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Hvilken forn6jelse!!
Festen begyndte kl. I 1.00 i klubhuset,
hvor de ca. 20 deltagere mldte op,
ifArt hajt humgr, samt diverse mad-
kurve, og ikke atforglemme, godtmed
flydende proviant.
Den eneste sky pi himlen pi denne
ellers solrige dag, var det dirlige frem-
mgde af SMK's venner, nemlig kun
6. Men med det flotte fremmdde af
" S k i p p e r e " ,  k u n n e  d e t t e  i k k e
4delngge humpret for deltagerne.
Efter at fordelingen p& bidene var
overstiet, blev "CLAUDIA" udnavnt
til flagskib, og nu gik turen stille og
roligt ud igennem sperne.
Her viste det sig imidlertid hurtigt, at
det tilsyneladende var den forkerte
"flagskipper", der var blevet valgt.
Tank! Han mitte neesten helt ud til
Himmelbjerget for at frem til pladser-
ne ved Savverket, hvor frokosten
skulle indtages. Vel brnket ved et af
bordene ved Slienso, blev laekkeri-
erne tryllet op af kurvene, og jeg skal
ellers love for, at bordet bar prag af,
at deltagerne virkelig havde udvist
stor fantasi, med hensyn til indholdet
i kurvene, hvilket absolut ikke virkede
dampende pi det i forvejen gode
hum0r.
Efter veloverstiet middagslur (for no-
gle), samt hyggeligt samv@r p& bro-
erne, gik turen tilbage til klubhuset i

Indelukket, hvor der var linet op til
aftenfesten.
Her havde Ulla og Emil stillet grillen
op udenfor klubhuset, hvor deltagerne
si selv kunne "svide" bpfferne.
Hans Jprgen diverterede med herlig
musik pi key boardet, btde sang og
dans. Der blev solgt amerikansk lot-
teri, hvor gevinsterne var sponsereret
af : ORNS@ DOGNKIOSK-ULLA
OG EMIL.HENRY KNUDSEN-
EMIL SORENSEN-OG SMK'S
VENNER. Hjertelig tak til spon-
sorerne, samt SMK's bestyrelse for
tilskuddet til arrangementet.

Ved midnatstid var dampen s& smit
ved at g&r af selskabet, og man gik
hver til sit i bevidstheden om, at have
deltaget i et festligt og vellykket ju-
bileums iurangement.
Fra undertegnede skal der lyde en stor
tak til alle deltagerne og medar-
rangorerne, for en herlig dag.

Med venlig hilsen
John B. Sorensen

Fra medlem til medlem

Efterlysning
FOr sommerferien er der pA Him-
melbjerggrunden efterladt et stykke
kraftig flettet tovverk, ved den yder-
ste bro.
Evt. ejermand kan henvende sig til;
Leif G. Thpgersen, Banja II, tlf. 8682
3658
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F;Sde ffon [oUhEf og fror

Orientering fra Vedtregtsudvalget.
Ved generalforsamlingen 5. feb. 1993, foreslog SMK's bestyrelse, at der blev
nedsat et udvalg.
Udvalgets opgave skulle vrcre at, gennemgi SMK's vedtagter og komme med
forslag til en fornyelse, afdisse.
Baggrunden er, at vedtegterne sidst er revideret i t975, dog med mindre
andringer, i den mellemliggende periode.
Bestyrelsen havde et Onske om, at vedtrgterne blev tilpasset de vilkAr en
moderne Motorbidsklub skal virke under, samt de vilkir samfundet som helhed
forventer af os.
Derudover var der et pnske om, at strukturen i opbygningen af vedtegterne blev
gjort mere tidssvarende. Fotuens pl cidc 5.

Frikadellens flugt over Himmelbjerget ? Hvad er frikadellekonkur-
rencen for en aktivitet, har mange spurgt om. Det skal hermed forsgges forklaret.
Alle mandige/mandlige; skippere, bAdfprer, priotetsbestyrer, med blot lidt
respekt for sig - eller mangel pi respekt for rpdstrgmper - mpder op pi
Himmelbjerggrunden l4rdag den 21. august kl. 17, medbringende, udover
familien, l/2 kg. fars til frikadeller og hvad hver iser mener en god pande
frikadeller skal bestfl af. Hver deltager laver nu hans bedste bud pi dellerne, pi
sit medbragte stege grej. Det er tilladt at lave det oppe pl pladsen for de som
ikke har kogegrej i biden. Eneste regel er, at man ikke mi fi hjalp af andre og
at farsen skal fremvises f6r man g8r igang. (ikke noget med at lade vor morr6re
den). Der nedsattes en dommerkomite, som smager sig frem til den bedste delle.
Der er masser af gode pramier. Fra pilidelig kilde oplyses det at alle metaller
er representeret. Medens alt dette star pi, er der hyggeligt samver for familien
inde pi land. Vi slutter med felles-spisning fra de medbragte madkurve, inkl.
dellerne.
Er du ny i klubben, eller har du bare lyst til at mdde de andre medlemmer, er
dette arrangement bare stedet og tidspunktet hvor det sker. Der er god basis for
at afslutte ved lejrbilet, hvor der normalt er en eller anden der tilfaldigvis har
en mundharmonika i lommen, en anden har en harmonika i biden, og det skulle
ikke undre os, om de fleste har husket sidste nummer af SMK-NYT, hvori var
trykt Silkeborgvalsen.



SMK. Nvt
Nr.:4, l . l rgug.
Opl.8.: ?50.
U d g i v e t  i  s . m r l d  m c d  S M K ' S
bcsgrclsc.
Rcdigdiog.:
l. & E. Tofi Svdet
nyrcrnokvcj I t
Svrjbek
8600 Silkcbor8
Tlf.: 86 84 50 12 GO 86 34 53)
(df.svacr. cfi qlad b6kcd!)

SMK's beslyrclse.:
Fmd.:

Bcuy B. Borkc 85 82 85 23
K6sder.:
Lcif G. Thogerer 85 82 36 58

Nrsltmatrd,:
Knud Jeaetr t6 t4 ?4 t4

Scbffi.:
K{l Brametr t6 82 70 08

BNdvllg.:
Klud r.Een 85 84 74 84
&hddt Wyrtz 6U 5220

KMtiDildvalg.:
Biflhe Ofese! 46t23612
Hils JNI Nielseo 86 8! 24 16

Klubhuset.:
B.!!y B. Borkc 86 82 85 23

Hitmlbjerggrutrden.:
Leif G. Thogeeo t6 82 36 58
Knud Jcffer 86 84 ?4 84

Scjsgrundetr.:
Richd Jeose! 86 84 67 25
Erhddt Wynz 86 84 52 20

Klubafitrer i 1993-94 & atriSg€rfcd.:
Binhc Ol.sc! 46423612
Hans Juul Nicl*tr 86 8l 24 16
Knud JeBen 86 84 74 84

Navigaion.:
Pal lcchr i$e6e! 86811378

Radioldvalgel.:
P.cbeD Vsterg&d t6 82 80 E9
Knud JeBe! 85 84 ?4 84

SMK vd!er.:
Hjorli Lysgstc 86 8t 24 16
llans Juul Nielscr t6 81 24 16

Viglige telefonnr.:
Kantio.o 86 82 61 79
Molt telefoo 86 82 39 76
OFytrct Indelultd 86 80 l8 t9
V.jrudligt.tr ookal) I53
LyrgbyRrdio 133
SilkcbdgPoliti 86 82 3900

SMK-Nyt
Udk@mq hdlcvgingsfris
Nr.5-93 prim olc'93 30.09.93
Nr.6-93 pr im de. '93 2l . l  1.93

ldlaS til SMK-Nyr - savcl 6om &noo-
cs sder "fra hcdlem lil medlem",kan
.tlcver6 i "bolseD" i kerin o ibdct
i0dl.vcringsfrisren, og vil sl vidt
muliSt bliv. bESt i ffistkommendc
aumer. For. l  bl iv.  ophgct slr l
irdl&8et %rc fqsytlct Bed oavD og
a(k6sa.
RcdaKiorcn crgeme behjalpelig med
fmulqitrg bvis du h{ a bu.hkab,
lig*om vi cr mgd modhgeliSe fa
faslag til indleg.
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4ALq7pz /p, /4dllkie 4edz, k"4 k'4i/d. *dnalu/ /n',q en
ai/at+. Ael en ae/ af lk'e il/ u. wa/)*.

lp4 dpttt4e ?at q, tnol hi/tut ott, et" hi/tdJ fd 4e//zn/@4sr4.

Bor"he, hunar4lSLIK.

Hontinen.
Abningstider.:
Mondog.: 8.00 - 18.00 (kun h6ndemodder)
Tirsdog - ssndog 8.00 - 99.00 (til og m@d 3l.ougust)
Tirsdog - ssndog 8.00 - 91.00 (fro 1. s@Ptemb@r)
Hakkenet lukker 1 Eime far lukketid.

|ilegilde i klubhuset
Fredog den lT.september fro I 9.00 - 91.00.
en porLion 6l med stuvede kortofler incl. 1 snops
pris kun kr. 100,-
Tilmelding senost 14.O9, betoling ved tilmelding.
Tilbanene denne dog.:
Flgvefisk med pomfritter kr. 95,-
Husk hver lardogkl.lT-21, seNercs engelsk 6af med
tilbehar kr. 55,-

Bestyrelsen har ordet.
Lidt om kommende anangementer.

L4rdag den 21. august kl. 17.00 er der frikadelle konkurrence pi Him-
melbjeiggrunden, pr6v at sette denne dag af til et kammgStlie samver og vi

ser glrne at nye medlemmer mgder op, si der kan blive lidt konkunence om
prairi"rne, vi mrnner har jo godt af at fi afprgvet vores kogekunst, der vil ogsi
LUue unangeret noget for bgrnene, si det skulle gerne blive en bide forngjelig
og god efteimiddag, ja aftenen 96r nok med, men det plejer atv&re hyggeligt.
nen ZS. august eider trreffetid for bestyrelsen, mod frem gamle savel som
nye medlemmer og kom med ros eller kritik til bestyrelsen, vi vil gerne vrre
med til pi denne mide at fi problemerne lgst og miske fi rettet nogle misfor-
st6elser, til gavn for vore medlemmer.
Den 4. sepiember er der natnavigationssejlads (Hancock Marine Cup),
naermere oh dette afrangement, ved opslag i klubhuset, men vi opfordrer vore
medlemmer til at mOde frem, hvis ikke der bliver lidt mere interesse om disse
navigationssejladser, er der fare for at de helt udg6r'
Samine lOrdag er Tour de Gudeni, og her skal vi i ir ogsi bruge nogle bide
til kontrol, vi plejer at skulle bruge ca. 8 b6de, si vi hiber at nogle medlemmer
vil vare villige iil at skrive sig p6, helst med VHF, der vil ogsi her komme
n&rmere information i klubhuset, og den enkelte b6dejer vil finarmere besked
om tid og sted.
Den 9. september er der Navigationsundervisning i klubhusel Det er kl.
19.00, og -ilmelding kan ske til klubhuset, ogsi her opfordrer vi vore medlem-
mer til at m4de op, og fi navigationen genopfrisket, det er ingen skade til at
holde sig ajour. Ffteres'estcsidc'

Klub-/medlemsblade. Falsning- haftning og adressering sd
V. Carstens Bogbinderi Aps, Tlf. 86 288 288

Protest til kommunen!
Vores protest til Silkeborg kommune angiende den store prisstigning, pi
bfldpladserne, mi nu vente pa en afggrelse til kommunen lagger budgeffet for
1994. leg har prgvet at sende et brev til byens borgmester, men svaret fra
borgmesteren - ja si mener man at det er noget fritid og kultur bestemmer, og
i @vrigt er man enige i udvalget. Ligeledes syntes borgmesteren ikke at vi giver
for meget i pladsleje, for efter hans mening har der ikke varet en stigning siden
1982.
Mange lpfter og aftaler fra den side kan man ikke stole pfl.
Men vi fortsrtter vores protest. Benny Borke.

Nr.4, l. irgang. August 1993. I SMK.NYT
SMK.NYT Nr. 4, l. fugang. August 1993. Side .: 3



Vi byder velkommen til folgende nye,medlemmer:
Anette Ostergird, Silkeborg - Gunnar Kris- | sen, Salten - Svend Hagelskjer, Silkeborg
tensen, Silkeborg - Martin Sorensen, Silke- | - Jgrgen Rasmussen, Voel - Brian V.
borg - Karl Andersen, Silkeborg - Erling I Rogen, Engesvang - Laust Andersen,
Danielsen, Viborg - John Sgrensen, Sve- | Bording - Hardy Nielsen, Silkeborg - Liss
jbek - Kim Hjort, Them - Novi Kristensen, I Ringdal, Silkeborg - Torben Nyehus, Silke-
Silkeborg - Erik Bech Nielsen, Lemming - | borg - Kim Jensen, Silkeborg - Ib Ravn
Lars Frederiksen, Silkeborg - Henning I Jensen,Svejbek-BennyStenholtHansen,
Kristoffersen, Sejs - Peter Meinert, Funder I Silkeborg - Henry Krogsgird, Sunds -
- Ole Norman Hansen, Silkeborg - Kaj I Harry Wesserby, Silkeborg - Carsten
Christensen, Sejs - Bent Sgrensen, Silke- | Mgller, Silkeborg - Svend Erik Hansen,
borg - Anker Wonsyld, Sejs - Michael Im- | Silkeborg - Henrik Holst Christensen,
hoff Davidsen, Silkeborg - Erik I Silkeborg - Karl Christian Andersen, Silke-
Brydegaard, Sejs - Bjarne S. Hprdum, I borg - Bi^rgitte Mikkelsen, Silkeborg - Lars
Esbjerg-FinnLundgaard, Silkeborg,-Car- | Jensen, fuhus - Age Meinicke Korsbech,
sten Gandrup, Silkeborg - Flemming Stiick, I Jelling - Carl Chr. Jensen, Silkeborg - Jes-
Grauballe - Laurids Jtirgensen, Silkeborg - | p"t Grgnne, Silkeborg - Harry Sprensen,
Emst Rgdgaard, Silkeborg - Poul Kristian- | Them - Jens Age Sandbjerg, Virklund.

Vi pnsker vore nye medlemmer velkommen i klubben og h6ber at I mi fgle jer
godt tilpas. Der bliver en klubaften for nye medlemmer fgrst i foreret 1994, hvor
I kan hgre nzermere om alt hvad der foregir og lere bestyrelsen n&rmere at
kende, si m6d op denne aften, men endnu engang hjertelig velkommen.

Med venlig hilsen
Karl Bramsen
sekretaer.

Orientering fra vedtegtsudvalget fortsat
Generalforsamlingen nedsatte udvalget med
fglgende deltagere:
Carlo Jespersen
SvendAge Enevoldsen
Izif G. Hansen
Carl MOlgdrd

Udvalget fik til opgave, at fremlagge et
fardigtforslag til nye vedtrgterved den kom-
mende ordinare generalforsamling.
I skrivende stund er udvalget sii langt fremme,
at vi inden for de narmeste uger kan presen-
tere bestyrelsen for et fardigt udkast.
Men forst en gennemgang af udvalgets ar-
bejdsform, vore tanker omkring opbygningen
af vedtegterne, samt praktikken omkring
fremlaggelsen for bestyrelsen og senere med-
lemmer.
Efter flre udvalgsmoder er vi niet si langt, at
vi har strukturen pi plads.
Vi  bygger vedtagterne op s i ledes,  at
medlemmerne let skal kunne finde rundt i
dem.

Vedtagterne indeholder fi re hovedafsnit:

l. Vedtegter for Silkeborg Motorbidsklub.
2. Forretringsorden for afvikling af Silkeborg

Motorbedsklubs generalforsamling.
3. Regulativ til veduegterne for Silkeborg Mo-

torbidsklub.
4. QviEe regulativer.

1. Vedtegter for Silkeborg Motorbidsklub
indeholder fglgende afsnil

Navn. hjemsted og forrnil:
Navn og hjemsted giver sig selv meget, men
formilet med klubbens virke har vi set meget
npje pi.

Medlemskab. kontingent og formue:
Under medlemskabet har vi nogle forslag til
hvordan egtefeller og samlevere kan vere
ligestillet over for medlemskabet.

Stemmeret og valgbarhed:
Servi tilbage pi afholdte generalforsamlinger
har et tilbagevendende tema veret, hvorfor
har knn den,a-sfefalle eller samlever ret til at

l
J

komme der som ifglge medlemskortet er
indskevet som medlem.
Her kommer vi med forslag til hvordan begge
parter kan vare medlem under samme
medlemskab, men dog sidan, at der kun kan
afgives en stemme.

Foreningens be stJnel se:
Dette punkt forteller meget om bestyrelsens
stprrelse, valgproceduren til bestyrelsen,
bestyrelsesmpdemes afvikling, bestyrelsens
ansvar og pligter over for medlemmerne og
generalforsamlingen.

Geniralforsamling:
Her har vi ngje gennemgiet og beskrevet
kravene til indkaldelse og afvikling af gene-
ralforsamlinger, og ikke mindst til hvilke
punkter der skal vare pi dagsordenen.

Regnskaber og regnskabsir:
Her er.kravene til regnskabet beskrevet.

Vedtegtsendringer:
Vi har ngje preciseret kravene til, hvordan og
under hvilke betingelser der kan vedtages
vedtagtsandringer. Det er tidligere set at
endringer er vedtaget imod vedtegternes
bestemmelser. Der en opsframning af teksten.

Foreningens opldsning.
Hiber vi ikke, vi i vores tid skal opleve, men
skulle det ske kan der under dene afsnit ses
hvilke forhold der skal tages hensyn til.

2. Forretningsorden for afvikling af Silke-
borg N{otorbidsklubs generalforsanrling.

Vi har valgt at lave en forrehringsorden for
afvikling af generalforsamlinger - dette for at
medlemmeme og dirigenten helt klart kan se,
og fglge de spilleregler generalforsamlin-
geme skal afvikles under.

3. Regulativ til vedtegterne for Silkeborg
Motorbidsklub.

Omfatter:
Ordensregler for klubhuset.

mined ? ? - Nej det er ikke pi
" H e j r e g r u n d e n "  m e n  p e  H i m -
melbjerggrunden. Vil du have noget
for dine reklame-kroner, er der ved at
vare sidste udkald for sponsorer til
frikadellekonkurrencen, lgrdag den
21. august. Vi har plads til en som kan
sponsere et telt til denne dag. Henven-
delse herom kan ske til den store fri-
kadellemester; Emil p6 tlf. ff. 8683
6826

Hort ved stambordet.
Der er kun ganske fi ting her i verden
der kan ggre min kone fuldstandig
gal! - Jeg er en af dem.

Frikadeller
fang en hval af middel stgrrelse
fi slagteren til at hakke den
tag en passende st@rrelse fars, og rgr
det med:
400 kg. mel
2500 a,g
150 kg salt
150 kg peber
400 kg hakkede lgg
8001. malk eller vand
Rpres til en lind fars (med tvangsblan-
der) formes med hinden til passende
stoffelser, og steges gyldne pA begge
sider i svinefedt (ca. 800 kg). Smager
de ikke godt - find Emil (eksperten fra
sidste 6rs konkunence) og fi en anden
opskdft.

Hvor modes sOens folk i august
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Ordensregler for Sejs og Himmelbjerggrun-
den.
Ordensregler for verkstedet.
Ordensregler for skriftlig pikrav.
Ordensregler for nlgler.
Ordensregler for anlendelse af Broerne, til-
hprcnde Silkeborgspernes brosamarbejde.

Felles for disse ordensregler er, at der under
de enkelte overskrifter n4:e er beskrevet de
reglerog henstillinger vi alle bor rette os efter.

4. Ovrige regulativer"

Her har vi oplistet pvrige regulativer udstedt
af amt og kommune. som kan have mediem-
rnernes interesse"

Ja godt nok siger du nu titr dig selv,".!eg har
ikke fiet noget konkret at se om indholdet
mv" - Korrekt,- men udvalget har valgt fgrst
at fremlegge udvalgets ferdige forslag efter
at vi har haft et eller flere moder med bestyrel-
sen.
Det er vores hab, at bestyrelsen gar ind for
vores forslag eller, at vi sammen med be-
styrelsen kan rette forslagene til si.ledes, at vi
kan fremlagge et falles forslag pi den kom-
mende generalforsamling.
Forud for generalforsamlingen har vi nogle
tanker, om at foresli bestyrelsen, at den ind-
kalder til orienterende mode ellermodet hvor
vi kan gennemgi vedtagterne, forrehingsor-
den, ordensregler mv. for medlemmerne.

Vedtagsandringer kan kun vedtages nir fpl-
gende er overholdt
Forslag om endringer skal indsendes til
bestyrelsen senest I . november, og forslagene
bekendtggres for medlemmerne senest
samtidig med den indvarslede ordinare
generalforsamling.
Detvil sige atbestyrelsen fra den l. november
og frem til indvarslingen afgeneralforsamlin-
gen, kan tage stilling til om forslagene skal
stgttes, eller anbefales afvist af generalfor-
samlingen.
Bestyrelsen har ogsi mulighed for selv at
frernsette e ndringsforslag, her er det si op til

dirigenten af afg4re i hvilken rekkefglge
forslagene skal settes til afstemning.
Disse regler indebrerer, at der ikke pi gene-
ralforsamlingen kan stilles forslag til andrin-
ger i det eller de forslag der bliver fremlagt.
Generalforsamlingens opgave er alene,
sifremt den er beslutningsdygtig, at forkaste
eller godkende forslaget.

Pi udvalgets vegne
Carl Molgird

SMK - Nvt
Det iader til at bladet "SMK - Nyt"
fortsatter ud over den planlage
prgveperiode, vi har faet masser af
henvendelser, dels omkring praktiske
problemer for nye medlemmer, ideer
til starten pe en "gode r6d" rubrik,
forespgrgsler om flagtider etc. - alt
sammen mere end vi i den selvbestal-
tede redaktion har kunnet behandle, sfl
skal vi nu se at fa nedsat et bladudvalg !
Las i n&ste nr fdrste afsnit om en
spendende tur til Sverrige.

Til de nok se kvikke hoveder!
- lgsning til kryds & tvers'en i sidste nr.
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Medlenunerne har ordet:
"Der burde have veret b8de ude omk-
ring Hejren" citat fra Middyllands
Avis 10. august, udtalelsen faldet af
Hjej leselskabets direktgr Ronald
Kristensen. SMK's medlemmer yd-
ede en stor indsats jvf. samme artikel,
da Hejren grundstpdte fredag aften
under Regattaen, og hvis Hjejleselska-
bet havde v&ret istand til at kommu-
nikere med andre bide end sine egne,
havde de fiet endnu store hjalp, in-
gen tvivl om det. Men endnu engang
mi man undre sig over selskabets
holdning til at f& etableret VFIF om-
bord p& bidene. Det har bestemt ikke
skortet p6 opfordringer fra SMK-
medlemmer, og vi undrer os stadig
over hvorfor man har valgt et kommu-
nikationssystem som kun kan anven-
desrutebidene imellem. Derer mange
situationer hvor VHF vil vere opti-
mal. Tank blot den situation hvor en
redningsaktion er n@dvendig,hvordan
skal indsatsen blive koordineret ?.
Hvordan Hejren overhovedet kunne
grundstpde den omtalte aften (og det
er vist ikke forste gang her i sommer
?) stir for mange sejlere som en gide.
Man mA formode at styrmanden har en
almindelig viden om sgernes bundfor-
hold, samt vide at der skal koordineres
for blandt andet vinden ? "Onde
tunger" pistir at grundstgdningen
skyldes, at man den aften sejlede i et
moderat tempo, og derfor ikke, som
under de daglige sejladser, gav den
"fuld skrue". Ja nu hvor vi er ved
Hjejleselskabet og dens fartplaner, sA
kan det nok undre en og anden hvor-
dan man kan give kanofarer skylden
for uroen i sivene. Har man blot en
sano mddt Non-Ston bfrden os dens

kolvandsbolge, sfl er man ikke i tvivl
om hvem der laver ravage i andedam-
men.

Kold

Undgfl at gh plt
"Heiregrunden"
- og foiOg diffi chancer for at vinde en
af de spandende navigationssej ladser.
Navi gationsundervisning
Orienteringsmdde den 9. september
kl. 19.00, tilmelding i klubhuset
Duelighedsbevis 68 timer
Y III84 timer
VtlF certifikat 16 timer

Marianne, Alex & Benny

Der er nu opsat en basketkurv pe
Sejsgrunden, boldene befinder sig i
rummet, hvor de skal afleveres igen
efter brug, da alle gerne skal have gavn
af spillet.
Basketkurven er sponsoreret af O.-
J.SKOLEMONTERING. Drej egirds-
vej.2, som vi takker mange gange for.
Opsatningen tog Ricard, Benny, Gre-
the, Jens samt undertegnede sig af, der
var blot for lidt @1, syntes Benny, men
op kom kurven da.
Vi hiber, alle vil nyde spillet, samt
passe pi tingene.

Hjprli, Venneme.
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