
 

 

”Høstfesttur” med veteranerne fra  

”STOP 39”. 

 

Den sidste aftentur i 2019, den 11. september 
fra ”STOP 39” gik igen for 4. gang til Kirke 
Helsinge Forsamlingshus.  

 

 

 

 

 

 

Kl. 17.30 blev der fløjtet afgang fra Synshallen 
hos Rikke & Niels, 72  festglade veteranfolk og 
38 veteranbiler satte kurs mod Kirke Helsinge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Turen gik mod Næstved, Harrested, Slotsbjergby Slotsbjergby Mark, over motorvejen, ad 
hovedvejen, Gammel Forlev, Vejlager, Næsby Strand, langs stranden, Drøsselbjerg, Mullerup, frem 
til Kirke Helsinge Forsamlingshus og Sørens kulinariske herligheder. 

 

 



Kl. 18.45 var alle bænket og vi var nu nået til dagens højdepunkt, nemlig det stegte flæsk med 
persillesovs og hvad der ellers hører til denne ret og der var rigeligt til alle. 

Desværre manglede vi vores husorkester med Anni & Kurt så vi har forhåbentlig noget til gode i 
2020. 

 Som tidligere blev der ved afgang fra ”STOP 39” udleveret 1 deltagerbillet pr. veteranbil, på denne 
billet blev der trukket lod om fordelingen af de 20 gaveposer, det er her de indsamlede 5 kroner pr. 
deltager i de 5 aftenture bliver brugt.  Udover de 20 gaveposer var der sponsorgaver fra Rikke & 
Niels, Synshallen med 5 vaskekort til deres bilvaskemaskineri, 2 fl. Rødvin + 35 poser fra REMA 
1000, Valbygårdsvej 4, Slagelse,  3 poser kaffe og 6 fl. rødvin fra Ottestrup Forsamlingshus.  Tak 
til jer sponsorer, husk at bruge vores sponsorer bl.a. Rikke & Niels, Synshallen, vi får her en god 
rabat ved syn, de støtter os.  

 

 

Efter uddeling af de 20 gaveposer, så var det tid til uddeling af sponsorgaverne.  Dommerne Jane & 
Finn havde meldt fra så Anne Grethe & Mogens var alene om at træffe afgørelsen, hvem var de 
bedst udklædte , afgørelsen var nem, der var kun et par der var udklædt, Bente & Erling, som 
præmie var der 3 vask og rul billetter. Til næste år 2020 er det dem der skal være dommere.  Til alle 
i andre deltagere, find nu noget ”Gammmelt tøj frem” og vær med i denne morsomme spøg. 

 



 

Et par ”veteraner” har igennem mange år været med på vores aftenture fra ”STOP 39”, altid har de 
mødt op sammen med deres røde Fiat sportvogn, Kjeld Fredberg & Inge, tak til jer.  Med smil 
modtog de 2 flasker rødvin.              

 

310 personer og 159 veteranbiler har deltaget i de 5 aftenture, alle er mødt glade og positive op.  
2019 var det 14. år der blev arrangeret aftenture fra ”STOP 39” som madpakketure, vi starter i maj 
og slutter i september måned, altid den 2. onsdag i måneden med afgang kl. 17.30. 

Mogens & Mogens siger jer alle tak for i år 2019, vi er tilbage igen 2. onsdag maj 2020, vi glæder 
os til at møde jer igen 

 


