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E-mails fra læserne 
 

Vi har modtaget : 

 
Kære redaktør, 

Jeg troede, at du havde mere tjek på dit 

blad. Har du ikke set de mange små 

edderkopper, som efter drabet på deres 

mor er blevet forældreløse. Det er 

ubehageligt, at se dem kravle fortvivlede 

rundt i bladet. Skal jeg tilkalde dyrenes 

beskyttelse? Skal jeg klage til redaktør-

foreningen. 

Nu må I altså tage jer sammen og gøre 

noget. 
 Venligst NN 

 

Navn og klub kendt af redaktionen. Det er 

dog ikke samme læser som den vrede 

læser i januarnummeret. 

Afsenderen er ikke fra BK 83. 

Redaktionen har på foranledning af 

læseren indkøbt DDT. Vi håber, det løser 

problemet. Det er jo ikke et smudsblad, vi 

udgiver. Alle på redaktionen har fået nye 

læsebriller styrke +3. Vi går ind for rene 

linier og sider i bladet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyndelmisse-turnering 
 

Der var ekstra stor rift om deltagelsen i 

årets kyndelmisseturnering i Høng 

bridgeklub. Det skyldes sikkert, at der var 

guldpoint på spil.  Der blev spillet i 5 

rækker á 12 par, dog 16 par i D-rækken. 

Her er slutstillingens top-5: 
 

A-rækken 

1 Helle Elbo-Henrik Rübner-P.               41 

2 Karsten Meiland-Carsren Abildgaard  36 

3 Jan Christensen-Chr. Christiansen       31 

4 Morten Andersen-Steen Bindslev          2 

5 Ulla Wenzzel-Arne Poulsen                   1 

 

B-rækken 

1 Jesper Nygaard-Torben Sværke           38 

2 Hans Kierkegaard-Jens Meedom         28 

3 Jonna Kjeldkvist-Bent Møller              15 
4 Gerda Hansen-Niels E. Jensen             12 

5 Heidi & Per Quist Nielsen                     3 

 

C-rækken 

1 Annelise Nodenstedt-Kell Munkløv    44 

2 Jette & Mogens Jørgensen                   36 

3 Eva & Børge Gram                              15 

4 Hans F. Jensen-Mogens Nielsen            5 

5 Svend E. Madsen-Henning Nieman     -5 

 

D-rækken 
1Margrethe Olsen-Gurli Visler               40 

2 Lars & Søren Monrad Hansen             32 

3 Connie Christiansen-Lissa H. Jensen   29 

4 Grethe Andersen-Bodil Vestbjerg        26 

5 Niels K. Nielsen-Jens Skydsgaard       24 

 

E-rækken 

1 Karen Møller-Venche Sørensen           50 

2 Lene Hermansen-Inger Trosbjerg        41 

3 Helle & Svend Ravn                            33  

4 Marianne & Hans G. Christensen        12 
5 Vibeke Nielsen-Gitte Worsøe                9 

 

 

Der blev spillet de samme kort i hele 

salen. Vi ser på 2 spil hvor 1´erne og 

2´erne i A-rækken mødtes. 

I det første meldte Carsten og Karsten som 

Ø/V en aggressiv 4 , som kun få par kom 

i. Der var fin fin fit, men men ikke mange 
HP. 

Der var ikke problemer med at vinde. Hvis 

Nord dækker B med damen vindes 11 

stik. Nord spiller altid en hjerter-tophonnør 

ud.  
 

V/NS                 D96 

  EK63 

 T3 

 9842 
    BT543           E872 

    8                                   T94 

    K94                                   ED762 

    DT75                               E 

 K 

 DB752 

 B85 

 KB63 
 

I det næste spil var gassen gået helt af 

ballonen, da de ikke kunne finde udgang i 

4  med ialt 24 HP og en doubleton på 

hver hånd. Den blev spillet flot, da de som 

de eneste fik 11 stik efter 4 i udspil. 4 

spilles mod D som holder, så er der kun 

2 rudertabere. 
 

N/ALLE            B7 

  T73 
 B74 

 T9732 

    KD98            E653 

    K8                                   E54 

    T963                                  D852 

    D85                               E4 

 T42 

 DB962 

 EK 

 KB6 
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Torsdag i BK 83  
 

                  Ved    Michael Wonterghem 

 

Vi har erfaret, at Michael omtaler nogle 

spil fra hans faste spilleaften i BK 83. Det 

kan så give et indtryk af, hvad der sker 

dér. Han er også at finde på facebook som 

Michaels bridgehjørne. Vi har fået et par 

spil fra 11. februar. 

 

Et af de første spændende spil jeg faldt 

over var spil 7. Her var standardkontrakten 
3 ut med 11 stik, hvis der kom ruder ud og 

12 med alt andet ud. Et enkelt par i A-

rækken var i 6 klør. Bør man vinde den 

med ruder ud? 

 

Ja det vil jeg faktisk mene. Man stikker 

med ruder es. Stikker hjerter Bonde over 

med esset og smider en ruder og en spar på 

hjerter K og D. Her efter spiller man sp B, 

som N stikker med esset. (jeg mener ikke 

det hjælper at falde fra). Nu stikker man 
Nords tilbagespil og trumfer en spar med 

en klør, så spiller man sig hjem på hånden 

og NU trækker man trumferne og har rest. 

Denne plan forudsætter, at både spar, 

hjerter og klør sidder fornuftigt. Det gør de 

jo nogle gange (-: 

 

7  E62 

S/Alle    T987 

   K52 

   954 

 KD943   B 
 B  EKD63 

 E7  T9643 

 EKT87  DB 

   T875 

   542 

   DB8 

   632 

 

Det næste spil er spil 16. Her var der gang 

i den. I A-rækken blev kontrakten doblet 

ved fire af de 5 borde og alle vandt deres 

kontrakter. Bedste NS var 6 ruder DBL 12 

stik og bedste ØV var 5 spar DBL 11 stik. 

Ikke en eneste redoblede!!!! 
 

16  84 

V/ØV    T98742 

   EKD94 

    

 KDT952   763 

 D5  EKB3 

   T53 

 EBT64  D53 

   EB 

   6 

   B8762 
   K9872 

 

Vores holdmakkere Carsten og Karsten 

kom i 6 ruder dbl og fik som de eneste 12 

stik. Det sættende udspil er jo en spar, som 

makker nok har meldt, men jeg har fuld 

sympati for først at række hjerter es. Nu 

kender jeg jo ikke meldeforløbet, det har 

nok været lidt vildt ved de fleste borde! 

Når man ikke får spar ud, er det bare at 

komme i gang med det hårde arbejde, 
nemlig at rejse bordets hjertere. Det er 

godt, at ruder ti befinder sig Øst på. Flot 

spillet af K-/C-arsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MELLEMRÆKKEN 
 

6. februar blev næstsidste omgang spillet i 

Østsjællands Bridgecenter i Køge. 

Spændingen er stadig intakt. Får vi 1(2) 

hold i mellemrække 1 i næste sæson? 

 

Ole Colding-Olsen er på 1. pladsen med 

12 KP til 2´erne. Otto Rump er på 8. 

pladsen, begge i række 2Y. 

I 2X er Thomas Nielsens hold på 4. 

pladsen, men kun 11 KP fra førstepladsen 
inden de 2 sidste kampe i april. 

 

Her er et par spil fra kampene. Først fra 

mellemrække 2Y. 

 

Her er et spil, hvor man skal have en aftale 

om, at dobling af en farvekontrakt ikke 

er straf, når man sidder foran farven. 

Tilsyneladende gik det galt her, da Øst 

efter åbning 1 ut doblede Syds 2 spar. Her 

skulle Vest ”løbe” i 3 ruder. Øst´s dobling 
er forståelig, da man har 3-3-4 i de 

umeldte farver. Det er nemt bagefter, når 

man har lagt 570 for 2  doblet med 9 stik. 

Nu er aftalen vel på plads. 

Det var Niels Olsen – Jan Petersen, det gik 

galt for. 

 

N/ingen 543 

  T852 

 3 

 ET932 

      B86                          E9 
      B3                                        K764 

      T7652                                EK4 

      KB4                               D765 

 KDT72 

  ED9 

 DB98 

 8 

 

 

 

I mellemrække 2X kunne vi finde lidt af 

en sjældenhed, nemlig en redoblet 

kontrakt. Det var Thomas Nielsen og Hans 

Ulrik Petersen, der sad Ø/V. Hvordan de 

endte i kontrakten, var ikke så lige til at se 

på kortfordelingen. Jeg spurgt Hans, 
hvordan det gik til. Var det mon noget 

med aftaler? Her er meldingerne: 
 

          N          Ø          S          V 

                                                1  

          1          D           P         3  

          P          3            P         4  

           P          p            D          p 

           P         RD      alle pas 
 

Her er problemet om redoblingen er SOS.  

Hans kommentar var denne: 
 

Jeg opfattede ikke Thomas RD som SOS – 

bang  
 

Udspil E og 7 stik til 1000. 
 

V/NS                 EKT93 

  94 

 DB6 

 D65 

    B2            7654 

    KD6532                                   - 

    E8                                   KT53 

    E82                               KB943 
 D8 

 EBT87 

 9742 

 T7 
 

For at undgå den slags problemer bør 

man aftale med makker om RD altid 

eller aldrig er SOS i denne ikke 

ualmindelige situation. Så er det 

nemmere at have styr på. 

Der er ikke så mange points at tjene ekstra 

med en redobling. En doblet kontrakt giver 

i sig selv et godt spil, hvis kontrakten 

vinder. 

 

N 
V  Ø 

S 

N 
V   Ø 

S 

Lad nu meldekortene 

ligge, indtil der er 

spillet ud! 



Fra ”gamle” dage 
 

Det stod i bladet for 21 år siden: 
 

 
Traditionen tro afholdt Svinninge BK og 

Røde Kors en meget hyggelig og 

veltilrettelagt barometerturnering d. 22 

oktober (1995 red.). 

Der blev spillet i 3 syvbords rækker. 

 

 

A-RÆKKEN 

 

1 Ivar Petersen – Karsten Lynge, Tuse 

Næs BK                 40 

2 Gitte  Kristensen – Kr. Gregersen, 

Svinninge BK               33 

3 Flemming Larsen – Hugo Frost, 

Svinninge BK               29 

 

 

B-RÆKKEN 

 

1 Ditte & Michael Huus, Svinninge BK

              52 

2 John Danielsen – Jørgen Nielsen, 

Svinninge BK              46 
3 Erna Rasmussen – Rigmor Jensen, 

Nykøbing BK              42 

 

 

C-RÆKKEN 

 

1 Gerda Hansen – Hanne Petersen, 

Korsør              43 

2 Lars Ove Olsen – Kirsten Steen Jensen, 

Jyderup BK              34 

3 Knud Godtfredsen – Poul Christensen, 
Korsør              34 

 

 

 

 

 

Undervisning 

 

I de fleste af distriktets klubber er man nu 

ved afslutningen af den undervisning for 

nybegyndere, som startede ved 

sæsonenstarten, og det er glædeligt så 
mange, yngre såvel som ældre, har taget 

bridgen til sig. Det der dog kan bekymre 

en smule, er den ringe tilslutning til de 

udvidede kurser. I år f. eks. har man både i 

Slagelse og Jyderup måttet annullere de 

påtænkte kurser. Vil man spille en god 

bridge, så er det nødvendigt enten at læse 

og spille en massee eller gå til 

undervisning. 

Hvordan får vi flere til at deltage i den 

videregående undervisning på lokalt plan? 

Forslag modtages med glæde af bladet 
eller klubbernes formænd. Undervisningen 

med Knud Blakset har været en succes 

nord for Åmosen. Skal klubberne investere 

i undervisere på højt niveau for at skabe 

den fornødne interesse? 

 

Distriktet afholdt i år to indledende 

kvalifikationsrunder i åben par. Den første 

løb af stablen i Korsør 8/10 95 med 

følgende resultat: 

 
1  Sannie Kalkerup – Ole Adamsen             401 

2  Anne Grete Svare – Preben Jakobsen      344 
3  Hanne Knudsen – Aase Hansen-Nord      339 
4  Edith Á Steig – Per Granlund                   306 
5  Karsten Meiland – Niels Skipper              303 
6  Ditte Panduro – Ulla Johansen                282 
7  Kirsten & Knud Jensen                             281 
8  Anna Knudsen – Ellen Hansen                 274 
9  Lene Jespersen – Lars Andersen              271 

10 Michael & Ditte Højgrav Huus               267 

 

Af de deltagende 12 par går de 8 første 

videre til distriktsfinalen- Par nr. 7 og 8 
erstattes dog af nr. 9 og 10, da førstnævnte 

par ikke kan deltage. 

 

 

Lovens lange arm 
 

Undladelse af at 

bekende – 

forespørgsler om kulørsvigt 

 
Ih, hvor vi kender det. Der er 3 

muligheder. Enten ”sover” vi, eller vi er 

endnu i det foregående stik eller tænker på 

tilspil i næste stik. 

Her skal siges, at det kan ske selv for den 

bedste. Jeg kender ingen der efter et langt 

bridgeliv kan sige sig helt fri. 

Lovgivningen er såre simpel på området, 

men der kan være enkelt passager, der skal 

repeteres. 

 
 

Thi Kendes for ret: 

 

 

 

 

A  Definition på kulørsvigt 

 

Det er kulørsvigt at undlade at bekende 

som krævet i § 44. Det er også kulørsvigt 

at undlade at overholde en begrænsning i 
valget af kort eller farve ved ud- eller 

tilspil, hvis en sådan begrænsning er 

pålagt af disse love eller af en modstander, 

der benytter sig af en valgmulighed i 

forbindelse med berigtigelsen af en 

uregelmæssighed, forudsat at det var 

muligt at efterkomme begrænsningen. 

(Se § 59, når det ikke er muligt at 

efterkomme en sådan begrænsning). 

 

Hvis du som modspiller spiller klør ud fra 

forkert hånd, kan spilfører kræve eller 
forbyde klør udspil fra den rette hånd. 

Hvis der kræves klør ud fra makkeren og 

han ingen klør har, er det ikke kulørsvigt. 

 

B Retten til forespørgsel om mulig 

kulørsvigt 

 

1 

 Spilfører må spørge en modspiller, som 

ikke bekendte, om denne har et kort i den 
udspillede farve. 

 

2 

    a Den blinde må spørge spilfører (men 

se § 43B2b, når den blinde har fået 

begrænset sine rettigheder). 

 

    b Den blinde må ikke spørge en 

modspiller, og § 16B kan komme på tale. 

 

3 Modspillerne må spørge spilfører. 

Medmindre den regulerende myndighed 
forbyder det, må modspillerne også spørge 

hinanden (hvorved de risikerer at skabe 

oplysninger, som er ubeføjede for makker 

(§ 16B))*) (DBF tilladet dette). 

 

§ 62 handler om rettelse af kulørsvigt. Den 

tager vi i næste nummer. 

 

 

 

 
 

Statistik 
 

Det har via videnskabelige beregninger 

vist sig, at ruder 

konge sidder i 

plads i halvdelen 
af forsøgte knib-

ninger. 

Dette står lidt i 

modstrid med de 

løse rygter om 

klør konge tit 

sidder alene. 

          Pas nu på! 

 

§61 

http://www.bridge.dk/lov/love07/n3.htm#law44
http://www.bridge.dk/lov/love07/n3.htm#law59
http://www.bridge.dk/lov/love07/n3.htm#law43B2b
http://www.bridge.dk/lov/love07/n1.htm#law16B
http://www.bridge.dk/lov/love07/n1.htm#law16B
http://www.bridge.dk/lov/love07/n3.htm#law61foot1


Distriktets holdturnering 
 

14/2 blev næstsidste runde afviklet med 2 

kampe i begge rækker. Der er spænding i 

toppen af serie 2. 

Stillingen inden finalerunden i marts: 

 

Serie 1 (7 kampe) 

 

1   John Maagaard 107,78 

2   Hanne Knudsen   82,45 

3   Jens Aage Petersen   79,35 

4   Bent Daugaard   78,31 
5   Helle Bergmann   65,86 

6   Ib Larsen    65,33 

7   Christian Christiansen   61,50 

8   Helga M. Kaldau   55,49 

9   Kirsten Schou   52,45 

10 Jytteneia Kamstrup   51,48 

 

Serie 2 (9 kampe) 

 

1   Henning Eilertsen 139,42 

2   Henning Madsen 136,92 
3   Maja Holst  117,33 

4   Jonna Kjelkvist Larsen 108,43 

5   Orla Kristiansen 105,77 

6   Ingelise Meiland   98,93 

7   Anders Sisbo   98,72 

8   Bente Rothmann   97,67 

9   Jørgen Rasmussen   64,88 

10 Inge Düz    46,48 

11 Vibeke Nielsen   43,67 

12 Leif Andersen   27,78 

 

 
 

 

Vi har modtaget: 

 

Kære Ole 

Som du vil vide, så blev der i dag i 

Slagelse Bridgecenter spillet 2 kampe i 

Serie I og i Serie II 

 

Frokosten kan jo indtages på forskellig 

vis, men særlig eet bord påkaldte sig min 

interesse!! 

 

Hanne havde dækket flot op med det 

musselmalede – det var ren fryd, at være 
vidne til. Og jeg sender dig vedlagt 

billedet af denne smukke opdækning. 

 

 

 

Jens og jeg spiller i serie II, hvor holdets 

kaptajn er Henning Madsen – og jeg vil 

fremhæve spil nr. 13 i eftermiddagens 

kamp. 

Og nu driller jeg serie-I spillerne! 

 

Du vil se, at INGEN I SERIE 1 melder 7 

hjerter, hvorimod der er tre par i serie II, 

der melder 7 hjerter, deriblandt Jens og 

jeg. 
 

 

 

Vor vej til den fine kontrakt var særdeles 

enkel: 

N 1 ruder – S 1 hjerter – N 2 hjerter – S 4 

klør (Couleur) – N 4 spar (1 sort es) – S 5 

klør (efter antal konger) N 5 spar (2) – S 

melder nu 7 hjerter. 
(Bemærk, at hvis vi ikke benyttede 

Couleur, så ved S ikke om det er Klør Es 

eller Ruder Es, hvilket er helt afgørende 

for, at melde 7 hjerter)  

 

                      Mvh    Lone Ulrik Jørgensen 

 

N/alle 3 

  KT98 

 KD762 

 E87 

      BT652                          D987 
      4                                        D2 

      ET95                                B843 

      953                               T62 

 EK4 

  EB7653 

 - 

 KDB4 

 

PS. Jeg har lige udprintet dit februar-blad, 

som nu befinder sig på natbordet, hvorved 

jeg sikrer mig gode bridge-drømme …. 
tænker jeg da!!! 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Handicaplisten 
 

Distriktets Top-3 på handicaplisten er 
stadig de samme spillere som for 4 

måneder siden. Der er imidlertid byttet lidt 

om på placeringen. Vi har nu nået 16. 

februar. 
 

1 Jette Knudsen  BK 83            4,94 (7,00) 

2 Jan Petersen Kalundborg       6,08 (8,67) 

3 Karsten Meiland BK 83         7,93 (6,68) 

          November-handicap i parentes. 

 

Erling Jensen har siddet i bestyrelsen i 

umindelige tider. Alle medlemmer, der har 

deltaget i en af distriktets turneringer har 

mødt ham. I de første år var Erling hyppig 

deltager i turneringerne , men han har i de 
senere år været turneringleder utallige 

gange ved distriktmesterskaber og i mange 

guld/sølvturneringer i distriktet. Han får de 

5 skarpe af redaktøren. 
 

1 Hvornår startede du med at spille 

bridge? 

Det er vel 30 år siden. 
 

2 Er det kedeligt at være turneringsleder? 

Betsemt nej. Måske endda sjovere end at 

spille selv. 
 

3 Hvor mange gange har du været 

turneringsleder? 

Lidt hovedregning siger omkring 200. 
 

4 Har du snart 25-årsjubilæum i besty-

relsen? 

Nej det er vel kun 15-16 år siden jeg kom 

ind. 
 

5 Læser du Distriktsbladet? 

Ja da. Jeg henter det på distriktets 
hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

Her har du 

ham. 

 

 

 
 

 

 

N 
V  Ø 

S 



Pokalturneringen 
 

4 runde i pokalturneringen 

blev spillet 17/2. Vi havde 5 

hold med, og 2 hold er stadig 

aktive i turneringen. 

 

Resultatet fra kampene var med vinderne i 

blåt. 

 

Peter Møller Nielsen, Vig BC – Britta 

Krøjgaard, Herning 69-72 

 
Jørgen Makholm, Esbjerg - Per Granlund, 

BK 59 102-81 

 

Karl Bo Jensen, Sønderborg – John 

Maagaard, BK 83 82-116 

 

Allan Christiansen, Ishøj - Thomas 

Nielsen, Kalundborg BK  67-96 

 

Vera Petersen, Studenterforeningen - Jan 

Petersen, Kalundborg BK 90-43 
 

Vi har modtaget indberetninger fra nogle 

af kampene. 

 

 

 

 

Thomas Nielsens hold spillede 

deres kamp allerede 14/2. Da jeg 

på nettet bemærkede deres sejr, 

sendte jeg Thomas en mail for 

lige at få en kommentar. Den kom efter 5 
minutter: 

 

Hej Ole 

Der er ikke rigtigt noget at 

berette. De lavede bare flere 

fejl, end vi gjorde 💥🏆 

Hilsen fra 29 grader i 

Caribien 😎 Thomas 

I 1808 tabte en vis Peter 

Willemoes - født i Assens - 

slaget ved Odden til de grumme 

englændere. 
Her 208 år efter udkæmpedes et nyt slag 

mod fjenden knap så langt vestfra. 
Lederen af de odsherredske tropper, var 

Peter Møller Nielsen også født i Assens. 
Fjenden lagde hårdt fra start med 19 IMP i 

de første 5 spil. Men allerede i spil 6 blev 

han standset af følgende skud i egne 

fødder: 
 
 

Ø/ØV 853 
  98 

 D632 

 D843 

      KD42                          9 

      T532                                        EKDB764 

      B                                75 

      T762                               EK5 

 EBT76 

   - 

 EKT9874 

 B9 

 
          N          Ø          S          V 

-     1       3  ⃰      3  ⃰  ⃰ 

          5       5         6      p 

           P        6    alle pas 
 ⃰  mindst 5-5 i spar ruder 

⃰  ⃰ 6-9 4-kort støtte i hjerter 

 
Resultatet 6    – 1. Ved det andet bord var 

vores kampfæller blevet doblet i 5  850. 

Alt i alt en 14'er til Odsherred. 

Således lettere såret måtte fjenden retirere 

planmæssigt og erkende sig bagud med 

19-38 efter 16 spil. 

Spil 17-24 gav fjenden håb om genkomst 

med resultatet 21-20. 

Efter behørig pleje i kabyssen i pausen 

vendte fjenden tilbage i fuld kampform. 

Kampen bølgede frem og tilbage. 

Bl.a. kaprede fjenden i spil 36 materiellet 

på begge fronter med 2 hjerter vundet ved 

det ene bord og 2 spar ved det andet . 7 
IMP til de gale. - Dertil kommer, at 

holdkaptajn Peter i et andet spil missede at 

gå op på klør konge, da snedigfyren fra 

Ringkøbing underspillede sit Es. 

Summa summarum, da krudtrøgen var 

lettet, manglede de lokale tropper 3 IMP – 

men måske får også vi en statsunderstøttet 

mindeplade på Odden kirkegård !  

 

 

 

 
 

Per Granlunds hold tabte 

efter at have været bagud med 

8 IMP inden de sidste 8 spil. 

Under vejs var dette spil: 

 

Ved vores  bord var kontrakten 4  12 stik 

og ved det andet bord 4  13 stik. Det var 

ikke nemt at komme i slem. 

Vi snakkede en del om spillet, men fandt 

ikke frem til en fornuftig måde at melde 
slemmen på. 

 

Ø/ingen DBT97 

  875 

 T432 
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Vest åbnede 1  og Øst svarer 1 . 

Syd melder 2  og ved vores bord meldte 

makker 4  (cuebid). Den blev flyttet til 4

 og derved blev det. 

Jeg sad Øst og lagde HP sammen og kunne 

ikke se nogen slem. Det eneste, der kunne 
have hjulpet, var, hvis jeg havde haft 

modet til at melde 4  (cuebid). 

 

Med klør ud topper man hjerterne og får 

13 stik. Jeg fik ruder ud og kneb efter D. 

12 stik. 

 

I øvrigt blev vi behandlet som grever og 

baroner med frit valg på alle hylder. Super 

frokost med sild og varm leverpostej og 

ost ved ankomsten. Dagen i Esbjerg 

slutede med ostebord og jordbærtrifli. Alle 
former for drikkevarer var disponible hele 

dagen. 

Vi havde en super hyggelig dag selvom 

hjemturen var lidt laaaang.! 

 

 

 

 

Hørt i kaffepausen i serie1 
 

A: Har du hørt at zoologisk have er til 

salg? 

B: Næh! 

A:Den kan bare ikke sælges. 

B: Nå, hvorfor ikke det? 

A: Den er for dyr   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Næste nummer kommer til april 
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