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Vad sägs om en festlig repris
ombord på s/s Eduard Melin?
Vi har varit lite väl mycket lay-back på partyfronten under senaste tiden.
Det är däför av allmän åsikt att vi borde hitta på något lite extra nu i vår,
kanske i maj eller i början av juni. En idé är att vi tar upp en favorit i repris från

2206, nämligen att vi än en gång äntrar anrika steamshippet EDUARD MELIN
som ligger vid kaj dikt an Sjömagasinet. EDUARD MELIN är en stämningsfylld veteran. Skapad
under det millenium som föregick det förra. Ångfartyget … med putsad mässing, patinerat
ädelträ och fylligt kluck-kluck mot skrovet som groovy ljudkuliss … är en partydröm!
DELIKATESS-KNYTKALAS! Vi är inte för goda för att upprepa ett vinnande koncept. Därför
satsar vi på Delikatess-Knytkalas. Som innebär att var och en bär med sig hemsnickrade
eller inköpta matiga läckerheter som platsar på ett överjordiskt smörgåsbord. Lev ut dina
innersta gastronomiska lustar. Alltsammans sätter vi hänsynslöst fram på ett gemensamt
bord, en för alla och alla för en, och njuter i praktfull endräkt. Jodå, konceptet inbegriper en
grovbar med lågpris. Men önskar du raffinerade dryckesvaror råder vi dig att ta ansvar fördin
egen njutning. Billigare än så här kan ett superparty inte bli. Klubben står för båthyran. Och
knappast roligare heller!. Ladda upp i god tid. Stäm med instrumentet, slipa av partytrixen.
Partyt är inte tänkt att vara begränsat till Aikido och annat Budofolk! Bjud med ditt
livsödes andra hälft, pojkvännen, flickvännen, kusinen ellervem det nu kan vara som du vill
tillbringa en helkväll kväll medunder bästa TV-tid. Dock minmålder 18 år utom i målsmans
sällskap.Vad som just nu är angeläget är att vi bildar en liten festkommitté som planerar
och råddar det hela. Det är inte så mycket som behövs. Men det behöver i alla fall pyntas en
smula, grejor bör finnas på plats och en grovstädning vill till efteråt.
Exakt datum för begivenheter än inte bestämd. Det får bli ett samfällt beslut. Återkommer!

Från lägret i Billingens Aikdoklubb  för några veckor sedan, den 15/3.

DESSUTOM! Vi har gradering i slutet av maj eller början. För många är det dags att ta ett
kliv uppåt! Prata med mig!
DESSUTOM DESSUTOM! Eventuellt värmer vi upp inför Eduard Melin med ett årsmöte,
som enligt traditionen får en festlig touch.

Styrelsen genom Zeth


