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Hvem skal jeg tale med? 
Silkeborg B-74 
Klubhuset 
Marienlundsvej 
Tlf. 06 81 53 57 

Bestyrelsen: 
Formand 
Niels Henrik Buch 
Solbakkevej 13 
tlf. 06 81 13 57 

Kasserer 
Per Hammershøj 
Gravmosevej 12 
tlf. 06 83 69 70 

Jørn Andreasen 
Vidarsvej 10 · 
tlf. 06 81 57 99 

Finn Herlev 
Frank Jægersvej 77 
tlf. 06 80 06 05 

Claus H. Jensen 
Baggesensvej 18 
tlf. 06 81 07 48 

Thomas Jensen 
Baggesensvej18 
tlf. 06 80 05 49 

Støtteforeningen 
Formand 
Christian Simonsen 
Falstersgade 12 
tlf. 06 80 13 91 

Søren Fæster 
Saxogade 8 
tlf. 06 81 19 41 

Lotte Jensen 
Landlystvej 49 
tlf. 06 81 61 46 

Stephen Knudsen 
Sanatorievej 14 
tlf. 06 81 42 21 

Kent Nielsen 
Efterårsvej 3 
tlf. 06 81 56 45 

Festudvalget 
Stephen Knudsen 
Sanatorievej 14 
tlf. 06 81 42 21 

KajVeng 
Baunehøjvej 67 
tlf. 06 81 34 76 

Knud Larsen 
Malmøvej 122 
tlf. 06 82 64 70 

Per Riemenschneider 
Vestervænget 29 
tlf. 06 81 48 25 

Thomas Jensen 
Baggesensvej 18 
tlf. 06 80 05 49 

Lotte Jensen 
Landlystvej 49 
tlf. 06 81 61 46 

Udtagelses
komiteen 
Uffe Koch 
Visbyvej 14 
tlf. 06 82 22 53 

Keld Herlev 
Rudbølvej 30 
tlf. 06 81 59 11 

John Villadsen 
Hjejlevej 65 
tlf. 06 81 18 87 

Kresten Knudsen 
Lyngbygade 57 
tlf. 06 82 13 81 

Christian Simonsen 
Falstersgade 12 
tlf. 06 80 13 91 . 

Kampfordeler 
Keld Herlev 
Rudbølvej 30 
tlf. 06 81 59 14 

Håndbold
afdelingen 
Henrik Olsen 
Sølystvej 30 
tlf. 06 82 65 89 

Damefodbold
afdelingen 
Lissa Juul 
Baggesensvej 18 
tlf. 06 80 05 49 

Oldboys
afdelingen 
Stephen Knudsen 
Sanatorievej 14 
tlf. 06 81 42 21 

Niels J. Nielsen 
Lyngbygade 75 
tlf. 06 82 71 52 

Redaktionen 
Finn Herlev 
Frank Jægersvej 77 
tlf. 06 80 06 05 

Per H. Jensen 
Godthåbsvej 6 
tlf. 06 82 34 49 

Søren Adsbøl 
Dalvejen 42 
tlf. 06 81 25 26 

Peter Lodahl 
Ny Refsvej 53 
tlf. 07 95 14 24 

KajVeng 
Baunehøjvej 67 
tlf. 81 34 76 
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lederen 

A G V R K E T I D ! 1 ! 

Sådan kaldes den periode af 
året, hvor forskellige aviser •)g 
ugeblade fattes seriøtst læsestof, 

Nogle blade digter selv histori
er, Andre bringer mere useriøst 
stof og endelig udkommer nogle 
blade i en mager udgave, 

F•)l' "RIPOSTEN" er det agurketid 
hele året, Vi mangler stof til 
hvert eneste nummer , , ,,, 

Måske er vort ambitionsniveau for 
højt?? . 

Er det urealistisk at tro, at vi 
kan udkomme hvert kvartal med 20 
sider?? 

Skal vi i det hele taget have e
•Jet klubblad?? 

Det er vort indtryk, at 
medlemmerne er glade for bladet, 
Hvorfor pokker bliver det så ikke 
bakket op i form af indlæg? "det 

. f I" er der jo folk, der tager sig a . 
JA TAK, men hvor længe? 

Da vi nåede deadline til dette 
nummer (10,5, 88), havde vi ikke 
fået et eneste indlæg, Så vi måtte 
endnu engang fatte knoglen og rin
ge til de "faste" skr .ibenter, I 
løbet af 1 uge modtog vi 3 indlæg , 
og den 1 ,6,88 manglede vi stadig 2 
indlæ•J t il de faste rubrikker på 
trods af flere rykkere, 

Redaktionen vil ikke blive ved 
med at være barnepige, Hvis I øn
sker et klubblad så bak os op , 
Skriv et indlæg om et eller andet 
du synes vi andre skal delagtiggø-

res i, En sjov oplevelse på dit 
h•)ld, til træning, på bæverdinken 
eller lignende, Og husk at du ikke 
nødvendigvis skal vente til dead-
1 ine med at af levere ind læget, Jo 
før, j1) bedre, 
Agurketiden har haft sin indvirk

ning på dette nummer af "Ripos
ten" idet bladet denne gang kun 
er pA 16 sider <endda med knibe
r i) , 

Næste indskrænkning bliver, at 
bladet udkommer 3 eller måske kun 
2 gange om året, 

Eller synger "RIPOSTEN" på sidste 
vers??? 

DET ER DIN AFGØRELSE' 1 ! ! ! ! ! 
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STØTTEFORENINGEN 
Så fik vi overstået Rubber Band 
koncerten for tredie og måske 
sidste gang, Efter min vurdering 
var det nok den bedste hidtil -
desværre ikke økonomisk, men til 
gengæld plads- og arrangements
mæssigt, 

Der var i år solgt 150 billetter 
færrer end sidste år, hvorfor det 
Økonomiske resultat forventes at 
blive et beskedent overskud på 2-
:3 , 000 I 00 kr , 

Det siger sig selv, at 150 færre 
i salen hjælper på pladsen, Og det 
var en lettelse også for det 
indledende og afslutt~nde arbejde, 
Der skal denne forbindelse 
udtrykkes stor forundring over 
både Stephens og "Flaskers• evne 
ti 1 at styre en flok branderter, 
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Nykre_dit 
brug_er 
hovedet ... -·- --·· ---- -- - ----. . ~--. -

Nykredit 
11.11 11 11 rii111·.f< , t;n1/1t'"rsn11 1,_ 

Østergade 13 
Postboks 202 
8600 Silkeborg 
Tlf. 06 8119 88 

(herunder vist også egen 7 ) De to 
må være selvskrevne til 
"Stjernedrys" (Alåske en anden 
gang, red, .J, 
Iøvrigt selvfølgelig også en tak 
til alle der hjalp os igennem ar
rangementet, 

Jeg indledte med "dske sidste 
gang Rubber", hvilket dels skyldes 
manglende opbakning fra klubbens 
medlemmer (igen) og dels p,g,a, de 
for Gud (ikke Knud) ved hvilken 
gang fremførte: "find på noget 
nyt, fedt, godt, billigt og hvor 
vi virkelig kan score kassen" 

JA, TAK!! men hvad? forslag 
udbedes,,, 
Efter min mening bør vi fortsætte 

- evt uden Burbon, Om ikke anden 
så for en dejlig aftens skyld, 
Kent, 

N 
... 

I 

Hind bold 
Selvom vi i øjeblikket kører på 
meget lavt blus i håndboldafdelin
gen, sker der da lidt alligevel, 
En god nyhed er, at vi fra 
efteråret får mulighed for at 
træne, så vi på et langt tidligere 
tidspunkt end foregående sæsoner 
bliver fortrolige med den runde 
kugle, der lige pludselig skal 
holdes i hånden - og ikke sparkes 
rundt, Altså træning i Amtsgymna
siets hal, fredag fra 20,00 til 
22, 00, Advar al lerede nu kone og 
børn , så ingen bliver overrasket 
over dette fænomenale trænings
tidspunkt, 

En helt anden ting er, at hånd
boldafde lingen fattes penge, Det 
vil sige, at alle, der har "glemt" 
at betale de sølle 60,oo kr, fra 
sidste år bedes indbetale straks 
så vi kan holde kontingentet på 
samme f•:ll'delagtige niveau i 1988, 
Med træningsmulighed i kommende 
sæson skal vi naturligvis have 
udvidet vores beholdning af bolde, 
Dette skal vi også bruge penge 
ti 1, så,,,,,,, 
Endelig skal det kundgøres, at vi 

som sædvanlig er tilmeldt JHFs 
turnering i serie 4 med et 
herrehold Chvad med damerne??) Al
lerede NU kan du tilmelde dig til 
under tegnede, så du får mu 1 i ghed 
for dyrke boldspil til vinter, Der 
bliver rift om pladserne når vi nu 
kan træne, 

Henrik 

Kontaktperson: 
Henrik Olsen 
tlf. 06 82 65 89 

~~~~~,, 
Telf. 06-8228'40 

VI SØRGER FOR GRAVERING 

TIPSINOLEVERJNG 

IKOVBO·PIBER 
HAndsUme 
PIBER 

ALT I 
REPARATIONER 

v.....,...71 
(overfor MKitjyHands Av;s) 

TK. 1061 82 22 JO 
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STJERNEDRYS 

Når vi nu har "malet fanden p.§ 

væggett' i vores leder, er det rart 
at der er små 1 yspunkter, Der er 
faktisk 3 flittige skribenter, som 
vi kun behøver at rykke en gang, 
ja vi har sågar oplevet, at de har 
indleveret stof uden at blive ryk
ket, Det skal honoreres med dette 
nummers >STJERNEDRYS<. 

Det drejer sig om Lissa og Randi, 
samt knoldsparkeren Bruno, 
I kan hænte 6 kolde i "SUMPEN", 

Kjellerup Hvidevare-Service 
støtter B· 74 

Du kan gøre en god handel hos Kjellerup Hvidevare-Service og samtidig støtte B·74. 
Ring direkte til S. Bjørnholdt og sig, du kommer fra 8·74 - eller kontakt Keld Herlev. 

STØT vore annoncører -de støtter os. 

6 
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NYT EBÅ BESTvaELSEN 

Siden sidst er hele problemet om
kring sponsorer for sæsonen blevet 
afklaret til alles tilfredshed, 

Det kan nævnes, at den udvidelse 
af klublokalerne vi håbede på har 
lange udsigter, fordi Silkeborg 
Orienteringsklub først skal finde 
egnede lokaler, før de rømmer 
deres lokale ved siden af vores 
Til gengæld er der planer om nu~ 
istandsættelse af vore allerede 
eksisterende klubfaciliteter, 

Problemerne omkring tøjvask og 
dommerbetal ingen synes at være 
løst på de respektive hold, Helt 
fint! 
Desværre er det således, at flere 

af vore medlemmer ikke har orden i 
deres kontingentindbetaling, Der 
er eller bliver snarest sendt ryk
kere ud til de medlemmer, der 
skylder for mere end et halvt år 
Forholdene omkrin; 
kontingentrestancerne bedes bragt 
iorden snarest, 

Klubben står den 26,6 , som 
arangør for en familietur til 
"Djurs Sommerland", (se opslag i 
klubhuset eller kontakt Thomas 
Claus eller Niels Henrik ' 
Endelig arbejdes der i ~jeblikket 

på at få årets Hjejle-Cup stablet 
på benene - Se andet sted i 
"Riposten" 

Hjortens Diner Transportable 1.t ~\~~ 
CEN BEDSTE' \,~ I 

GOD MAD GØR 1«- f 
EN GOD FEST BEDRE! J.) 

f
OGS~ 7 . ~ li 
SP0RTSKLU8BEN . ) (\ H.TOHTEN 

Den dir ekt e linp:: t1i køkkenet: 82 91 33<.._ 
eller 82 93 20 
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Damefodbold 

Så har pigerne fundet de korte 
bukser frem og er gået i gang med 
træningen, De bleghvide ben luftes 
hvtH onsdag ml, 18,30 og 20,00, Vi 
har været så heldige at se træner
nes sovekammerben, men vi beder 
venli•Jst om at vi advares næste 
gang, så vi kan medbringe solbril-
ler, -

Heldigvis har vi haft en ~ged 
tilgang af nye spillere, som vi 
gerne vil sige VELKOMMEN til, Vi 
håber, at. I vil falde godt til og 
at I vil være med til at gøre 8,74 
til en rar •)g skæg klub at koftime 
i ' 
Vi har en efterlysning: 

Vi mangler vore flotte røde 
sh,1rts af mærket ER!lfA, 

Der står skrevet 8,74 med sort 
tuch inden i linningen, 
Henvendelse til LISSA JUUL, 
Der gives ikke dusør, og kun se

riøse henvendelser fra mandlige 
medlemmer under 40 besvares, 

Lidt om vore kampe: 

Kontaktperson: 
LissaJuul 
tlf. 06 80 05 49 

Gjessø - 8,74 0 - 6 
Det var med stor skepsis vi lagde 

ud mod Gjessø, Vi manglede flere 
gamle spillere og skul le således 
spille nye ind på holdet, hvoraf 
Rikke skulle være målmand for før
ste gang, Men det klarede hun flot 
ved at holde buret rent, De to 
andre nye spillere vi havde med: 
Mette og Jeannie Cer det mon 
stavet reitigt?) faldt også •JOdt 
ind på holdet - både på banen og 
efter kampen, 

Eft.er flere nærgående forsøg af 
Gjessø i kampens start overtog vi 
spillet og vandt suverænt med 6-0. 

En dejlig start på sæsonen, 

8,74 - Silkeborg KFUM 0 - 0 
KFUM må nok betegnes som puljens 

stærkeste hold, bl ,a, for,ji de 
træner noget mere end os, 

KFUM havde da •)gså det meste af 
spillet og flere nærgående forsøg, 
men at ramme •:>verliggeren og 
stolpen tæl ler heldigvis ikke, Vi 

Nyt syn 

Johansen 
Specialoptik 

Henning Johansen . Vestergade 28 v/Mldtjyllands Avls . 8600 Siikeborg . Tlf. 06 62 14 83 

) 

) 

havde nok lidt for stor respekt 
for dem og burde selv have presset 
dem noget mere, for i anden 
halvleg - hvor vi gik lidt mere 
frem på banen - havde vi nær 
scoret, Så det gør vi næste gang, 

Bryrup - B,74 0 - 2 
Denne kamp burde vi have vundet 

med mindst 8-0, Men Bryrup havde 
nogle mål, som kun var halvt så 
store som dem vi plejer at spil le 
med, 

Forsvaret fungerede godt, også 
selv om vi måtte undvære vore 
solide forsvarsklippe (lyder det 
ikke godt Hanne?), men Kate klare
de den plads så godt, at vi helt 
glemte, at Hanne ikke var med, 
Ellers var kampens højdepunkt, at 

Grethe nær havde scoret på 
hovedstød, hvilket havde udløst en 
kasse Øl fra Kim, Ærgeligt, 

B,74 - THEM 5 - 1 
I denne kamp fik Dorthe Fruerlund 

sin debut og det klarede hun flot, 
Det er fantastisk dejligt, at vi 

i år har to g•)de mål kvinder, for 
det betydet så utroligt meget for 
markspillerne, at der gribes sik
kert ind, når modstanderne er nede 
på vores banehalvdel, 

Alle spillede en god kamp, selv 
om Them var et ungt hold havde vi 
flest chancer og mest spil, 

NYT FRA FELTLAZZARETTET: 
Dorthe døjer med en lyskenskade -

massør søges CTLF 820606) 
Vi mangle\' kunstige negle, især 

til storetæerne, 
Efterlysning af kontaktlinser til 

Pia P, Sidst set på den håndbl)ld
bane længst nede ved Sanatorievej, 

Hele h1)ldet lider af h•)vedpine, 
fordi Jan øvede hovedstød med os i 
et helt kvarter,; 

Ingerlise lider af luft i maven, 
Prutten forventes at slippe ud til 
Mven~ler, 

Rikke har slugt en sirene, Den 
udløses hver gang man nærmer sig: 
\Jl)I I I IIJUUIJ, 

Generelt: 

Husk at melde dig ud i stedet for 
bare at blive væk, Hvis du ikke 
udmelder dig vil du få kontingent
c1pkrævning, 

Udmelding kan ske til Lissa eller 
Randi, 

Husk at al le er velkomne til at 
skrive et indlæg i klubbladet, 

Lissa & Randi, 

"HOF er ikke det værste vi har .. :' 
Depot v/ Erik Kvorning 9 



OLD-BOVS NYT! 

Vidste du, at der i B,74'ses 
Grand Sam turnering findes 15 
overlækre Michelinmænd, for hvem 
totalbold er så nedgroet i arvean
læggende, at det kun for udenfor
stående kan iagttages onsdag aften 
på "El Stadion Comunale"? 

Kondi tor-di tionen fej ler intet -
efter kampene, Vi kan da alle mand 
selv skubbe vores invalidekareter 
ned i "Sumpen", Faktisk er vor 
fodboldidiologi ganske simpelt 
denne: At få sværre ting til at se 
lette udi Som h~ldets managers, 
"Nu vi 1 jeg ind , Niels" c1g Kontor
piccoloen cand,murer, der begge 
læser taktiske oplæg i fjerkræ
bladet, Anders And, så bastant har 
udtalt om vores hold: Jo, det 
gælder om at samle mindst 13 mand, 
Forklar spillerne, at de er et 
fodboldhold - (også selvom tilsku
erne protesterer), 

Al lerede her falder 50% af spil
ierne fra, 

Fo1·tsæt med at forklare hvilken 
ende der skal laves mål i, så er 
75% faldet fra. Dernæst at man 
gerne må ta' bolden fra modstan
derne selv om de kalder sig "Rød
hætte" og påberåber sig "Selv
tægtsloven af 1892". Allerede her 
er frafaldet 97%, De sidste 3% er 
lette at l)Verse, Forklar spiller
ne, at de ikke behøver fuldmagt 
fra "Træf nye Mennesker" for at 
aflevere klatten til en forMdet 
medspiller. 
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Mangt "en" tilskuer vil nok kalde 
dette for "da far var tung -
bold" , Nu ·~Ør argumenterne det jo 
ikke alene, Enhver med 1 idt omløb 
i tænkevorten, kan straks se, at 
vi som individualister, står son1 
et markant al ternat.i v ti 1 den 
industrialiserede fodbold, 
Supplerende tar vi det at skrabe 

pl)int hjem meget afslappet, for 
dem kan vi jo ikke drikke! (se her 
mJ vi bryde ind. lli husker be
stemt en rJfold elterJrsonsdi1g
aften hvor vi fik noget der kal
des "vinderøl "), 

Til de U, men udvalgte tilskuere 
skal lyde en tak; Men I tager des
værre fejl - Brøndby er IKKE vores 
sattelitklub, 

Ti 1 slut skal "Jeg vil 1Jsse 
spille, Niels" have l)rdet med det
te porisma: 

"Mod er ikke at have et hold,, 
- men at spille som et hold!" 

Deres uforbederlige 
"Ku jeg bare ramme klatten en 
gang" 

• 
~ 

fodbold 

Nu ruller bolden igen og vi er al-
lerede godt inde 
foråretssurneringen, 

Som sædvanlig - kan man næsten 
fristes til at sige - går det på 
det jævne, Serie 4 holdet har 
leveret et par gode kampe og 
ligger i midten af rækken, Der er 
dog ingen intentione1· om en top
placering, Holdet skal bare undgå 
at rykke ned, Der er sket den 
længe ønskede foryngelseskur på 
holdet, og gennemsnitsalderen er 
nu nede på omkring 30 år, Det te 
skyldes primært 2 nye o·~ et gam
melt ansigt , Nemlig målmanden 
Henrik Rafn, m&lscorer Tonny Oest 
og slideren Claus "Nymand", 

3dr.: \festergade 17 - 8600 Silkeborg 
Tlf. 06-8210 77 -

Kontaktperson: 
Claus H. Jensen 
tlf. 06 81 07 48 

Andetholdet har haft et par 
uheldige kampe, men har ellers 
vundet rub og stub, Peter 
Siggaard, som bestemt ikke er ble
vet mindre i år, kan stadigvæk la
ve mål, Der er store forventninger 
til serie 5 holdet •Jg man regner 
med en topplacedring, Der gøres 
også et stort stykke arbejde for 
holdet af både John og Morten Cde 
samler bl.a. ~enge ind til en 
gigantisk fest), 

Om serie 6 holdet skal det 
nævnes, at holdet har vundet en 
kamp i år, og Kumar har scoret, da 
bolden ramte ham, Med hensyn til 
mødestabilitet lader dette stadig 
noget tilbage at ønske (tag jer 
do·~ sammen) , 

Eks,topspiller Far Fubs, 

BE D RE O G BI LLIGERE 

HEDE TRYK 
a:> røve14 . 8600 s ilkeborg 
tel 06 82 3 3 21 
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Årets fest 
Fester her, der og alle vegne, 
Man·~e fester vil blive afholdt i 
løbet af året, men nu er datoen 
for 

FESTERNES FEST/! 

klar. 

Sæt X i kalenderen lørdag den 8, 
oktober 1988, for der er 

~F5'LUTN!N6SFEST. 

Masser af KONKURRENCE - GAGS - MAD 
- MUSIK - POKALER - SKØNNE KVINDER 
- ØL - VIN - ARETS SPILLER - M/ME-
GET, MEGET MERE. 

Klokkeslet ogsted følger special 
invi tati•)n. 

>FESTUDVALGET< 

HJEJLECUP 

Igen i år er B,74 vært for den 
efterhånden så traditionsrige 
Hjejle-Cup - nu godt suppleret med 
dameafdelingens tilsvarende Hejre
Cup, 

Arrangementet løber af stablen 
den 3o,7,88 - hvor vi har forudbe
stilt godt vejr, 

Det er et stort projekt at stable 
sådan en træningsturnering på 
benene - specielt når man tager 
klubbens størelse i betragtning, 
Det er derfor vigtigt, at ALLE 
klubbens medlemmer aktivt støtter 
op o_mkring arangementet. 

Folk fra bestyrelsen og andre er 
al lerede godt igang med at skabe 
det økonomiske grundlag, idet 

fortsættes næste side 

STØT vore annoncører -de støtter os. 
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Hjej le-Cupprogrammet med de mange 
annoncører igen i år gør det 
muligt overhovedet at gennemføre 
turne i· ingen. 

sportsli·~ oprejsning efter sidste 
års skuffende indsats, 

De klubbei· der er inveteret i år 
er: 
Silkeborgkammeraterne, Sejs, Cen-

Damerne har efter sigende udvalgt 
nye modstandere i år, i håb om 
lidt mere modstand på banen, Sids
te år var B.74 bare for go'e, 

trum, SIF og Virklund, HUSK: lørdag, den 30,7,88 
Det ville være passende om B.74 Stadion, 

benyttede ouligheden for en smule® 

___ --Jt 

på 

SÅDAN ER B-74 OGSÅ. 

HER 

SKULLE 

DIT 

INDLÆG 

VÆRE! 

lkonto'· får De 
ed tota "'de over$ 

f~ e penge at ra ~ r'l'SKE 
werd d t samme··· t JBANK 13 e e ·~ mere umage _ .J!..i..S..ør os 



"SPRlkKEN" 

Man kan spørge sig selv - når man 
for 48, gang i denne måned tager 
"RIPOSTEN" frem: Mangler dette 
fremragende klubblad i det hele 
taget noget? Så synes jeg netop, 
at det springer i øjnene på een -
vel og mærke med "Ude og Hjemme", 
"Femina", "Alt for Damerne" o,s,v , 
in mente, at der mangler så gu' da 
en brevkasse, og · det skal derfor 
være mig en fornøjelse at præsen
tere en nyskabelse len institution 
i institutionen) nemlig 

THO/tfAS I soc I ALE BREVKASSE" 
Brevkassen, der giver dig svar på 
lige netop dine spørgsmål on1 alt 
mellem himmel og jord. Det er 
faktisk allerede lykkedes brevkas
seredaktøren at få fingre i et par 
spørgsmål: 
<For fremtiden skal spørgsmålene 
lægges i postkassen i "Sumpen" in
den næs te dead-1 i ne, Vi hØ res ved 
i næste af "RIPOSTEN" 

Kære Brevkasse! 
Mener du, at der blot er tale •)m 
selvhævdelse når man tager sig en 
ung kone? Tror du ikke bare at det 
er nogle forsmåede , halvimpotente 
skavtnavler, som mener det? Håber 
du svarer ærligt og snart, for vi 
venter med længsel, 
Kærlig hilsen F, og C, 
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Kære F, og C, 
Jeg er glad for at I stiller netop 
det spørgsmJl, da det synes at væ
re n1eget oppe i tiden, Jeg kan kun 
sige, at Jeg mener, at blot I er 
overbeviste om, at I har g/ort det 
rigtige - ja hvorfM sJ bekymre 
sig on1 havd andre tror ~'g tænker, 
Bare I har det godt sammen, 

Kære Brevkasse! 
Kunne den mulighed foreligge, at 
De var kapabel til at fremskaffe 
oplysninger om hvorvidt Louis d, 
14, af Frankrig stammer fra den 
lille adelsslægt: Højhammerne af 
Odense? 

Med royale hilsner 

Herr Elg, 

Kære herr Elg, 
Det kan jeg desværre ikke svare 
pJ, men henviser til den franske 
ambassade i København, 

Kære brevkasse! 
Kan man blive smittet med kyssesy
ge ved at gå i bad sammen? 

Venlig hilsen 
Serie 4 

Kære serie 4, 

NEJ, 

HVAD SKAL JEG GØRE VED DEN???? 

Sådan spurgte en tydelig over
rasket Keld, da "Riposten" mødte 
op på bopælen med vores første 
kvartalstorsk, Han var dog godt 
klar over hvad der berettigede ham 
til den "fornemme" tittel: 

Tænk at få sin første udvisning i 
en alder af 35 Ctretifeml år, 

Enten bli' r man for langsom med 

Arene, eller også kan det indven
dige af hovedet ikke følge med am
bitionsniveauet. 

På forsiden af bladet får Keld 
overrakt det synlige bevis på sin 
nye status, '''~ ovenover vi ser han 
stolt "dyret" frem, 

Næste gang vi går i trykken er det 
måske med et billede af dig og 
torsken - hvem ved? 
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