
 

2008 - 3 æresmedlemmer utnevnt på årsfesten  

 

3 æresmedlemmer utnevnt på årsfesten 18.09.09 (nedenstående fremført av Elling 

Leirvoll og medaljer utdelt av leder Bjørn Pedersen) 

 

Silentium 

Dette imperativ vil de kunnige genkende som latin, men det påhviler denne gruppe en plikt at 

utbre kunnskaber også til almuen, derfor til empiri for almuen og anakefaleose for den klasse 

der tilhører honoratiores: 

 

Dette betyder et decretum om fullstendig stillhet. Knegtenes broderskap er en esoterisk 

bevegelse hvis oppgave er at påse at våre medlemmer befinner seg vel. 

 

Broderskapet skal give ære til de der fortjener en slik observans. Men den unnslår seg heller 

ikke at rette en refsende og formanende pegefinger i de situasjoner der er blitt helt ragedies, 

derfor kan en slig foranstaltning være gavnlig.  

 

Undertegnede er blitt den store ære til del at fungere som selskabets liasonoffiser. 

Broderskabet vil kunngjøre at de hafer viktige depecheer at fremføre. 

 

Det finnes nogle der gjennom mange år hafer bidraget til klubbens ve og vel utover at bidra til 

hygge på torsdagskveldene. Vi hafer derfor den ære at utnevne som æresborgere av dette 

unike broderkskap: 

 

Vår broder hafer gledet våre netthinner med sin nettside. Han hafer hatt enorme tekniske 

finesser at finne ut af. Kryptiske betegnelser som BK2000 og Bridgemate giver problemer 

som han hafer løst med bravur. Vil Ivar Ræder komme fram for at mottage sin æresmedalje. 

 

 

Vår søster hafer i et snes år været medarrangør av hasardspill. Dette spill er på plebeiernes 

språk bingo. Dette har tilført klubben disponible midler til usus for alles glede. Hun 

representerte også et brudd med antikke tradisjoner. Hun ble den første quinde med tittelen 

formann. Vil Else-Mari Leirvoll komme fram for at mottage sin æresmedalje. 

 

 

Vår søster hafer besørget vår historiebok i trykket form. Vårt samfunn har blevet celebreret i 

det rikskjente organ Norsk Bridge som hennes hjertebarn. Vi overser heller ikke husmoderen 

som påser at også legemet får sin næring på klubbkveldene. Vil søster Reidun Bogen komme 

fram for at mottage sin æresmedalje. 

 


