LIVET PÅ LANDET 20 AUGUST 2017
Kongsgården i Vester Broby havde i weekenden 19-20 august 2017 en meget stor aktivitet
med temaet ”livet på landet”, som tog udgangspunkt i et stemningsbillede, hvordan livet
var på landet for ca. 50-75 år siden.
Helt naturligt deltog Sjællands Motor Veteraner også i denne aktivitet, da mange af bilerne
netop er fra den samme tid.
Arrangør var Preben og Susanne (se klubblad juni 2017) og mødested var Stop 39 kl.
0830, og planen for dagen var en god køretur med en pause undervejs og ankomst til
Kongsgården kl. 1030.
Ca. 20 biler havde tilmeldt sig arrangementet, dette på trods af et meget uforudsigeligt
vejr, som kunne blive alt mellem regn og sol. Det sidste blev dog heldigvis gældende.
Efter en kort instruks kørte kortegen med Preben og Susanne i spidsen ud på en rigtig god
tur af små veje, som mange utvivlsomt aldrig har været på før, og hvor støddæmpere
også blev motioneret. Efter en god times kørsel var der pause på et af disse faste
rastepladser ved Tystrup Bavelse, hvor klubben var vært ved en forfriskning, og hvor de
ca. 20 biler blev ”linet” op i forhold til rækkefølgen på præsentation på Kongsgården, som
skulle finde sted kl. 1035.
Efter en kort præsentation på pladsen blev bilerne parkeret på en sådan måde, at
publikum sammen med mange andre indtryk kunne besigtige de velholdte veteranbiler.
Kongsgården var vært ved et kaffebord, hvor der blev serveret lagkage af en meget
lækker slags.
Kongsgården havde stablet et meget flot program sammen, hvor man på mange
forskellige områder kunne få et indtryk af tiden ”i gamle dage” på landet, her tænkes på
traktorer, heste, plove, tærskeværk, selvbinder, husdyr, og forskellige håndværksfag, som
smed, drejer m.v.
Det musikalske var der også tænkt på, så da vi havde spist den medbragte mad i
sædvanlig picnicstemning med borde og stole, var der folkedans og efterfølgende
spillemænd, som gjorde idyllen på landet komplet.
Alt i alt et rigtig flot arrangement som alle for klubben syntes at nyde – hen på
eftermiddagen var der almindelig opbrud og man kunne køre hjem med en rigtig god
oplevelse rigere.
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