgt om, hvorfor man havde valgt lige netop den farve til modulstykkerne, svarede Rune kort og lakonisk: "Det er, fordi vi har tre liter af den!" Se, det var jo en god
grund.
Vi blev bespist med "curry meatballs" (Kødboller i karry) a la Per, og de smagte glimrende. En herlig ret.
Umiddelbart efter den prædikenløse middag blev dele af sporplanen kommenteret og gennemgået. Det
sidste med vægt på placering og fordeling af industrierne på modulerne. Ud over kulisse-virkningen tjener
disse et særdeles formål i køreplanskørslen. Derfor er det vigtigt at få dem på plads fra starten. I det hele
taget at få gearet sporplanen til at kunne håndtere den aller vanskeligste opgave vi kan stille den: En afvekslende og interessant køreplansaften. Kan planen håndtere det element, så kan den tilfredsstille alle
vore ønsker i den sammenhæng. Vi blev enige om en enkelt ændring til planen, som allerede er udsendt.
Det var dagen, da færgedelene blev returneret fra Martins varetægt. Det var med blødende hjerte, at Martin
tog afsked med den
meget rå færge. Men
nu er den hjemme igen.
På billedet man ser
hvordan. Det udløste
en diskussion om,
hvorvidt det hedder en
"Stævn" eller en
"Stavn". Jørgen vil
vædde med Flemming
om den rigtige betegnelse. Flemming vil hellere massere et ømt sted på vogndækket! Prøv engang at se et trick jeg har lært på
mit yoga-hold. Man trykker bare ganske let her, så får færgen det meget bedre – hævder Flemming!

Udenfor var der "klogemøde". Desværre
har Jan netop slået en vind, som de to
øvrige har vanskeligt ved at indånde, selvom Jan gør sit bedste for at vifte den bort!
Ole forklarer Jørgen, hvorledes han engang med saådan en sav satte et ben af på
en indfødt på en rejse til Borneo, hvor Ole
solgte krydderier engang.

Ole viste et af sine gamle Hindu-tricks, kunsten at være på to steder samtidigt! Indenfor var der også møde
hen over den nyudskrevne sporplan. Bent har sine reservationer angående snakken. Med begge hænder
dybt begravet i lommerne viser han sin dybe tvivl om de tos evner til at begribe "Den store krigsplan", som
han har udfærdiget kortet til. De to amatører, tænker han, de opdager sgu aldrig den lille fejl med den store
virkning, som jeg har lagt ind i planen. Ha, ha…

Henne ved skærmen kæmper Rune en ulige kamp for at forstå planen. Men ak, hans ansigt afslører en tabt
kamp! Forgæves…….

Men Mester kommer sin læredreng til hjælp, og Rune modtager manuduktion i en enetime – tete a tete. Nu skal jeg få
den banket ind i hovedet på dig
Rune, siger Mester. Se nu her.
Sporet tager sin begyndelse lige
her, og så drejer det i en kurve
her, kan du godt forstå det –
Rune? Jaeee, jooeee, det kan
jeg godt se nu du siger det –
Mester – lefler Rune.
Rune skal lære planen udenad
til næste gang, har Mester bestemt.
Da jeg så billedet tænkte jeg på,
at det var de lyserøde ledninger, som skulle lægges endeligt
på plads.
Det var det så ikke.

Så skulle vi spise.
Kan I finde 5 fejl på billedet? 1. Per mangler sin hvide kyse! 2. Per mangler sit lille hvide forklæde! 3. Per
mangler sit korset! 4. Per mangler sine højhælede sko. 5. Per mangler sin fjerboa…
Nå den var svær, hvad? Næste gang kan i se Per i sit hele outfit.

På dette billede kan I se, hvor forvirret Ole bliver, da Michel bekendtgør, at aftenmåltidet nu koster kr. 45
hertil 40 kr. for en sodavand., i alt kr. 85,- og det er med moms! Ole er dybt chokeret et øjeblik, for han har
kun 50 kr. med hjemmefra. Det er da vel løgn, Michel? Nej, det er rigtigt nok. Årsagen er, at LT skal ud at
rejse, og han vil kun rejse på Senator-klasse hos Lufthansa, og det koster bare kassen, Ole! Begriber du det?
Den historie skal lige synke ned hos Ole. Så griner han lettet og siger: Det er sgu helt i orden. Jeg giver gerne
en ekstra skærv til LT's promenaderejser. Fint, godt formål. Jeg betaler gerne 90 kr. hvis påkrævet? Nej, nej,
svarer Michel, 85 dask er dækker din del af udgifterne. Der faldt hurtigt ro på igen.

Omme bagved sad Rune og
bookede LT's rejse. Du fik et
godt vinduessæde LT, råbte
han stolt tilbage. Senatorklasse, fri limo, fyrstesuiten på
The Hilton, fri minibar – naturligvis. Og du skriver bare alle
damerne på regningen. Det
hele er dækket – all includet,
kaldes det vist….! Godt klaret
Rune.

