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Sted

Information

04.07.18
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i Asnæs
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Aftentur fra
Stop39

Stop39

01.08.18

Brugstur

Daglig Brugsen
Ubby/Jerslev

04.08.18

Slagelse
Jubilæumsløb

Slagelse

19.08.18

Liv i landet

Stop 39

Vi kører fra stedet
kl. 17.30. Der er ingen tilmelding
Vi kører fra Stop39
kl. 17.30. Der er ingen tilmelding
Vi kører fra stedet
kl. 17.30. Der er ingen tilmelding
Se info i dette Blad
Tilmelding til Allan
på tlf:3053 9635, eller
smv1978@mail.dk
Se Info i dette blad
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Brugstur

Super Brugsen
Jyderup
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Aftentur Stop 39

Stop 39

Der tages forbehold for stave og skrivefejl.

.

Vi kører fra stedet
kl. 17.30. Tilmelding
til Claus Olesen:
59507155
Vi kører fra Stop39
kl. 17.30. Tilmelding
til Mogens Wagner:
40815277 eller Mogens Karsberg:
40468133
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Vi glæder os meget til at se jer på vores ture
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Nyt fra Redaktøren

Aller først vil jeg gerne bringe en stor undskyldning til Mogens Wagner og Mogens
Karsberg som står for Stop 39 turene. Da sidste
tur var kørt sidste år, sendte Mogens Wagner en artikel til mig om
turen, som jeg desværre glemte at bringe i bladet, og dermed blev
deres gode sponsorer ikke nævnt. Det vil jeg gerne råde bod på, så
derfor bringer jeg artiklen i dette blad. Samtidig vil jeg gerne sige
undskyld og tak til turenes sponsorer Rikke & Niels fra Synshallen REMA 100, Kalundborgvej og Ottestrup Forsamlingshus.

Jeg vil, igen, komme med en opfordring til alle dem der deltager i
Brugsturene om, at sende lidt ord og billeder om turene. Jeg syntes
at det er ærgerligt at disse ture ikke får noget omtale/ reklame.
Jeg håber at I nyder det dejlige vejr, og ønsker jer en dejlig sommer.
Lykke

”HØSTFESTTUR” med Veteranerne.
Nedennævnte er skrevet efter hvad Mogens Karsberg
har fortalt, han måtte overtage det videre forløb af turen som jeg og min kone desværre måtte forlade.
Den sidste aftentur i 2017, den 13. september, fra ”STOP 39” gik igen i år
til Kirke Helsinge forsamlingshus, værten Søren Kristensen, skulle bevise
om han kunne leve op til hvad vi tidlige havde nyt og modtager her og det
kunne han. Menuen var der ikke ændret på, stegt flæsk med persillesovs
og som tidligere var der meget stor tilslutning til denne tur.
Onsdag den 13. september klokken 17.30 blev der fløjtet afgang fra Synshallen hos Niels & Rikke, 97 festglade veteranfolk og 50 veteranbiler satte
kurs mod Kirke Helsinge. Turen gik over Havrebjerg, Krænkerup, Knudstrup og Rye og så var vi fremme ved Kirke Helsinge Forsamlingshus og
Sørens kulinariske herligheder.
Klokken 18.45 var vi alle bænket og vi var nået til dagens højdepunkt,
nemlig det stegte flæsk med persillesovs m.m. og der var rigeligt til alle, vi
gentaget det i 2018, huset er bestilt.
Vores husorkester var igen med, Kurt på harmonika og Anni med hendes
dejlige stemme,
Mogens Karsberg mener at vi fik noget med 45 minutters rigtig god og fornøjelig underholdning, tak til jer begge for det, vi glæder os til næste år.
Ved afgang fra STOP 39 var der udleveret 1 deltagerbillet pr. veteranbil,
på denne billet blev der trukket lod om fordeling af de 24 gaveposer, det er
her de indsamlede 5 kroner pr. deltager bliver brugt. Ud over de 24 gaveposer var der sponsorgaver fra Rikke & Niels fra Synshallen med bl.a.
2 gavekort som dækker syn af personbil, 2 fl. Rødvin fra REMA 100,
Kalundborgvej og så var der 6. fl. Rødvin og 6 poser kaffe fra Ottestrup Forsamlingshus. Tak til jer sponsorer. Husk at bruge vores sponsorer bl.a. Rikke & Niels i Synshallen, de støtter os.
Efter uddeling af 24 gaveposer, så var det tid til sponsorgaverne. I 2016
var det bl.a. Edith og
Arne der modtog gaven, gavekort til syn hos Rikke & Niels, Synshallen.
De blev valgt som de smukkeste og bedst udklædte sammen med deres
meget gamle veteran.

Edith og Arne var så i år 2017 dommer. De havde begge gjort et meget
grundigt arbejde og vurdering, hvem skulle i år 2017 honoreres og løbe
med den bedste og største præmie, gavekort på syn hos Rikke & Niels i
Synshallen? Hanne og Flemming fra Vemmelev fik 1. præmien. 2. præmien, som også var gavekort fra Rikke & Niels, ja den tilfaldt John og Marianne.
365 personer, 182 veteranbiler har deltaget i de 5 aftenture, alle er mødt
glade og positive op. I 2016 var det 10. år at aftenturene arrangeres fra
”STOP 39” som madpakketure, vi starter i maj og slutter i september, altid
den 2. onsdag i måneden med afgang kl. 17.30. Vejret er ikke altid helt
med os, men så har der været forberedt noget alternativt så vi kunne
komme indenfor og spise vores medbragte mad.
Mogens & Mogens siger jer alle tak for i år, vi er tilbage igen onsdag den
9. maj 2018, vi glæder os til at møde jer igen.

Tur til torvedag i Jyderup

Den 05-05-2018 startede 23 flotte køretøjer turen mod Jyderup fra Gørlev.

Inden start fik alle en lille en til halsen og starte på, så alt
var klar til turen, som Lykke og Leif havde lavet, skøn tur
som mange af os ikke havde været før, det skal i have
stor ros for. Det er jo det der gør det hyggeligt at være
med på sådan nogle ture, man ved jo aldrig hvilken skønt
landskab der køres igennem.

Vel ankommet til Jyderup
bliver vi modtaget på torvet og anvist pladser hvor,
vores fine køretøjer skal
holde.

Der var en del kræmmere
som havde mange forskellige
tilbud rigtig hyggeligt og vejret havde Lykke og Leif også
sørget for fint solskin.
Til frokost var Jyderup Handelstand vært ved smørebrød
og drikkelse til alle.
Vi havde så samlet alle vores små borde, så vi kunne sidde ved et langt og festligt bord.
Alt i alt en rigtig hyggelig dag, en stor ros skal lyde til Lykke og Leif.
Mange tak skal lyde til Jer på alles vegne.

Bente og Erling

Drengerøvsaften
Drengerøvsaften havde som I nok har læst
10 års jubilæum i år, og man må da sige at
de havde sørget for det gode vejr at holde fest i.

Kl 13.30 mødtes dem der havde
lyst, ved Stop 39, og kørte sammen en dejlig tur til Skælskør,
med Formand Allan forrest og vi
som bagtrop. Vel fremme var der
allerede en del der havde tænkt
på, at komme tidligt og få en god
holdeplads på græsset ved havnen. Vi fik parkeret i en lomme
mellem træer og buske, så der både var sol og skygge, og alle vores biler kunne holde pænt.

Borde og stole blev linet op, og vi fik hilst på medlemmer som allerede var kommet. Senere da vi gik rundt og kikkede på biler og byens forretninger, mødte vi mange andre medlemmer af smv, og så
blev der hilst og sludret lidt igen.

Jeg syntes at det er imponerende og dejligt,
at vore klub var repræsenteret med mindst
30 køretøjer. Skønt at så mange medlemmer
også har lyst til at mødes til ture som klubben
ikke har arrangeret.

Der blev hygget og spist aftensmad og drukket kaffe og
delt kager, som de forskellige
havde medbragt. En rigtig
hyggelid dag og et godt arrangement.

Lykke

Vores Volvo Amazon 122S 1966, med
genbrugsnummerplader

Min interesse for Volvo Amazon kom
uden jeg vidste det i 1975, da jeg fyldte 18
år. Jeg skulle have min første bil, og jeg ønskede en rød Morris
Maskot, men det satte min far sig imod, for ”sådan et hundehus
er du ikke sikker i”, sagde han. I stedet syntes han jeg skulle
have en Volvo Amazon, som han mente var mere stabil og sikker at køre i.
Med min fars hjælp købte jeg en rød Volvo Amazon årgang 1959, 4
dørs med B16 motor og 6V. Den havde køre 240.000 km, men da
den skiftede ejer fra et par i 70’erne til mig ”bad den om hjælp” da
der var gået 3 måneder, plejlstangen stak simpelthen ud gennem
motorblokken.
Der blev i den forbindelse købt en ”short block” der kostede 2.900
kr., en række af delene kunne genbruges, nemlig min egen dynamo, starter, karburator, topdæksel og benzinpimpe. Nu havde jeg
en sund bil som jeg elskede rigtig højt, og var stolt af. I forbindelse
med mit huskøb i 1978 mente banken, at der skulle spares, og derfor mente de, at vi skulle overveje, at sælge Amazonen og købe en
mere økonomisk bil. Vi anskaffede en Datsun 100A, men den holdt
ikke mange år. Som årene gik kom der flere bilmærker til bl.a. i
1992 en Ford Sierra 2.0i, som var en tro følgesvend, som jeg nåede
ar køre 245.000 km i, frem til jeg solgte den i 2016.

I september 2010 læste jeg en annonce i
DBA, hvor der var en rigtig smuk hvid Volvo
Amazon 122S årgang 1966, der var til salg.
Den var hentet hjem til Danmark fra Sverige
helt oppe ved grænsen mellem Norge og Finland, det var Hans Meldgård der havde hentet den hjem.. Han ville sælge bilen fordi han
i stedet ville købe en Volvo Amazon 123GT, som han havde ønsket
sig i mange år. Jeg og familien blev de heldige ejere, der fik lov til at
”føre” denne flotte hvide Volvo Amazon videre.
Da jeg skulle omregistrerer bilen i mit navn spurgte jeg, om mit gamle registreringsnummer DX 43.010 var ledigt fra min første røde
Volvo Amazon. Jeg var simpelthen så heldig at nummeret faktisk
var ledigt og havde sjovt nok været det siden 1979. For min familie
og jeg, gav det rigtig god mening at få det samme nummer igen. Så
vi købte nummerpladen med vores gamle nummer.
Udover almindelig ”brug” så kører vi også til træf både på Bornholm
og Jylland med campingvognen på krogen. På disse ture møder vi
mange mennesker der giver os ”tommel op”.
Med venlig hilsen
Else og Niels Jørgen medlems nr. 287

Årets første stop 39 tur

Det er jo en sand fornøjelse at deltage i Stop 39
turene, turene er altid godt planlagt og der er altid mange deltagere, og denne første gang i år var bestemt ikke nogen undtagelse. 32 køretøjer og næsten det dobbelte antal personer, det er da imponerende! Vejret var fantastisk og turen over Dævidsrød – Borød – Sorø – mod
Fuldby for så at ende ved Midtsjællands Svæveflyveklub ved
Fjenneslev.

Her blev der rigget borde og stole
til i solen, og den medbragte aftensmad og senere kaffe, blev indtaget til svæveflyenes op og nedstigninger. Ret imponerende at sidde så tæt på et fly, og så kun
kunne hører en hvislen i luften når det blev trukket op og næsten ingenting når den landede igen.

Der var flere der meget gerne ville være frivillige passagerer hvis
chancen bød sig, men desværre var der for lidt varme luftstrømme,
som jeg frostod det, til at det kunne lade sig gøre.

Søren fra Svæveflyveklubben kom
og fortalte om klubben og flyene og
de forskellige flytyper de har i klubben, og der blev lytte og stillet
spørgsmål med stor iver, så det var svært for Mogens Wagner at få
Søren løsrevet, så han på klubben vegne, kunne takke for at vi måtte komme og overrække ham et par flasker.

Det er muligt at bestille flyveture i
klubben, så har man lyst og er nogle
stykker, kan man kikke på deres
hjemmeside www.slaglille.dk, her kan man også finde mere info om
klubben og hvordan man kan uddannes til at flyve svævefly.

Tak for en rigtig hyggelig tur.
Lykke

Viking rally, hvad har det med Sjællands motor veteraner at gøre?
Det hænger
sammen på den
måde, at Vikinge rally er en flok rally
entusiaster der vil bruge deres gamle
bil til tidskørsel.
Der var 40 stk. der havde tilmeldt sig
Rallyet og klubben stillede op med nogle super gode hjælper, som sørgede for
at 80 mennesker fik morgenmad og god
forplejning dagen igennem.

Vi hjælpere have tage vores egne
biler med, som vi have stillet til pænt
op på Nytorv i Slagelse, og ingen var
i tvivl om hvor vi kom fra, for vi have
sat vores fine klubflag op.

Slagelse bil by havde også biler på Nytorv så der var biler i alle aldre.
Der var dommere der gik rundt og bedømte de udstillede biler. Hans
Jørgen fik bedømt sin bil og han vandt, det kan han godt være stolt
over, det er også en fin Bobbel.
Tillykke og tak til alle hjælperne denne dag. Vores kasserer Mette
var også med som hjælper, men var rendt da billede blev taget.
Hav en god sommer fra formand
Allan

Liv i landet den 19/8 – 2018.
Nu er det snart blevet tid til en tur til liv i
landet på Kongsgården i Broby igen.
Der vil være afgang fra stop 39 kl. 8.30,
hvor vi kører en god tur ud i det danske landskab, inden vi
kommer til Kongsgården vil der være en lille drikkepause
(klubben giver), så der ikke er nogle tørre pletter når vi
ankommer til Liv i landet kl. 10.30, hvor vi vil kører ind i en
ring hvor vi vil blive præsenteret som på et dyreskue, derfor er vi nød til at have jeres medlemsnummer, navn, bilmærke og årgang på bilen, når i melder til.
Det gør i til Preben Thomsen enten når vi er på tur, eller
på telefon 93952677. Sidste frist for tilmelding er til Slagelse turen, men meget gerne før.
Der vil blive serveret Kaffe og kage når vi kommer frem,(
sidst var det lagkage i rigelige mængder).
Der er mange forskellige ting der foregår, og se ind i de
gamle bygninger, og ting der bliver udstillet, folkedans var
der nogle fra klubben der sidst stillede op til sidste år. Man
kan også se hvordan man høstede i gamle dage.
Der er også rigeligt til damerne at se og købe af.
Mvh Preben og Susanne

