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Da Hans Bornich måtte melde fra 
til den kommende loge samling 
på Langeland, kom det som et 
chok for logens brødre. Aldrig 
før har Hans meldt fra.

Flere af Hans Bornichs loge brødre, havde endda set 
ham have det hyggeligt, ved sidste loge samling (ved 
Nymindegab) og var derfor rystet over afbudet.

Logenyt bringer nu en chokerende afsløring, som 
sætter Hans Bornich i forbindelse med en anden loge. 
En loge der også mødes, hygger, drikker, spiller og 
spiser sammen.
Logenyt fik sendt en reporter ind i logen, på prøve, 
som med sit skjulte kamera tog billedet af Hans 
Bornich, i gang med et spille spillet, som den nye loge 
praktiserer – Stratego.
Medlem i RISK logen, Adam Lehn, havde svært ved at 
kommentere billedet, da vi viste ham det første gang. 
Men valgte efter et par dage at udtale sig.
”Jeg er dybt, dybt, dybt, dybt, dybt, dybt, dybt, dybt, 
dybt, dybt, dybt, dybt (interviewet bliver afbrudt af 
Logenyts journalist: ”ja, ja, ja, ja, ja, vi forstår … kom 
nu videre…”). Adam fortsætter ” …øhm, ja! Jeg er 
dybt rystet over at have set billedet. Da jeg så det 
første gang, troede jeg ikke mine egne øjne. Jeg var 
sikker på, at det var et af den slags fake billeder, som 
man … øh, hører om der findes på internettet. Jeg har 
endnu ikke nået at snakke med de andre i logen om det 
og er bange for deres reaktioner, hvis de finder ud af 
dette gennem Logenyt”.

Ved nærmere gennemsyn af billedet, kan Logenyt 
konstatere, at billedet er taget ved samme sommerhus, 
hvor RISK logen sidste gang mødtes – ved 
Nymindegab. 
Vi spurgte Adam Lehn hvilke tanker han gør sig om 
det?
”Jeg ved slet ikke hvilke tanker jeg skal gøre mig om 
det. Egentlig tænker jeg mere på, om vi nu får den 
kasse øl Hans har lovet os, fordi han måtte melde 

afbud til vores kommende arrangement ?!. Jeg 
forventer at Hans udsender en pressemeddelelse, hvor 
han nægter ethvert kendskab til den nye loge”.

På vej ud døren siger, en tydeligvis frustreret, Adam 
højlydt ”JAMEN … HAN KAN JO IKKE ENGANG 
FINDE UD AF REGLERNE I STRATEGO!!”
Det har ikke været muligt for Logenyt at træffe andre 
af RISK logens medlemmer for en kommentar til det 
afslørende billede.
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Som det tydeligt ses på billedet, så har Hedo’s Bageri 
ikke været på det, ellers planlagte kursus, hos bageren i 
Nymindegab.

Bageren udeblev fra kursus Bageren udeblev fra kursus Bageren udeblev fra kursus Bageren udeblev fra kursus 
i Nymindegab. Årsagen er i Nymindegab. Årsagen er i Nymindegab. Årsagen er i Nymindegab. Årsagen er 
endnu ukendt.endnu ukendt.endnu ukendt.endnu ukendt.

Tidligere på året blev det bestemt i logen, at Hebo’s 
Bageri (billedet) skulle på et lynkursus i bagning af 
sprøde rundstykker.
Det hele startede under sidste arrangement i 
Nymindegab, hvor loge medlem Jakob Jørgensen 
pludselig, med stor begejstring i stemmen udbrød: 
”HOLD KÆFT HVOR ER DE HER 
RUNDSTYKKER BARE SPRØDE”, hvilket lige siden 
har plaget ham. 
I skrivende stund er der kun 6 dage til næste 
arrangement på Bellisvej 43 ved Stoense Havn, og 
Holger Madsen er personligt valfartet til Langeland på 
en slags pilgrimsvandring, for at sikre sig, at 
rundstykkerne er i orden, og at slagteren har styr på 
kødet.

Og det er netop her, hos Slagteren i Tullebølle, at det 
ferske kød til arrangementet kommer fra. Holger 

Madsen har, gennem flere år nu, belemret alle med sin 
morale om, at kødet altid er bedre hos Slagteren i 
Tullebølle. 

Løgn og latin….
Flere af logens medlemmer har dog valgt at overhøre 
ham, idet Madsen også har påstået, at vejret altid er 
bedre på Langeland, end i resten af Danmark. Da 
LogeNyt ringede til ham på Langeland, via 
mobiltelefoni, havde Madsen følgende kommentar:
- Jamen det ER sgu bedre, og det er ik’ engang løgn. 
Som så mange gange før valgte vi at sætte hans udsagn 
på en prøve. Så vi spurgte ham hvordan vejret var 
netop nu:
- Ja altså….øjeblik…øhm…deeet..det drypper en lille 
smule, men ikke ret meget.
- HA, råbte redaktøren begejstret. – Her regner det 
SLET ikke lige nu. 
Dermed menes det at bevisbyrden er lagt over på 
Madsens skuldre, til weekendens arrangement.
Og det er unægtelig noget af en byrde at løfte, efter 
NymindegabSamlingen. Her var temperaturen ikke på 
noget tidspunkt under 24 grader, og medlemmerne kom 
både røde og forbrændte hjem. Madsen lover dog, at 
dette bliver tilfældet igen, og oplyser, at hvis vejret 
ikke skulle kunne gøre det, så har han købt en ekstra 10 
L beholder med benzin til grillen, og så må den gøre 
det sidste arbejde.

M/S Dana Anglia stopper sejlads til September 2002. 

3 dage er i orden. M/S Dana Anglia 
kan gå hen og blive opholdssted for 
en kommende logesamling.
En netop afsluttet afstemning, via groupcare.dk, 
viser med al ønskelig tydelighed, at en tur med 
M/S Dana Anglia ikke er uden for rækkevidde. 
Ud af 6 mulige har 5 stemt klart ”nej” til, at 3 dage 
er for lang tid. Dermed synes vejen banet for et 
kommende arrangement. Datoen er endnu langt 
fra fastlagt, men der er dog en deadline på. DFDS 
Seaways har valgt at stoppe ruten Esbjerg-
Harwich til September 2002. Så hvis logen skal nå 
at afholde arrangement der, haster det.



- Altså det er jo klart at vi ikke bare gilder at sove 
hvor som helst på både, siger Madsen til Logenyt.
- Jeg vil i hvert fald mindst have en udvendig 
kahyt. Redaktøren synes da umiddelbart det lød 
som en nem opgave, og foreslog Madsen at købe 
sig en luftmadras, og et lille telt, som han kunne 
slå op på dækket. Herefter burde den ”udvendige 
kahyt” vel være sikret.

Mjaaaaa………Mjaaaaa………Mjaaaaa………Mjaaaaa………
For at finde ud af, hvor  realistisk chancen er, for 
at afholde LogeSamling på Dana Anglia, ringede 
redaktøren til trafikchef Axel Christensen.
- Ja hej Peter, gnækkede Axel Christensen, da 
han tog telefonen. Efter en kort snak fik 
redaktøren slået fast at han ikke hed Peter. 
Nå, men så må vi vel se hvad vi kan finde ud af til 
jer, for vi kan jo ikke have, at I sådan ikke har 
nogle steder at være, gnækkede han videre.
Det lykkedes dog ikke redaktøren at finde ud af 
yderligere, idet klokken passerede 14.30, og 
trafikchefen meddelte, at han nu havde ferie, og 
derfor var nødt til at gå. 
Redaktionen håber at kunne genoptage dialogen 
efter Trafikchefens ferie.

Madsen foraget:
Skulle HAN kunne slå mig???????

Thorsen leger, i en brandert, at han er medlem af Safri Duo.

Foragten var til at føle, da ”Madsen vs. Thorsen” i 
denne uge gik på TV.
I det direkte tv transmitterede opgør mellem de to, var 
stemningen flere gange så intens, at produceren måtte 

klippe billedet, og i stedet vise en 12-10’er. Madsen 
viste fra starten, at han havde virkelig svært ved at 
beherske sig, overfor Københavneren. Allerede i 
starten af showet glippede det for Madsen, som rejste 
sig og hidsigt tog mikrofonen fra studieværten, og råbte 
arrige gloser mod Thorsen.
- Hvordan skal vi overhovedet kunne stole på en mand 
som hedder Thorsen? Vi har jo netop set, at en af 
Danmarkshistoriens største svindlere netop hed 
Thorsen. Skal vi bare lukke øjnene for det?
Han nåede også at dænge den arrogante Thorsen til, 
med endnu en række skældsord.
Da Thorsen endelig fik ordet var han fattet, arrogant og 
iskold:
Han er da bare skide irriteret over, at jeg pludselig er 
blevet udnævnt storfavorit, og han ikke selv har 
chance. Han har forspildt hvorend lille en chance han 
har haft. Han er en lille hvalp, som bare vil have et 
kødben at gnave i, men denne gang har han taget 
munden for fuld. Han kan jo bare komme, hvis han tør, 
erklærede Thorsen sejrsikkert, med en Martini drink i 
hånden.
Denne udtalelse fik Madsen til endnu en gang at gå 
amok, på direkte TV:
Nej nu kan det fanme være nok. Ikke alene har han 
knapt nok gennemført et arrangement endnu, uden at 
falde i søvn, men så sidder han gudhjælpeme også her 
og sviner en embedsmand i funktion til. Du skal bare 
holde dig væk fra mig, ellers sker der ting og sager 
med dig. Sådan en amatør. Han skulle kraftedeme have 
en på hovedet, og det får han fanme også nu. 
Herpå fløj Madsen op af hans sækkestol, og fløj over 
Thorsen, som et øjeblik var ved at spilde Martini ud 
over sig selv og gulvet. I løbet af ca. 3½ sekund havde 
vagtfolk passificeret Madsen, og knaldrød i hovedet, 
med 4 vagter ovenpå sig, råbende og skrigende blev 
båret ud fra mødet, og dermed sluttede TV 
transmitionen. 

Det var tydeligt for 
enhver at se, at Madsen var temlig ophidset efter 
Transmissionen.

Efter showet var Thorsen igen forsynet med en Martini, 
og havde fundet sit arrogante ydre frem igen. 
Ja ja, han kan jo ikke gøre for at han ikke er bedre end 
han er. Sådan er det jo, når man går op imod højere 
Martinier….øh….magter, mener jeg.
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