
»Tankestrømme«
NY BOG

Det har længe været vores mål at få udgivet en samling 
af gode, forskellige tekster, der kan anvendes af toast-
masteren ved klubmøderne. Nu sker det!

»Jeg var håbløs til at tegne og mine præstationer i sløjdlokalet nærmede sig det katastrofale. Når 
jeg stod ved høvlebænken i sløjdlokalet oplevede jeg en utilstrækkelighed, som ellers var relativt 
fremmed for mig. Når vi skulle save efter de snorlige streger på brættet lignede mine præstationer 
sommetider Vesterhavet i oprør. Det var skrækkeligt!« Børge Munk Poulsen, Fredericia
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 »Tankestrømme«
Udgivet af Gudenåens Y’s Men’s Club

Vi ved udmærket, hvor svært det ofte er at skulle fi nde præcis det rette
læsestykke til indledning eller afslutning af vore klubmøder. Derfor har vi 
spurgt en række personligheder, om de kan bidrage med et indlæg.

Resultatet er fantastisk!

Bl.a. er der indlæg fra:

Henning Toft Bro ........ biskop emer.
Søren Pape Poulsen .... politiker
Søren Gade ................ politiker
Ida Jessen.................. forfatter
Anders Laugesen ....... journalist
Børge M. Poulsen ....... provst
Hans Dahl .................. komponist og forfatter
Marianne Harboe ....... forfatter
Margrete Auken ......... politiker
Jesper Theilgaard ....... meteorolog

– og mange fl ere

Disse tankestrømme, som er meget forskellige, giver alle stof til eftertanke 
hos den enkelte. Bogen bør derfor være hvermandseje blandt Y’s-Men.

Bogen indeholder mere end 50 forskellige læsestykker til kr.   ???

På vegne af Gudenåens Y’s Men’s Club
Inga Lynggaard, Ole Andersen og 

Poul Henning Løwendahl

Bogen kan bestilles på
phcenta@gmail.com 
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