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Julsøvej 74. Sejs 8600 Silkeborg

MAD UD AF HUSET
Hjemmelavede pølsespecialiteter

TLF. 86 84 64 24

TAGPAP - DÆKNING
'\

SILKEBORG TAGDÆKNING ApS
Boks 943 • Lysåvei 29 •

Silkeborg

86 812599
Biltlf. 30 81 35 99
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HØJT SKUM I
GABESTOKKEN
Læs i dette nummer om forri ge århundredes største jubi-fest
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Marienlundsvej 338
Tlf.: 86 81 53 57

Kampfordeler

Parkforvalter

Thomas Herlev
Læssøegade 10, 2. tv
86824536

Kn.dlæm
~8

00826470

SgQnsorudvalg
Finn Herlev
Aabenraavej 83
86800605
Morten Risvig
Tyttebærvej 35B
86845557

Bestyrelsen
Formand Finn Herlev
Aabenraavej 83
86800605
Kasserer Lars Nielsen
Frederiksberggade6B
8681 2987
Keld Herlev
Rudbølvej 30
8681 5914
Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86801391
Thomas Herlev
Læssøegade 10, 2. tv
86824536
Morten Risvig
Tyttebærvej 35B
86845557
Claus H. Jensen
Gunildshøjvej 1
86837809

Klubhusudvalget
Kon/adpa5CJ1Jel.

Jens Kristian Hjort
Bindslevs Plads 18
86816517
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86828139

UK, serie
4,5&6
Lasse Laursen
Frederiksberggade 1
86828303
David Green
Resedavej 27, 3. tv
John Sørensen
Vestergade 67A
86816001
SamDemirel
Solsortevej 13, st. tv.
86805292

Støtteforeningen
Formard
Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86801391
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86828139
Jens Kristian Hjorth
Bindslevs Plads 18
86816517
Kasserer
Per H. Jensen
Fred.berggade56 st. tv
86823449
John Pedersen
Dalvejen 15
86812770

UKOldboy~
Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86801391
Claus Mikkelsen
Vesterled9
86801567
Holger Buch Larsen
Falstersgade23
86829622
Morten Risvig
Tyttebærvej 35B
86845557
John Villadsen
Mysundevej 2
86811887

Veteranafdelingen
Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30
86824804

Håndboldafdelingen
Per Riemenschneder
Vestervænget29
86814825
PerDuelund
Udgårdstoften 22
86815737
Darær.
Lene Kildegård
Nørlledevej 29
86851080

Dameafdelingen
Lissa Juul
Vestre Alle 34
86800549

Godsforvalter
Jørgen Henriksen
Rylevej35
86823127

ChefadmiArrangements- nistrator
udvalgfil
Jesper "Bino" Berg

Thomas H. Jensen
Vestre Alle 34
86800549
Jørn Andreasen
Vidarsvej 1O
8681 5799

Festudvalget
Thomas H. Jensen
Vester Alle 34
86800549
SamDemirel
Solsortevej 13 st. tv.
86805292
John Jensen
A. Andersensvej 228
86818730
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86828139

Vestervej 24, 1.th
8500Grenå
86309700

Redaktion
Overchefredaktør
Claus H. Jensen
Gunildshøjvej 1
86837809
Hofreporter
Bruno Nielsen
Vejlbovej 1O
86810606
Fejedreng
Per H. Jensen
Frederiksberggade 56 st.tv
86823449

Sportsudvalget
Sportschef
John Jensen
A. Andersensvej 228
86818730
Thomas Herlev
Læssøegade 10, 2. tv
86824536
John Sørensen
Vestergade 67A
86816001
Søren Adsbøl
Frank Jægers Vej 66
86812526
David Green
Resedavej 27, 3. tv

TRYK:
THY BOGTRYK
INDUSTRIVEJ 3
7790 THYHOLM
LAYOUT:
PETERS PEN

Leder:

Stilhed efter
rr~~
stormen
Et eller andet sted føler jeg en stilhed efter stormen. Det seneste halve år har
B74 været meget på. Vores jubilæum er blevet fejret af flere omgange. Vi satte
vores aftryk på årets regatta og nåede lige at afholde Pub-Cup og Hjejle-Cup
ind imellem. Nu sidder vi bare og venter på årtusindeskiftet. Mens vi filosoferer. Over det seneste år. Det seneste årti. Det seneste kvarte århundrede.
Shit! ! Så bliver man overmandet af nostalgien igen. Den nostalgi, som de
gamle formænd fyrede op under i jubilæumsskriftet. Det er ganske enkelt
ubegribeligt, at der er gået:
25 år siden B74 blev stiftet,
20 år siden den første Hjejle Cup blev afholdt,
17 år siden vi fik ibrugtagningstillade/se på Sumpen,
15 år siden vi rykkede op i serie 3 første gang,
14 år siden det første nummer af Riposten blev præsenteret,
13 år siden hhv. dame- og oldboysafdelingen blev startet,
JO år siden vi blev medejer af SIF,
9 år siden vi indviede vores ombygning af Sumpen,
7 år siden vi fik vores veteranafdeling,
5 år siden vi købte det nuværende klubhus,
4 år siden vi ansatte Bina i administrationen,
2'.12 år siden vi fik en satellitklub i Herfølge,
2 år siden damerne hjemførte klubbens hidtil eneste mesterskab (Amtsmester),
1Vi år siden der var Landsstævne,
1 1/4 år siden luksusboldrummet blev taget i brug,
1 år siden den store forbrugerundersøgelse i B74,
Vi år siden Regattafesten med B74's invasion af Nygade,
2'.12 måned siden vores store afslutnings- og jubilæumsfest i lunden,
6 uger siden receptionen i Klubhuset.

Når man har været med til alt dette, kan man godt føle sig lidt kropstræt, men
ærlig talt også lidt stolt. Jeg ser med fortrøstning frem mod det næste århundrede. En periode hvor B74 også vil være med til at præge Silkeborgs sportsliv.
Tak til alle de mange der bar.
ff

Fagre nye verden! !

Bindslevs Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 1969

pub

Vores navn er Fjeldgaard,~
så det hedder vi fra nu af!
lfeldgaaid'J Ytlumtluuzdd
vi Bente & Henrik FJeldgaard Nygade 26 . Siikebo rg ·Tlf. 86 S2 24 50
~

kunsten at gøre hverdagen smuk

Speclatforrernlng 1 Indramning • plakater • lltografler • Speclalforretnlng i Indram n ing • p l akater • Iltog rafler
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- Et komplet sæt labels over klubbens medlemmer.
- Et brev til bandesponsorerne.
- Indbetalingskort til sponsorerne.
- En oversigt over vore passive medlemmer.
- O.s. v., o.s. v.
Bino er leveringsdygtig og -villig .
Bekymringen var stor, da Bino bekendtgjorde, at han ville flytte til Grenå. Hvad så
med B74. Skulle vi selv til at skrive breve,
girokort m.v.?? Men nej. Fagre nye verden,
hvor PC' er er placeret på næsten hvert drenge-

værelse, gør livet lettere for foreningsledere.
Vi skriver blot til:
j esp er.berg@adr.dk
.. ... og 2 dage senere ligger det hele klar i
postkassen. Det er faktisk blevet lettere. Tidligere måtte vi selv ned til Bino for at hente
materialet.
Måske skulle vi overveje at eksportere Søren Adsbøl ? Tænk engang fotos i løbet af 2
dage!!
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MALERARBEJDE

Sejling
Clausen
0123456789./

Revision

Aktieselskab
Søndergade13

Poslboks825
8600Silkeborg
Telefon 86 811O33
Telefax 86 81 13 63

af enhver art

Udlejning af lift
Torvet 11 - 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 4142

Ørnsø Døgn- og
Nærbutik
Gjessøvej 1, Silkeborg
Telefon 86 81 36 00

TLF. 86 80 30 88

TIETGENSVEJ 30
8600 SILKEBORG

Telefax 86 80 30 89

-expert ----....

...

,,,..

. ...r-------

··v ·---y· " ' ,_
65 medarbejdere står klar til at
yde den bedst tænkelige service og rådgivning.
8.500 kvm under tag med totalsortiment inden for

·~-..,ø-~
v-~ ·-· ~·

...--

mc1TRoitrJ·~·~~~-~
lbulMunk!
THRIGESVEJ 1 . 8600 SILKEBORG

TLF. 86 82 27 00

VESTERGADEHALLENS KIOSK
SILKEBORG TØMMERHANDE

~~__J

vi Charles Døssing

NØRREVÆNGET 11 - 8600 SILKEBORG - TELEFON 86 80 42 11
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Generalforsamling i B74
DINER TRANSPORTABLE
Vestergade 73, Silkeborg

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B74 Silkeborg
torsdag den 24. februar 2000 kl. 21.00 i klubhuset.

TLF. 86 82 9415
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 17.2.2000.
På valg er Claus Jensen, Morten Risvig
og Keld Herlev. Sidstnævnte ønsker ikke
genvalg. Bestyrelsen opstiller den hidtidige suppleant - Kresten Knudsen - som
kandidat.
Bestyrelsen

86 80 42 44

v STYRKER KULTUREN V
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Generalforsamling i
B74 Støtteforening

Generalforsamling i
B 7 4Anpartsforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B74 Støtteforening
torsdag den 24. februar 2000
kl. 20.30 i klubhuset.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B74 Anpartsforening
torsdag den 17. februar 2000
kl. 20.30 i klubhuset.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4.Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlem samt suppleant.
5. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
i hænde senest den 17.2.2000.
På valg er Christian Simonsen og Stephen Knudsen. Begge er villige til genvalg.
Bestyrelsen

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest den 10 februar 2000.
På valg er Jens Kr. Hjort, som er villig til
genvalg.
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Bestyrelsen
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JUBi ii-FEST
Vi var mange, som havde set frem til B-74s 25
års jubilæumsfest i Lunden,og vi blev ikke
skuffet, tværtimod'!
Ca. 200 festklædte nuværende og forhenværende medlemmer, samt en god del sponsorer, samledes i de hyggelige lokaler på
Vestergade, og den gode stemning blev slået
an fra starten! Sætninger som: "Hvad f ..... , er
du her også?" og "Dig har jeg ikke set i årevis,
hvad laver du nu?" fløj gennem luften, og takket være den gratis øl og vin, ja, så blev stemningen bedre og bedre, jo længere aftenen
skred frem.
Mens formand Finn holdt sin jubilæumstale, mødte et par landmålere, i skikkelse af
Bette Mørch og John F, op!? De oksede rundt
og målte op, men til hvad og hvorfor vides
stadig ikke. Missionen, med at forstyrre formand Finns tale, lykkedes dog til fulde, men
jeg kan dog huske, at han sendte de varmeste
hilsner til klubbladets folk, og mange tak for
det hr. Hr.lev!
10

Apropos "Johnny Marete sprog", ja, så troppede Hans kongelige højhed Dronningen pludselig op, og holdt en smuk jubilæumstale til
B-74. Trods en forfærdelig tobakshoste, lykkedes det "Dronningen" at svine alt fra kongehuset til undertegnede til. Det var desværre
temmelig morsomt, men jeg skal nok finde ud
af, hvem der fodrede ham med oplysningerne
om mine tænder, og så får du bank Jens Werner!! En stor tak til Henrik Fjeldgaard for den
kongelige præstation.

Hendes farligste konkurrent var nemlig ikke
med i legen, vel Fubs??
Efter afslutningen af alle konkurrencerne
blev formand Finn endnu engang kaldt på scenen af de 2 konferencierer: Thomas 2-LorteHøj og John F. Sidstnævnte havde for andet
år i træk fremstillet et underligt aggregat, og i
år blev det altså formandens tur til at blive
spændt fast i det, som nok må betegnes som
en gabestok!
Da den kjære formand var spændt godt og
grundigt fast, fik nr. 2 og 3 i konkurrencen
(Holger og Kræn) sine præmier. En lagkage
hver, som de kunne gøre med, hvad de ville.
Og da de syntes, at vor formand har udført et
kæmpe arbejde for klubben, så gav de lagkagerne til ham - med det samme - direkte i
hovedet!
Se; det er en form for humor folket kan lide,
og formanden tog det utroligt pænt.
Bette Mørch godtede sig, og sagde tak til
formanden. Men hvad Danmarks største
dværg ikke vidste, var, at der var en lagkage
mere! Den fik formanden så, og kvitterede
med at give Bette Mørch den lige i smasken .
Endnu engang stor jubel fra gadens parlament,
og vi kan så blot håbe, at lagkagen indeholdt
vækstfremmer!

Herefter spillede Soul Meeting op til dans,
og endnu engang, var det en kæmpe succes.
Festen fortsatte, som sædvanligt, til langt ud
på natten med højt humør og gang i den.
Lad mig slutte af med at takke festudvalget
for endnu en uforglemmelig fest, sponsorene
for de flotte præmier i det Afrikanske lotteri
samt alle de tilstædeværende, for at gøre jubilæumsfesten til en fantastisk oplevelse! Det
var ganske enkelt fremragende!!
Mureren

Efter den fremragende mad, og det obligatoriske Afrikanske lotteri, var det konkurrencetid ! En af opgaverne gik blandt andet ud på, at
Kræn skulle lægge ble på Niels Henrik! Et
ynkeligt syn, som de to herrer selvfølgelig
tabte. En anden opgave vandt Lals yndige fru
Bila. Det gjaldt om at være hurtigst til at puste
en ballon op. Den, hvis ballon sprang først,
ville vinde. Nu har Bila altid haft en del luft i
maven, så hun blev en suveræn vinder.
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DER VAR ENGANG, det er godt nok længe
siden, at tilbehør til biler eller bilting om man
vil, var noget med ratovertræk og svalehaler til
udstødningen. Sådan er det ikke mere, skulle
vi hilse og sige.
I dag er moderne biler så proppet med udstyr, at det vel kun er et SPA-pool til bagsædepassagererne som standard udstyr i en Skoda,
der vil kunne vække opsigt.
Nå, men det er de nu ligeglade med hos Bilting i Silkeborg. De har nemlig fundet ud af, at
et stort udvalg, lige fra Wunderbaum, udstødninger og bremsedele, til et monster stereoanlæg, kombineret med et højt serviceniveau, det
trækker altså kunder til.
Det er de 7 mænd til at klare, to af mændene
er kvinder.. sludder. ... 2 af de 7 mand er. ..... af
de 7 er to kvinder. De klarer blandt andet alt
det mændene ikke kan finde ud af. Skal du
have monteret centrallåsesystemet, alarmen eller stereoanlæget, så klarer Bilting også det.

Større projekter snakker man om, mindre opgaver udføres til fast pris. Monteringsanlæget
ligger i Lemming.
Vi iler i øvrigt med at oplyse, at de vakse
folk i forretningen selvfølgelig kan svare på
de spørgsmål, som uvægerligt følger med, når
man har så stort og bredt sortiment, som tilfældet er her.
Bilting er en detailforretning, der primært
henvender sig til slutbrugeren. lkke desto mindre handler en del mekanikere i forretningen.
Enten er mekanikeren dum eller også er Biltings
priser helt rigtige. Vi vælger at tro det sidste.
Den nuværende indehaver, Flemming Skou,
overtog forretningen for godt 2 år siden, og
det er trafikken i forretningen bestemt ikke
blevet mindre af.
Det ville blive endnu bedre, hvis I - kære medlemmer, og alle andre, der holder af vores lille
klub - husker at støtte dem, der støtter os.
HUSK DET NU.

Sponsorportræt:

12
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JULEEVENTYR1999
-% AKTER m.fl.

f

,
Peters Pen
- SPORTENS VEN-

Scenen er baren i B74 en ganske almindelig mandag op til jul.
Ved baren sidder: Stephen, Sko og Kresten - sidstnævnte camoufleret som en ostemad.
Stephen er iført klaskklamme, urinvædede vadmelsbukser (forløber for Fransk hængerøv) - under sit iøvrigt ulastelige
holdlederdress. Sko har slet ingen underbukser på, men det ved
Stephen ikke, fordi Sko bærer en diskret våddragt i baby-blåt,
samt et par højhælede svømmefødder.

PRESSEBUREAUET SILKEBORG
TORVET 9 . TLF 86 82 48 11

'Eft CHEFKOKKEN
KClLDT & VARMT

( IH i

KOKK FN

r //f~/r/ trr/

r'./

1

htr.jf''F

Borgergade 151 ·Silkeborg

TELEFON 86 80 57 53
FAX 86 82 93 44

bent e. andersen a/s
aut. VVS-installatør - Blikkenslager
Estrupsgade 10, 8600 Silkeborg. tlf. 86827566
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Sko slår
temaet an.

Sko: Åh, Stephen. Jeg er så lykkelig!

Stephen - med bekymret mine: Denne dag kan
betyde julefrokost eller ej , KUN en ting kan
redde os !
Kresten: Hva, Stephen hva ?

Stephen: At der lige om lidt ringer en platfodet
dværg , klædt ud som en pose pommes-frites
på døren og siger, at han har 395 milliarder
kroner i kontanter til mig.
Kresten: Jeg er bange for at det bliver svært,
Stephen.

RIPOSTEN - NYTÅRSNUMMER JANUAR 2000
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Stephen: Jeg ved det gråhåret mand, men jeg
er rede til at kæmpe til det sidste, for at få en
fest.
Kresten: Hvis der er noget jeg kan gøre, Stephen?
Stephen: Det er der faktisk, Kresten. Du kan
tage, at skrubbe ad hel ved til ud af dette eventyr. Du går mig på nerverne med al dit gejl om
alt det, dig og Koch'en kan lave på en privatskole i Silkeborgs Centrum.
Kresten: Det er slut nu, Stephen. Jeg har fået
oplyst, at klubbens bankkonto er lige til fattige børns fodbespisning.

Ib Sam: Stephen, du er afsløret !
Stephen: Det er ikke mig, dit dejlige læs æblekage. Det er bestyrelsen. Det er bestyrelsen.
Det er altid bestyrelsen, for pokker. ....... .
.... yrelsen.
Ib Sam: Du ved udmærket godt, hvad jeg
mener. Du er ikke den, du giver dig ud for. I
virkeligheden hedder du Stephen med stumt
"P", og det har du formået at skjule i alle disse
år. Havde jeg vidst det, kunne alting være anderledes! Nu føler jeg mig snydt og overvejer
at slå dig med en hjemmebagt æblekage.

På dette tidspunkt ses en flok antiloper galopere gennem rummet. Antiloperne har intet med
handlingen at gøre, men erfarne øldrikkere ved,
at antiloper altid kvikker godt op ved en bar.
I det samme træder Ib Sam ind i rummet og
kaster øjeblikkelig op og ned af sig selv. Heller ikke dette har umiddelbart noget med handlingen at gøre. Men adfærdspsykologer kan
bekræfte, at næst efter vold og vejrudsigten er
indslag, hvor folk kaster op og ned af sig selv,
utroligt populære.

Sko: Åh, Stephen. Jeg er så lykkelig !
Stephen: lb'ber mand Sam, hør nu her. Nu da
du har afs løret min hemmelighed, har jeg også
et par ord at skulle have sagt. Du har ret, jeg er
ikke den, jeg giver mig ud for. Faktisk har jeg
en god og en dårlig nyhed til jer alle sammen.
Den dårlige er, atjeg i virkeligheden hedder:
Øjvind Bombardine Sulejma. Den gode er, at
jeg er gravid i 8. måned.
Sko: Åh, Øjvind Sulejma. Jeg er så lykkelig.
Fubs: Ha. Jeg vidste, der var noget muggent
ved dig, Stephen. Og det forklarer, hvorfor du
har gået rundt i stilethæle i al le disse år. Oveni
det hele mister vi en julefrokost, med mindre
du kan skaffe 395 milliarder kroner, inden
Mojn har drukket sin gratis øl. ÆV-BÆV.

)

I

I I

Øjvind Bombardine Sulejma skal til julefrokost.
Stephen/Sulejma: Gudskelov. Vi er reddet. En
Øjvind Bombardine Sulejma giver aldrig op.
Er der i øvrigt flere øl fra Kurt's hylde ?
På dette tidspunkt når ølseancen sit dramatiske højdepunkt. Vi ser, at Fubs ivrigt lægger
an på en velvoksen kaktus i vindueskarmen til
Marienlundsvej. Ved siden af udkæmper Kresten en udmarvende kamp mod sig selv, om
hvorvidt han skal smøre et lag hirsegrød på sit
Ole Lukøje-nattøj eller ej .
I et hjørne råber Ib Sam om hjælp, fordi han
føler sig forulempet af et spansk rundstykke.
I denne bevægende slutfase, er det kun Sko,
der bevarer roen, da han med sædvanlig ordenssans sammenfatter situationen:

Netop nu sejler Fubs iført Adamskostume ind
i klubhuset. Han ligner mest af alt en krøllet
Bilka-pose en eller anden galning har parteret
et får på.
Fubs: Hva' glor I på? I ser på mig, som om
jeg ligner en krøllet Bilka-pose, som en eller
anden galning netop har parteret et får på.

18
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På dette tidspunkt kommer Jørgen Ris vig med
runegriflerne plantet bag lyttelapperne og henvender sig til Stephen.

Kresten opdager Fubs.

Ib Sam dukker op.

I

(

I

Stephen: Thi stille, Fubs. Eiler jeg kvæler mig
selv i mit AGF-halstørklæde, hurti gere end du
kan fortælle om Helles fortræffeligheder.
RIPOSTEN - NYTÅRSNUMMER JANUAR 2000

Sko: Åh, Stephen/Sulejma - jeg er så lykkelig, fornu har vi råd til at holde julefrokost!'!!
Som altid skal Stephen/Sulejma have det sidste jule-b-ORD:

Godsforvalteren går i aktion.
Jørgen Risvig: Undskyld Stephen, men der
står en platfodet dværg klædt ud som en pose
pommes-frites i gangen og siger, at han har
395 milliarder kroner i kontanter til dig !

"Når de til disposition, for et antal øldrikkende
værende næringsmidler er konsumeret, maksimeres risikoen for interanimalske aggressioner.H
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Deres Indsatte
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Fandens til
fødselsdag

Ude eller hjemme. PC eller Mac.
Jyske Netbank er åben for alle
Prøv en demo på www.jyskebank.dk

(') JYSKE BANK

®

Y'INTER

BØGILD SPORT

Det handler

001

at være

TRYG
Søren Sandvad
assurandør
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Evangelisten Peder Kristensen talte over
teksten: "Rejsen til Jordens indre - en
personlig skildring fra en rigtig sump."

Det var næppe en tilfældighed, at bestyrelsen
havde valgt Fandens fødselsdag, den l l. december, til at fejre B74s 25 års jubilæum ved
en reception i de smukke omgivelser i Oversumpen: Klubben er jo husejer.
Og man må vel også sige, at vi var nogle
he lvedes karle, der dukkede op for få en tår
over tørsten og gafle rigeligt afB74 Caterings
lækre menu. Der var rigeligt med rødbeder,
men der manglede måske lidt svovl og tænders gnidsel... ...
Vi blev beæret med besøg fra de himmelske
stuer i de øvre luftlag. Superliga-klubber stod
nærmest i kø for at overbringe hilsner i anledning af den store dag . Det gjaldt både vor
røde naboklub, Silkeborg IF, som havde sendt
ærkeenglen Peder i byen med et nyt evangelium,
og Hærfuglene, der sportsligt flyver så højt, at
ordet "satellit-klub" er ved at få en helt ny betydning.
Og så var vi almindelige, små sataner der jo
også. Vi nød, at vi for en gangs skyld kunne
stille os ved baren uden at skulle gennem kreditvurderingens skærsild.
Men desværre er hverdagen nu - med djævelens vold og magt - vendt tilbage .. ...

plo

~
ind11•lakA/S
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Reparationer af alle mærker
Vaskemaskiner
Opvaskemaskiner Køleskabe. Frysere Komfurer

aafiJo

BJØRNHOLDT
HVIDEVARE SERVICE
86 88 23 48
Biltlf. 30 81 36 77
Fuglemosevej 34 Kjellerup
estimerede og
distingverede medlemmer
var også mødt op.

HÅRUP AUTOCENTER
POUL KNUDSEN SILKEBORG 8684 6411

••

KAJ JØRGENSEN
Mariehøj Murerforretning
Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg

JØ.S
Alt murerarbejde udføres
Nybygninger * Tilbygninger * Reparationer *
Storm- og forsikringsskader* Isa-kærn

40291411-86811504

•

Dansk Arkitekt- & Ingeniørkontor af 1945 A/S
Ballevej 2A
Tekefon 8682 2499- Fax 8680 3818

BJARNE HJORTH
AUTOMOBILER A/S
HÅRUPVÆNGET 10-12, HÅRUP, 8600 SILKEBORG· GIRO 12747 40
TLF. 86 80 58 00 • 86 80 58 04

Hyldes den, der hyldes bør. Hetfølgefan nummer et - Kurt - havde den store gavepakke med
fra satellitklubben: Kamp- og træningsbolde samt trøjer til dameholdet. Der var også et
tiltrængt skulderklap til Stephen, som for en gangs skylcl viste situationsfornemmelse og lod
AGF-halstørklædet blive hjemme på knagen.
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