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L.A.Ring, 1884. Banevogteren.
Malet ved byen Ring, Næstved kommune.



Mens vi venter på toget!

L.A. Rings maleri på forsiden blev malet i 1883-84 mens han besøgte sin syge far i byen Ring ved 
Næstved. Farverne er derfor lidt dystre.

Klubben har været lukket i mange uger og alle venter på en bedring i adgangen til at mødes igen.
Bestyrelsen har undervejs også været afskåret fra at mødes, men den 11. maj valgte vi at mødes med
afstand i klublokalet for at drøfte, hvordan vi kunne komme i gang igen. 

Vi valgte at forsøge med en model hvor op til 10 personer kunne tilmelde sig til en klubaften for at 
overholde regeringens anbefalinger og for at give så mange medlemmer som muligt adgang til 
lokalerne i Slotsgade.

Formanden havde omhyggeligt dækket op til det første bestyrelsesmøde med 1 meters afstand 
mellem kopperne.

Tilmelding til klubaftener foregår 
indtil videre til Pauli på 

SMS 51 16 47 12

Maks 10 deltagere pr aften.



Alle b-medlemmer havde gode ideer til hvordan 
vi bedst muligt kunne starte klubben igen.
Løsningen blev for de nærmeste uger flere 
mødeaftener og et tilmeldingssystem, så vi
kunne sikre maks. 10 deltagere pr. aften.

På mødet var der mange bilag og punkter til 
beslutning. Bl.a. indkøb af værnemidler til bedst 
mulig sikring af medlemmerne.



På trods af lukning for klubmøder med mange deltagere, bar anlægget tydeligt præg af at mange
enkeltmedlemmer har ydet et stort arbejde mens klublivet har været på ”stand-by”. Her det flotte 
broprojekt med komplicerede trækonstruktioner.



Håndbajeren ved bryggeriet Thordal ca 1960 
er blevet genoplivet og placeret på rette sted 
nedenfor bryggeriet. På det gamle foto ses 
bajeren i fuld størrelse.
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I resten af verdenen har der også været langt mellem gæsterne 
i marts, 

april 
og maj.
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Udsigt fra Bruddals høje

Heller Ikke et øje – højst et par køer i det fjerne

Bestyrelsen glæder sig til at møde jer alle snarest muligt igen.
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