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Under denne rJbrik vil vi kvartal f~r· kvartal følge udviklinge.n på mange forskelligartede områder, som f.eks.:
- kontingentrestance ·
- nye, passive medlemmer
- målaktier
- og så videre... .
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Hvem skal jeg tale med?

Hostrupsgade 24 . 8600 Silkeborg
Telf. 06-82 28 40

Silkeborg B-74
klubhuset
Marien lystvej
tlf. 81 53 57

Bestyrelsen
Fo~mand Knud Larsen
Nattergalevej 2
tlf. 82 34 49

Jørn Andreasen
Vidarsvej 10
tlf. 81 57 99
Kasserer Finn Herlev
Huginsvej 7
tlf. 81 10 47
Keld Herlev
Rudbølvej 30
tlf. 81 59 14
Claus H. Jensen
Lyngbygade 57
tlf. 81 07 48
Benny Pedersen
Præsternarken 34, Them
tlf. 06-84 80 46

Støtteforeningen
Formand
Christian Simonsen
Balle Kirkevej 19
tlf. 81 00 11
Søren Fæster
Saxogade8
tlf. 81 19 41
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Per H. Jensen
Frederiksberggade 56
tlf. 81 07 59

Claus H. Jensen
Lyngbygade 57
tlf. 81 07 48

Chresten Knudsen
Høgevej 4, vrl. 21
tlf. 81 58 12

Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
tlf. 81 42 21

Christian Simonsen
Balle Kirkevej 19
tlf. 81 00 11

Kent Nielsen
Efterårsvej 3
tlf. 81 56 45

f!,åndboldafdengen

Festudvalget
Søren Adsbøl
Da/vejen 42
tlf. 81 25 26

Henrik Olsen
Sølystvej 30
tlf. 82 65 89

Damefodboldafdelingen

Søren Fæster
Saxogade8
tlf. 81 19 41

Inge Nielsen
Høgevej 4, vrl. 21
tlf. 81 58 12

Claus H. Jensen
Lyngbygade 57
tlf. 81 07 48

Oldboysafdelingen

Niels J. Nielsen
Lyngbygade 75
tlf. 82 71 52
Poul Østerby
Læssøgade 24
tlf. 82 60 97

Udtagelses
komiteen
Jørn Andreasen
Vidarsvej 10
tlf. 81 57 99
Keld Herlev
Rudbølvej 30
tlf. 81 59 11
Claus H. Jensen
Lyngbygade 57
tlf. 81 07 48

Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
tlf. 81 42 21

Redaktionen
Finn Herlev
Huginsvej 7
tlf. 81 10 47
Per H. Jensen
Frederiksberggade 56
tlf. 81 07 59
Niels-Henrik Buch
Godthåbsvej 6
tlf. 81 13 57

I aug./sep. 1985 barslede 8-74 med et
prøvenr. af et klubblad. Initiativet blev
modtaget overvejende positivt af medlemmerne, og bestyrelsen vedtog, at
8-7 4 fra 1986 skulle have eget klubblad
- lavet af og for klubbens medlemmer.
Der blev på grundlag af tilkendegivelser
fra enkelte medlemmer nedsat en redaktion på 3 mand, hvis opgave bliver at
koordinere de indlæg, som nødvendigvis
skal komme fra alle klubbens medlemmer. For det er oplagt, at bladet kun kan
overleve, hvis læserne bidrager med
indlæg under de faste rubrikker (læs
mere herom inde i bladet). Alle velmenende ideer til at gøre bladet mere spændende modtages meget gerne.
Redaktionen

ctjandom}Formidlingar

*

Formandens
visdomsord
- dengang jeg drak, vågnede jeg ofte
rystende og sitrende over hele kroppen.
Det var den eneste kondition , jeg nogensinde fik.
- Jeg elskede engang en smuk blondine. Hun drev mig til druk. Det er det
eneste jeg skylder hende tak for.
- Jeg har kun været fuld een gang i
mit liv. Det varede i 23 år.

torbczn møllC!I
Østergade 13 . 8600 Silkeborg . 06-81 55 99
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fodbold
Pulj~indde

ling for
sæsonen-1986

Kontaktperson: Claus
Jensen, tlf. 81 07 48.

H.

Serie 4

Serie 6, 1

Serie 6,2

Brande
Give
Høgild
Klovborg
Kølkjær
Nr. Snede
Sejs
Silk. B-74
SIF (2)
Them
Uh re
Virklund

Gl. Rye
Gødvad (2)
laven
Resenbro
Silk. B-74
Silk. B-78
SIF
Silk. Kam .
Silk. KFUM (2)
Sorring (1)
Ø. Bording

Engesvang
FK 73 (2)
Funder
Gjessø
Gødvad (1)
Silk. B.
Silk. B-74
Silk. KFUM
Them
Virklund

--©
Hjemmekampe
i foråret

Træningsturnering
Serie 4

_

15. februar kl. 13,30: Sejs - B-7 4
22. februar kl. 13,30: SB- B-74
1. marts kl. 13,30: B-74 - Ry SK
8. eller 9. marts: KFUM - B-74
15. marts kl. 13,30: B-7 4 - Resenbro
22. eller 23. marts: SIF - B-74
27. marts kl. 14,00 B-74- Gødvad

Serie 6, 1
8. marts kl. 13,30: B-74- B78
16. marts kl. 14,00 Gødvad- B-74
22. marts kl. 14,00: Haurum-Sall - B-7 4
31. marts kl. 13,30: B-74 - Horn-Fårvang
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Serie 4, kreds s212. april kl. 13,30 B-7 4 - Klovborg
26. april kl. 13,30: B-74- Sejs
1. maj kl. 19,00: B-74- Brande
15. maj kl. 18,30: B-74 - Them
31 . maj kl. 13,30: B-74 - Kølkær
14. juni kl. 13,30: B-74 - SIF

Serie 6, kreds 184

Damefodbold
Ved hjælp af nogle få initiativrige damer
er det efterhånden lykkedes at få etableret en dame-fodboldafdeling.
Afdelingen har modtaget mere eller
mindre bindende tilsagn fra ca. 15 damer
i den idrætsaktive alder, og da turneringen afvikles i SEG-regi med 7 spillere på
holdet, skulle det være muligt at skaffe
folk nok til afviklingen af kampene.
Træningen finder sted på Mariehøj
Idrætsanlæg hver fredag fra klokken

Vind en halv
flaske Gammel Dansk
For hvert passive medlem du skaffer
B-74, bliver du forsynet med et lykkenummer.
Vi trækker lod om en halv flaske Gammel Dansk i hvert nummer af klubbladet.
Så snart »dit« passive medlem har indbetalt kontingentet på 90 kr. for et år,
kommer dit navn i hatten.
Mon ikke du har en nabo eiler kolega,
et familiemedlem eller en ven, som gerne
vil støtte B-74.
Aflever navnet til kassereren eller et
andet bestyrelsesmedlem, og du har
chancen for at vinde »halsdråber«.

Kontaktperson: Inge Nielse
tlf. 81 58 12.

19.00, hvor klubben velvilligt stiller bolde
til rådighed.
Turneringen starter sidst i april eller
først i maj måned og afvikles på Søholt
Idrætsanlæg.
Kampdagen er fastsat til tirsdag aften.
Vedr. yderligere oplysninger henvises
til afdelingens kontaktperson - Inge Nielsen.

Der er en ting i livet a it ka' forstå
det er hwon' så'en bette kus' ka' gå.
Den har jo it hwerken arm' eller ben
og dog går' en hwis bare man piller ve' en

Kresten l'oulsgaard har med succes krydret sine litterære foredrag med oplæsning
af egne værker

6. april kl. 13,30: B-74 - KFUM
20. april kl. 13,30: B-74 - Sorring
11. maj kl. 10,00: B-74 - GI. Ry
22. maj kl. 18,30: B-74- B-78
5. juni kl. 18,30: B-7 4 - Ø. Bording

' Serie 6, kreds 183
6. april kl. 10,00: B-74- SB
17. april kl. 18,30: B-74 - Gjessø
4. maj kl. 10,00: B-74 - Engesvang
25. maj kl. 13,30 B-74 - KFUM
8. juni kl. 13,30: B-7 4 - Funder

"HOF er ikke det værste vi har..:'
Depot v/ Erik Kvorning

Tit. 06 - 82 00 35
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Årets fastelavnsfest
Ja, så blev det endelig fastelavn og årets
store børnearrangement blev skudt af
staben .
Igen med bragende succes, bevi dnet
af det talrige fremmøde med godt 20
.
børn og over 40 voksne.
Mange festlige og iderige udklædninger blev præsenteret ved fastelavnsfesten , hvor det var meget svært for bedømmelseskomiteen at udvælge den bedst
udklædte, så man måtte ty til lodtræknig
om præmien. Den faldt ud så Mette Riemenschneider blev kåret som årets bedst
udklædte alias Danish Dynamite-roligan,
med dannebrogsflag malet i ansigtet og
rød/hvid drags samt kasket - et herligt
syn for fod boldtilhængere .
. .
Dagens højdepunkt var naturl1gv1s tøndeslagn ing , som også i år fik mange
dask, men tønden måtte til si dst give sig
efter et voldsomt slag fra Dian (Musses
søn), som derved blev kåret til kattekonge; dronningekronen blev erhvervet af
den hårdtslående købmandssøn, Mads.
Under hele fastlig heden blev der serveret kaffe og fastelavnsboll er til all e.

Der var naturligvis ingen grænser for
slik og sodavand til børnene - nogle må
da have endt med dårlig mave!I!
Festudvalget vil gerne rette en tak til
BR-legetøj, som sponserede tønder. og
kroner samt til købmanden Christian ,
som v~r den glade giver af slik og diverse.
Festudvalget

Generalforsamlingen
den 5. december 1985
Det blev en generalforsaml ing som først
og fremmest vil blive husket for det lille
fremmøde.

Bestyrelse:
Knud, Keld, Finn, Jørn, Claus og
Benny.

Måske havde folk Støttens generalforsamling i erindring endnu.
Keld blev som sædvanlig valgt til dirigent, og han gav straks ordet til formanden , som gjorde status for sæsonen
1985.

Suppleanter:
Christian og Niels-Henrik.

Han kom ind på nedrykningerne for
både serie 3 og serie 5, selvom det hele
startede godt. Serie 3 så længe ud til at
klare skærene, og serie 5 tabte jo som
bekendt en protest til Virklund.
Serie 6 klarede sig virkelig godt i år.
Formanden kom også ind på UK. UK
skal bakkes mere op, og det må være
folks opgave selv at melde fra, hvis man
er forhindret i at spille en kamp .
Der vil komme en turneringsplan i
klubbladet. Der er også nogle, der stadigvæk skylder i kontingent (FYHA!!).
Og så vil vi også i 1986 bestræbe os
på at støtte vore sponsorer så meget som
muligt.
I Hjejle-cup'en blev vi nummer tre og
måtte investere i et pokalskab. Og også
økonomisk blev Hjejle-cup' en en succes.
Formanden rundede sin beretning af
med at understrege, at kammeratskabet
i B-7 4 stadig er det vigtigste. Beretningen
blev godkendt.
Bagefter var det Finns tur til at fremlægge regnskabet. Heller ikke det voldte
problemer og regnskabet blev godkendt.
Dernæst var der valg af bestyrelse,
revisor og suppleant . Følgende blev
valgt:
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Revisor:
Torben.
UK:
Christian, Claus, Jørn, Keld og
Chresten.
Festudvalg:
Claus, Niller, Søren F., Søren A.
og Poul.
Ved denne lejlighed »takkede« Claus for
folks hjælp, tilmeldinger til tiden og andre
ting , som har været til gene for festudvalget i årets løb.
Der var kommet 2 forslag til generalforsamlingen: Ottos forslag vedr . damers
stemmeret m.v. blev forkastet. Bents forslag om flytning af træningstiden fra kl.
18 til kl . 18.30 blev vedtaget.
Sidste år blev der fremsat forslag om
at bestyrelsen skal arrangere en kamp
mellem første- og andetholdet efter turneringsaflutningen.
Dette har ikke været muligt i år, men
vi vil selvfølgelig forsøge igen næste år.
Pokalen for godt kammeratskab fik
Stephen for anden gang.
Der vil. blive skaffet 13 overtrækstrøjer
til turneringsstarten .
Herefter takkede dirigenten for god ro
og orden , og klubben var vært ved en
bid brød og en øl.
Bestyrelsen

7

(H)OLD- BOYS STORTEST
JA

Q ~til 6 ~erie

Er du over 32 år ?

Vil du hygge med kammeratbold, humlesaft og fight ?

0 (J-7 til
0 ~til
til
0 CJ7 4

Kan du spille kamp onsdag
aften ?

Q Q-7 baren.

Er du elitefræser ?
Kridt vadmelsbukserne, send konen
i kvindelejr og giv dine fodformede støvler
en gang aerodynamisk fedt og se din anden
ungdom blomstre blandt en flok maskuline og
adrætte boldjonglører. Sensitivitetstræningen

Kan du li'bold ?

)

NEJ tilbage

s. 4"
So6"

serie

+ 6.

gå til

ga straks

foregår, . hver ONSDAG kl. 18° 0 ved Virklund
Stadions knoglebrækkende plovfurer, hvis
jomfruelige græstotter trænger til berøring
af mandfolkefødder af passende lugt og subsi-

Vil du undgå UKs utrolige
van-vittige, vind og skæve
beslutninger om holdudtagelser ?

stens. Fra april måned vil træningen foregå
på Silkeborg Stadion.

Har netop DU _ 7 rigtige JA'er byder vi dig

Kan du betale kontigent ?
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Det er koldt på toppen, Knud
- en fortsat beretning om et magtmenneskes liv og levned.
Så sad han der igen, Knud den Store, og
skulle se at få gjort noget ved den formandsberetning, som i måneder havde
berøvet ham den nattesøvn, der i ugens
løb var altafgørende for, at week-enden
forløb planmæssigt.
I alle de år han havde besat formandsposten, var netop den opgave, at aflægge formandens mundtlige beretning på
den årlige generalforsamling, den han
afskyede mest.
Han var jo ikke en talens mester og
huskede alt for tydeligt de forrige års
pinlige episoder. De ville sidde dernede,
med Parmesan-drengene i spidsen og
forventningsfuldt vente. Ja, enkelte af
dem ville endog komme flere timer tidligere end nødvendigt blot for at sikre sig
en plads tæt på begivenhedernes centrum.
Det var altid Keld-Faiplay, der blev
valgt til dirigent. En type der, specielt efter at han var blevet forfremmet til værkfører, udviste en sådan grad af retfærdighed og sportsmanship, at han burde
være født i England og spille cricket fremfor fodbold.
Så ville formanden få ordet for at aflægge den mundtlige beretning. De ville allesammen rette sig i sædet på de umagelige stole, som Møbel-Kaj havde leveret.
Efter sigende til næsten indkøbspris. Det
var stole, der var så anatomisk håbløse,
at de ville give enhver fysioterapeut udslet over hele kroppen, blot vedkommende så dem i et møbelkatalog.
Han ville pludselig være målet for alles
opmærksomhed, og det var jo efterhånden en offentlig hemmelighed, at han
allerede fra barnsben havde haft problemer med ansigtskuløren.
Så ville de sidde dernede, lærerne og
de andre pædagokker, og fnise indforstået til hinanden, når han lavede det, de
kaldte en fejlagtig sætningskonstruktion.
Han havde aldrig helt forstået, hvad de
mente, men det vakte altid en del morskab blandt publikum.
Han havde flere gange prøvet at få
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dirigenten til at fravige, det han frygtede
mest af alt, nemlig den obligatoriske
muliged for kommentarer og uddybende
spørgsmål. Desværre har Keld-Fairplay
altid kunnet henvise til en eller anden
ubetydelig passage i vedtægterne - typisk for sådan en paragrafrytter.
Sædvanligvis lod han altid Finn-Fedterøv tage sig af de økonomiske transaktioner, men han havde jo trods alt også sin
inkassatorvirksomhed at tage hensyn til.
Og af en eller anden uforklarlig grund
rodede Knud den Store sig altid ud på for
dybt vand i sine bestræbelser på at udrede de mere tvivlsomme dispositioner. En
sådan chance lader Vekseler-drengen
ikke gå fra sig. Han kaster sig begærligt
ud i en teoretisk redegørelse om monitære udligningsbeløb og andre beslægtede
fænomener.
Det var sædvanligvis på dette tidspunkt, at Knud den Store nikkede anerkendende og lovede, at bestyrelsen ville
tage alle fremførte synspunkter med i
overvejelserne, når de skulle planlægge
fremtiden.
Nå, nu måtte han også se at få gjort
noget ved den formandsberetning.

FHA B-7 4' s GRAFISKE LPDELING ...•

nes trykkeri, Det ny Notat, og
pga. Poul SchlUters folkeafstemning blev der ikke plads til os
med det samme.
Så husk og gi' SchlUter skylden
.... osse for det.
med venlig hilsen
DET GRAFISKE PERSONALE.

Den kapitalistisKe samfundsstruktur har endnu en
gang været til ugunst for
de folkelige kræfter, og
denne gang gik det ud over
B-74's klubblad.
Bladet har været sendt
til sats hos EF-modstander-

»Containeren« er medlemmernes KØB SALG- BYTTE rubrik
Du skal blot indlevere en kort beskrivelse af den/de ting, du ønsker at handle
med , så bliver det bragt i det kommende
nummer af klubblade!.
Prøv »containeren« før du ofrer penge
på en avisannonce.
»Indlæg« til denne rubrik kan indleveres i redaktionsboksen i klubhuset eller
sendes til redaktionen inden dead-line for
næste nummer.

;q
1

Hjortens Diner Transportable ~-···J.'
(;EN BEDSTE!
~:~
GOD MAD GØR
!~.?:.
EN GOD FEST BEDRE!

}oGs~

·7

( .SPORTSKLUBBEN '

~
)

J,)
//
(\

HJORTEN

Den direkte linie tii køkkenet: 82 91 33\:..._
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Hlndbolll
Håndboldafdelingen startede for tre år
siden, da vi var nogle gamle håndbolddrenge, der syntes, det kunne være sjovt
at spille håndbold igen.
Vi tilmeldte os JHF-turneringen i serie
4, hvor vi også befinder os i år. Vi har
ingen træningstid, men i sæsonen 86-87
vil vi prøve at få træningslid i en hal. Vi
kunne også spille badminton, indendørs
fodbold m.v.
Rent sportsligt går det nogenlunde i
øjeblikket. Efter 9 kampe ligger vi nummer 8, men vi skal til at passe på, da der
i år er startet serie 5, så vi kan altså godt
risikere at rykke ned.
Hvis du er interesseret i at spille håndbold, så henvend dig til Henrik - årligt
kontingent: kr. 150.

Rejsegilde
Fredag den 24. januar 1986 var vi, til
vores store overraskelse, inviteret til rejsegilde på det nye stadionhus.
Sagen er jo den, at da planen for husets indretning skulle udformes, var vi,
som den eneste klub, der benytter stadion, ikke inviteret til forhandlingsbordet.
Det protesterede vi også over til teknisk
udvalg, og fik en eller anden vag tilbagemelding, men vi havde åbenbart
gjort opmærksom på vor eksistens, og
vi fik så invitationen til rejsegildet.
Byens spidser var mødt op, bl.a. borgmester Jørn Wurtz, byrådsmedlemmerne

Fra rygternes overdrev

Kontaktperson: Henrik Olser.
tlf. 82 65 89.

DET FORLYDER FRA PÅLIDELIG KILDE
- at Benny i den kommende sæson nok
skal sikre sig, at JBU får tilsendt turneringens holdkort til tiden, således at klubben
undgår at blive idømt bødestraf,

Serie 4 herrer, pu]je 1
Karup KFUM .............. 9 18
Hauge GUF """" ""."" 8 13
Thorning "" """" """ ". 9 10
FK-73".""." .... """""" 9
Engesvang .. " .. " .. "".". 9
ØBG"""""." ... """"" 8

9
8

B-74"""""""."""""" .. 9
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- at Brian adskillige gange i denne håndbold-sæson har scoret fra en vinkel på O
grader,

1
Fårvang."""." .. ""."." 9 7

- at Bruno har modtaget et favorabelt tilbud fra Veteranbilmuseet i Gjern vedrørende en Fiat af ubestemmelig oprindelse,

Voel KFUM"" .. "."."". 9 15
Skelhøje """" "." """ .. . 9 15

- at Chresten IKKE skal flytte i den kommende week-end,
- at Christian gentagne gange har måttet
afkræfte vedvarende rygter om en overtagelse af Bilka-kæden,
- at Hormon-kongen John Villadsen,
under træning til DM i Død-løft, har søgt
ansættelse ved krematorietjenesten på
Vestre Kirkegård,

Jens Erik Jørgensen og Jørn Rye Rasmussen samt Claus H. Jensen og P.C.
Mortensen!! Endvidere var der repræsentanter fra SIF, firmaidrætten og atletikklubben.
Efter at Jens Erik Jørgensen havde
holdt en lille tale, omhandlende alle
idrætsudøveres ret til brug af de nye
faciliteter, var der pølser, øl og sodavand.
Fubs drak een af sidstnævnte (er det en
værdig repræsentant for B-7 4? red.)
Det skal til sidst nævnes, at de røde,
hårdt pumpede nitritdrenge var leveret
fra et af Christians mange leveringssteder.
Bestyrelsen.

- at Ole Sam med stor succes fører sig
frem som målmand på byens førende
håndboldhold,
- at håndboldafdelingen har anskaffet et
stk. håndbold uden regning,
- at Poul Østerby er fuldt restitueret efter
en mindre skade. Protesen fungerer fint
udtaler samme Østerby,
- at Per Murer føler sig overbevist om at
kabivaren ER den største af de nulevende gnavere,
- at Niels-Henrik ved træning onsdag d.
22/1-86 IKKE var skyld i skader,
- at formanden er set udføre en dobbelt
Salkov på håndboldbanen,
- at Peter Lodahl (Møllehave) endnu ikke
er inviteret til middag i Det hvide Hus.

"
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STØTTEFDRENINGE~
Siden generalforsamlingen har vi i støtten
haft forrygende travlt, dels med at bruge
overskuddet vi havde i 1985, og dels
med at planlægge nye arrangementer.
I de sidste måneder er der, i forhold til
sidste år, blevet forbedret en hel del i
klublokalerne.
Vi har fået nye stole, nye højttalere, nyt
fjernsyn, orden i boldrummet m.m:, og i
løbet af foråret vil vi da også følge den
positive linje op med andre køb (nyt
musikanlæg , nye bolde, anden belysning
osv.) , men dette afhænger selvfølgelig af
os alle.
Der skal selvfølgelig købes masser af
øl , sodavand og slik i klubbens velassorterede andenrangs KVIK-BUTIK (et ord
fra vor sponsor) , men prøv at holde igen ,
når I køber på kredit. .. Den sorte kasse er
nemlig tit skyld i foreningens dårlige likviditet. Selvfølgelig vil der også i fremtiden
blive rig lejlighed til at købe på kridt, men
når der, som det er sket for flere medlemmer, går flere måneder før regningen
bliver betalt, kan det i sidste ende betyde
et midlertidigt, eller i værste fald, en permanent lukning af »kassen«.
Husk derfor jævnligt at checke dit kort
i klubben.

Rafling og dart
Med hensyn til arrangementer har vi allerede afholdt et, nemlig den kombinerede
rafle-/dartturnering mod SKS.
Desværre kom der kun omkring 20
(incl. Carl Skuff), så der blev ikke den
samme stemning som ved sidste års
stævne. Det blev dog en hyggelig aften,
og i de to finaler var der kun een fra SKS
med. Det var i dart, og her formåede
Christian , som han hed, at besejre vor
lokale darthelt MUREREN med et minimum af point og et maksimum af held.
Nr. 3 blev den lokale købmand (ikke
HOKI), og FUBS endte som nummer klat.
Det gjorde han også i raflefinalen , som
ellers udviklede sig til et sandt drama.
Efter de 12 obligatoriske omgange
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stod Poul Østerby og Stephen CHEF
Knudsen lige og måtte ud i omspil. Her
blev Stephens rutine afgørende, og han
kunne trække sig ud af spillet som jysk
raflemester, samt med en hel flaske
Gammel Dansk. Poul måtte nøjes med
en halv, mens Chresten kom ind på en
diskutabel tredjeplads.

Rubber Band
Trods dette svage fremmøde er Støtten
ikke bange for at indbyde til nye arrangementer, og den 10. maj, vil vi sammen
med bestyrelsen , invitere til et kæmpe
støttearrangement. Overskuddet vil gå til
de tørstende sjæle i B-74 (og dem er der
ved gud en del af).
I den anledning har vi allieret os med
et af Danmarks bedste live-bands: RUBBER BAND. Disse fire gutter spiller Beatles-musik, så selv The Beatles kommer til
at lyde som et amatørensemble fra Middelfart.
Vi tør love jer ·en (Jforglemmelig oplevelse, hvor der foruden musikken også
bliver serveret lækker højreb fra HJORTEN, arrangeret amerikansk lotteri med
store præmier og meget andet.
Derfor: Tag lillemor i hånden, og begiv
dig til Teatersalen lørdag den 10. maj
1986.
Billetterne kan købes ved Kent, der
også vil besvare evt. tvivlsspørgsmål, der
kunne opstå.
Vi glæder os til at se jer.

Vores nye klubblad skal selvfølgelig have
et navn, der både fortæller noget om
klubben og som er B-74 værdigt, og det
skal du, kære læser, lave.
Vi forventer selvfølgelig mange originale forslag, og hvis du bliver den heldige
vinder, må du vælge en af følgende flotte
præmier:

1. Oplæsning ved Niels-Henrik af
tibindsværket: »Tibetanske lamamunkes bedetraditioner og asketiske livsholdninger gennem de sidste 3000
år«. PS: Oplæsningen vil finde sted
hver mandag morgen.

Med disse fabelagtige gevinster må der
strømme hundreder af gode forslag ind,
og vi på redaktionen vil vente spændt.
Dit forslag skal afleveres i redaktionsboksen, der er opstillet i klublokalerne.

BEDRE OG BILLIGERE

HEDE TRYK
cerøvei 4. 8600 silkeborg
te106 823321

2. En kopi af Tægens berømte
foredrag: »Bar-teknik for folk under
1,20 m« (måske noget for Thomas?).
3. En halv flaske Gammel Dansk.

fulrredit
bruger

hovedet...

Støtteforeningen.

STØT vore annoncører -de støtter os.

Vestergade 4, 1.
8600 Silkeborg
Tlf. (06) 8119 88
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