
Der var ingen dramatik på
Jyderup Bridgeklubs ge-
neralforsamling, men et
enkelt opsigtsvækkende
indslag var der nu allige-
vel, nemlig hædringen af
et par, som har spillet kort
gennem et halvt århundre-
de. De trofaste kortspillere
er ægteparret Anne-Gret-
he og Otto Jensen, som
har været aktive medlem-

mer af Jyderup Bridge-
klub i 50 år.
Det svarer til næsten al

den tid, klubben har eksi-
steret - Jyderup Bridge-
klub blev nemlig oprettet i
1958.
- Vi har ingen andre,

som har været medlemmer
i nær så lang tid. Men nu
har vi udnævnt dem til
æresmedlemmer. Det in-

debærer, at de har fået et
fint diplom, og så har de
fået kontingentfrihed bå-
de til klubben og til Dan-
marks Bridgeforbund.
Det vil sige, at det er klub-
ben, der betaler deres kon-
tingent til forbundet, for-
tæller Jyderup Bridge-
klubs formand, Hanne
Knudsen.

Det første år med
kortsorteringsmaskine
Formand Hanne Knudsen
kunne i sin beretning se
tilbage på klubbens første
år som medejer af en
kortsorteringsmaskine.
Jyderup Bridgeklub har

i samarbejde med Svin-
ninge Bridgeklub investe-
ret i en kortsorteringsma-
skine, som nu har været
afprøvet gennem en hel
sæson.
Udover at gøre livet let-

tere for dem, der skal
blande og give kort, er ma-
skinen også en positiv ny-
skabelse for spillerne:
- Efter en spilleaften

kan man gå hjem og gå på
internettet, og så kan man
se de kort, man har siddet
med. Man kan se, hvordan
man selv har klaret sig, og
man kan også se, hvordan
de andre, der har siddet
med de samme kort, har
klaret sig, forklarer Han-
ne Knudsen, der er godt
tilfreds med investeringen.
Nyvalgt til bridgeklub-

bens bestyrelse blev Lone
Skov Jensen, der afløser
Hans Henning Nielsen.
Alle øvrige valg var gen-
valg. Bestyrelsen konstitu-
erede sig efterfølgende
med Hanne Knudsen som
formand, Gunna Stef-
fensen som kasserer, Lene
Holst som næstformand
og Jens Lundberg som
den, der tager sig af klub-
bens hjemmeside samt til-
rettelæggelse af turnerin-
gen.

Jacob Erhardt Pedersen

Ægtepar hædret for
50 års kortspil
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Ægteparret Anne-Grethe og Otto Jensen studerer diplomer-
ne, der er det håndgribelige bevis på, at de efter 50 års aktivt
medlemskab er udnævnt til æresmedlemmer af Jyderup
Bridgeklub. Foto: Jens Lundberg

EEmmmmaa BB.. MMaallccoollmm
4520 Svinninge
fylder 99 åårr fredag
den 7. maj 2010

JJuulliiee CChhrriissttiiaannsseenn
4520 Svinninge
fyldte 77 åårr fredag
den 30. april 2010

JJuulliiaann OO.. LL.. HHaannsseenn
4450 Jyderup
fylder 11 åårr onsdag
den 5. maj 2010

MMaattiillddee BBüüllooww
4450 Jyderup
fyldte 11 åårr søndag
den 2. maj 2010

MMaaddss HHjjoorrtteebbjjæærrgg
JJeennsseenn
4470 Svebølle
fyldte 33 åårr fredag
den 30. april 2010

VViiccttoorriiaa EEgghhoollmm
4340 Tølløse
fylder 22 åårr mandag
den 10. maj 2010

EEmmmmaa RReejjnnggaaaarrdd
MMaarraaddii
4450 Jyderup
fylder 44 åårr torsdag
den 6. maj 2010

IIssaabbeellllaa MMaalloouu
NNiillssssoonn
4440 Mørkøv
fylder 55 åårr søndag
den 9. maj 2010

SSaarraa HHjjoorrtteebbjjæærrgg
JJeennsseenn
4470 Svebølle
fyldte 77 åårr søndag
den 2. maj 2010

FFrreeddeerriikk PPrrææsstthhoollmm
CChhrriisstteennsseenn
4593 Eskebjerg
fyldte 66 åårr søndag
den 2. maj 2010

Vind en

og et lille
fødselsdagsflag

Hver uge trækker vi lod om en kagemand pyntet med slik og
et fødselsdagsflag, blandt de indsendte børnehilsner.
Kagen kan ved bestilling i forvejen, afhentes hos en af ovenstå-
ende bagere.

SEND EN LYKØNSKNING TIL ET BARN PÅ OP TIL 12 ÅR

Joanna Madsen
4450 Jyderup

Ugens
vinder:

JJooaannnnaa MMaaddsseenn4450 Jyderupfyldte 1100 åårr fredagden 9. april 2010

KAGEKASSEN
Lene og Erik Jensen

KNABSTRUP
Tlf. 59 27 30 19

40.- KR.
BARNETS NAVN OG ADRESSE:

FYLDER ÅR DAG DEN

INDSENDT AF:
40 kr. vedlagt i: nn Check nn Frimærker nn Kontanter

Kuponen skal sammen med et foto af barnet sendes/
afleveres til Jyderup Posten, Nyvej 14, 4450 Jyderup
senest torsdag før indrykning kl. 9.00.
Tillykke annoncen koster 40 kr. der skal vedlægges
enten som kontanter, check eller frimærker. Hvis der
vedlægges en frankeret svarkuvert, sendes foto til-
bage, ellers kan det afhentes på vores kontor.


