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Brödrafolkets väl i Vreta Kloster

LÖRDAG

Hägernäs IP
Klockan 12.00

Vi har ett tufft jobb framför oss om vi
skall kunna leva upp till de målsättningar
vi satte den 9 januari i år. Det är därför
viktigt att alla nu hjälps åt med att dra
stråna till stacken, så var med redan från
början på lördag 28 juli, kl 12.00.

Extra press ligger på Bilagan, som har
halkat efter i tabellen och nu är det var
mans skyldighet att ställa upp, så att vi
kan hålla oss kvar i R1:an och avancera
uppåt. Just din insats kan bli avgörande
så ställ upp för Bilagan nu i höst! Första
matchen går måndag den 6 augusti mot
Assyriska Rinkeby hemma på Hägernäs.

Till oblaterna brukar jag använda mig
av Arlas Creme Fraiche för att få fram mustigheten, men bara en tesked eller så. Å sen kör jag
dom nedtill i ugnen på 225 grader. Skitgott!

Vad använder du för
sorts mjöl då? Ekologiskt?

Avdelning 21 inom sällskapet Brödrafolkets Väl, samlades på Vreta Kloster
under ledning av Bröderna Bräs, där Sir Bräs d.ä. tipsade om lite proteinrika
recept inför höstsäsongen. Sir Bräs rekommenderade de församlade att
en konsumtion på 10-11 CD-skivor om dagen skulle öka prestationsförmågan avsevärt. Sir Bräs, som under en längre tid gått och burit på en
lårkaka av smördegskaraktär, förväntas dock nu vara i en god kakform.

Den nya kramgoa lillprillan

Snusfabrikör Dr Grauer släppte i
dagarna en ny, riktigt aromrik sort:
“Magnet” som lär både vara kramgo och ha viss medicinsk återhållsam inverkan på peristaltiken.
Lillprillan Svensson, som kommer att hålla i lanseringen säger:
“Både Storgurra
och jag drabbades ju av anal
magnetism för
en tid sedan, men
nu har vi funnit botemedlet.”

VECKANS BUBBLARE:

Håll dig i rumban

Lanseringen av det nya kramgoa snuset
“Magnet” leds av Lillprillan Svensson, som
själv haft en släng av anal magnetism.

Ooh, mon
petit Patrick!

I samband med sommarens festligheter på Institutet för Statisk
Statistik, där den ständige sekreteraren, Hakan Looberg, fick äran att
bjuda upp Carmen Diaz vid den
efterföljande dansen, gavs det ett
flertal prov på olika dansstilar.
Viking erfar att Diaz lär ha klagat
på att Looberg hållit henne alltför
hårt i rumban, medan Hakan själv
tillbakarvisar påståendet med att
Diaz höll alltför hårt i Trollflöjten,
vilket skapade en del problem för
Looberg under kvällen. Looberg
skall dock ha återhämtat sig och
skall vara spelklar igen till lördag
28 juli, meddelas det. Tjoflöjt!

VÄLKOMMEN!

Den senaste i raden av nya talanger
som vill ansluta sig till Viggans rödrockar är Anelis Redzic, 25, som härmed hälsas hjärtligt välkommen.
Anelis, som pluggade tillsammans
med Bragi och Storgurra i Lund, har
spelat i bl a Skövde AIK (div 2) samt i
Staffanstorp och i Kitzbühlregionen.

Jag förstår dom! Vem
kan väl motstå mig, som är så
liten och naggande god!

Arvid och Matte har laddat upp ordentligt
inför höstsäsongen efter att ha fyndat på
KappAhls sommarrea. Den nya höstserien
Combat 2007, verkar ligga väl i linje med
de riktlinjer som ritats upp i sanden.

TRÄNINGEN STARTAR IGEN LÖRDAG 28 JULI KL 12.00. TREVLIG SOMMAR MED MYCKET STÅNK OCH FLÅS.

