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Kære Herre-klub-venner 
 
Det er blevet mig pålagt, at præsentere den største 
nyskabelse i denne herreklubs historie… 
 
Men det kommer vi til – om lidt. 
 
Først lidt historie. 
Stiftelsen af herreklubben fortoner sig i umådelige 
mængder bouquet og stege-os,  
men i absolut ingen arkiver. 
Men alle er mere eller mindre enige om,  
at oprindelsen daterer sig til slutningen af sidste 
årtusinde. 
Det gør Madonna jo også…  og AGF’s storhedstid. 
 
Men denne herre klub klarer sig stadig. Flot.  
 
Derfor har vores visionære Præsident, valgt på 
livstid som andre store ledere - f.eks. i Kina og 
NORD Korea – bedt to af klubbens nye 
medlemmer, der begge har en alder, der trækker 
betragteligt ned på gennemsnitsalderen, således vi 
nu kan prale af, at vi i gennemsnit kun er ganske 
lidt over 75… 
 
Nå men, klubbens præsident har opfordret til, 
at klubben beriges med et logo 
og dermed også et navn  
udover det for længst udtjente:  
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Madklubben for Finere mænd. 
 
Vores absolutte Benjamin  
– der har mange andre tilbøjeligheder end mad – 
lad mig blot nævne et par stykker: 
- Møbel design – især mekaniske borde 
- Russisk historie – især ældre damer  
- Elektrisk lys – især røde lamper  
 
Ja, denne vores Benjamin tog udfordringen op  
- ja i dag hedder det jo ikke opgaver,  
men udfordringer – og kreerede ikke kun et nyt 
navn,       men fik også i sin store familie  
( han har startet mindst 3 generationer )  
hjælp til den kunstneriske udførelse af logo’et. 
 
Han kunne selvfølgelig ha’ stoppet her.  
Men ikke vores helt:  
Han fik også produceret forklæder  
med det nye logo  
– som vort mest fotogene medlem nu vil vise frem 
på katte-walken 
                           -”- 
Men ikke nok med det, kære brødre.  
Vores Benjamin kunne ikke stoppe  
og lod derfor sit barnebarn om at fuldføre vores 
fremtidige beklædning,  
som vor ikke alt for fotogene sponsor  
selv vil vise frem.  
Men det er jo ærmerne, det drejer sig om. 
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Og således mine herrer, har Herreklubben 

- fået nyt navn 
- nye forklæder 
- og nye ærme-skånere. 

 
Lad     os     alle       binde : 
 
Forklæde på ! 
 
Forklæde bind ! 
 
Forklæde skål ! 
 


