”Høstfesttur” med veteranerne.
Den sidste aftentur i 2018, den 12. september fra ”STOP 39” gik igen for 3. gang til Kirke Helsinge
Forsamlingshus.
Kl. 17.30 blev der fløjtet afgang fra Synshallen hos Rikke & Niels, 96 festglade veteranfolk og 49
veteranbiler satte kurs mod Kirke Helsinge. Turen gik ad Nykøbing landevej, Gudum, Sønderup,
Årslev, Blæsinge, Solbjerg, Tjørnelunde, Kulby, Herslev, Sæby, Søvejen, Hallenslev, Gørlev, Rye
og så var vi fremme ved 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, vi gentager det i 2019,
huset er bestilt.
Vores husorkester var igen med, Kurt desværre uden harmonika, han havde dårlig skulder, men
Anni havde både hendes dejlige sangstemme og sang med. Rigtig god og fornøjelig underholdning,
tak til jer begge for det, vi glæder os til næste år. Sangen (papiret) skulle samles sammen, så den
skal nok bruges igen næste år.
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 bl.a. 2 gange 5 vaskekort til deres bilvaskemaskineri, 2 fl. Rødvin + poser fra
REMA 1000, Valbygårdsvej, 6 forskellige sponsorgaver fra Slagelse Autodele v/Lone & Henning,
6 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 Hanne
& Flemming havde meldt fra så John & Marianne var alene om at træffe afgørelsen, hvem var de
bedst udklædte , afgørelsen var ikke nem, men den blev truffet. 1. præmien gik til Jane & Finn og 2.
præmien fik Anne Grethe & Mogens. Det er de to par der er dommere til næste år.
324 personer og 170 veteranbiler har deltaget i de 5 aftenture, alle er mødt glade og positive op.
2018 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 2018, vi er tilbage igen onsdag den 08. maj 2019, vi
glæder os til at møde jer igen.

