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Slagelse og Korsørløb.
Hej alle
Tak for sidst til Vores 40 års jubilæum d. 4 august.
Jeg synes vi havde en super god dag og det så da ud til I
som deltog, også hyggede jer. Vi fik både luftet biler og
bentøjet.
Jeg vil gerne takke alle vores sponsorer for denne dag, for
hvis vi ikke fik den gode støtte fra jer, kunne det ikke lade
sig gøre.
Nu kan vi så glæde os til om 5 år hvor vi skal holde vores
45 års jubilæum. Håber, at I alle er klar til dette.
Med venligt hilsen formanden Allan.

Dato

Arrangement

Sted

05.09.18

Brugstur

Super Brugsen
Jyderup

12.09.18

Aftentur Stop 39

Stop 39

Information
Vi kører fra stedet kl.
17.30. Tilmelding til
Claus Olesen:
59507155
Sidste frist for
tilmelding: 31.08.18

Vi kører fra Stop39 kl.
17.30. Tilmelding til
Mogens Wagner:
40815277 eller
Mogens Karsberg:
40468133
Sidste frist for
tilmelding: 05.09.18
Der tages forbehold for stave og skrivefejl.

Hjerteligt velkommen til nye medlemmer
Vi glæder os meget til at se jer på vores ture.

Nr. 550
Jens Thøgersen
Grønstræde 5
4573 Højby

Nr. 556
Lars Nielsen
Landevejen 18
4060 Kr Såby

Nr. 559
Arne Jensen
Jasminvej 52
4200 Slagelse

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
Alle adresseændringer skal sendes
til Mette på:
mette-p@husum4180.dk

Sjællands Motor Veteraner
Reg. nr. 2300 Konto nr.: 6278 659 613

Samsø-turen 2018
Fredag den 8. juni mødtes 19 køretøjer og 37 forventningsfulde deltagere på Kalundborg Havn. Vi
manglede et enkelt køretøj og 2 deltagere, men
veteranen var genstridig, og ville ikke som Henrik og Anne denne
morgen. Det blev besluttet, at da de alligevel ikke kunne nå afgangen kl 08:30, ville de tage den senere færge og støde til resten når
de kom frem. En anden af køretøjerne gjorde også knuder på havnen da vi skulle ombord, men af sted kom vi.
Turen over gik fredeligt og roligt og
alle var i højt humør. Efter 5 kvarters sejlads lagde vi til i Ballen Havn
og det var tid til at samles da vi kørte af færgen. Knud og Ingrids VW
cabriolet lød mærkeligt da den blev
startet på færgen, og den nåede da
også kun lige at køre fra borde inden den gik i stå, og ikke lod sig
vække til live.
Niels-Jørgen og Niels-Erik gik i gang med at fejlfinde. Alligevel gik
der det meste af en time inden det lykkedes at vække vognen til live
igen.
Så skulle vi have været en tur forbi Brattingsborg Gods inden vi kørte videre til Strandskovens Camping ved Ballen, men der var lukket
af så vi måtte finde en alternativ rute. Igen ville Jan og Bodils Ford
10 ikke som de ville, så der blev rodet lidt igen med veteranen. Endelig kom vi frem til campingpladsen.
Herefter havde vi ”fri” indtil vi skulle lave aftensmad sammen.
Nogle gik i vandet og andre sad og slappede af
på terrassen. Der blev talt om turen og sparket
dæk. Vejret krævede også at der blev indtaget
noget væske for at undgå at dehydrere helt. Senere mødtes vi i det store telt for at dække bord
og lave salat mens Preben gik i gang med at tænde op i grillen. Susanne havde skaffet nogle af de mest fantastiske bøffer igen.

Pludselig dukkede Henrik og Anne op i deres VW, så nu var alle
samlet. Maden var bare perfekt, og der blev stort set spist op.
Lørdag startede vi med morgenmad i fællesteltet. Campingmutter
havde sørget for rundstykker, håndværkere og morgenkaffe. Hertil
en lille en til næsen, og så var vi klar til at tage af sted kl. 10.
lige inden vi skulle køre havde vi den næste katastrofe. Pludselig
sad Susanne med et håndklæde mod hovedet. Hun var rendt ind i
hjørnet på taget på den ene hytte. Hjørnet lavede en flænge på ca.
5 cm. Der blev ringet til lægevagten og Preben kørte Susanne på
skadestuen med det samme.
Mens vi besøgte museet nåede Preben og Susanne at komme tilbage fra skadestuen i Tranebjerg.
Hun havde fået 7 sting og var ved
godt mod. Sej pige.
Museet indeholdt mange gamle Austin modeller men også andre biltyper
samt alt muligt tilbehør til biler. Også
landbrugsmaskiner, husholdningsmaskiner, radiotelefoner og meget andet.
Sågar en Moto Guzzi med reservehjul. Ikke noget man lige ser hver dag.
Da vi skulle af sted fra museet, var det Knud og Ingrids VW cabriolet
der strejkede igen, og denne gang blev det besluttet at efterlade
vognen til opsamling af Autoservice. Der var en tidsplan at overholde. Knud kørte med Niels-Jørgen og Ingrid med Mette.
Så gik turen videre til Samsø Bryghus i Nordby.
Der var andre der havde fået samme ide som os,
så der var fyldt godt op på parkeringsarealet da vi
kom.
Bryghuset bliver drevet af 2 personer, som kun
producerer øl om vinteren. I sommermånederne passer de gården
og besætningen. De fremstiller 56.000 øl om året, som udelukkende
bliver afsat lokalt. Med 240.000 besøgende på øen skulle det heller
ikke være noget problem. Vi fik en rundvisning i mikro-bryggeriet og

bagefter var der frokost i bistroen med tilhørende prøvesmagning af
deres produkter.
Nu var alle godt brugte, og vi valgte at tage eftermiddagskaffen ved
Gadekæret i Nordby. Bilerne vakte opsigt da de
blev parkeret rundt om
Gadekæret, og der kom
mange og kiggede på.
Der blev endda arrangeret en rundtur for et par
tilskuere som godt kunne tænke sig en tur i
den gule Ford A med
svigermor-sæde.
Det var tid til hav bad og afslapning i det gode vejr, inden der var
kaldt til aftensmad kl. 19. Campingmutter serverede helstegt pattegris med 8 forskellige salater til, og sammen med en god rødvin var
det bare helt perfekt.
Søndag morgen var det tid til at gøre hytterne rene efter campingmutter havde serveret morgenmad og kaffe igen. Bilerne blev pakket og der blev gjort klar til afgang. Inden vi tog af sted var det tid til
et billede af bilerne og deltagerne og begge parter stillede gerne op
til fotografering.
Sidste punkt på turen var et besøg på Falkonercentret, hvor vi
overværede en imponerende
opvisning af 7 forskellige rovfugleracer.
Showet startede med en ung
ugle, et par høge, herefter en
jagtfalk, en stor hornugle, en
canadisk fiskeørn og til sidste en lille nordamerikansk falk. Det var
fantastisk at se hvordan de 2 piger fra centret formåede at lokke
fuglene til at gøre som de ville.

Vel ombord kl 14.05 samledes vi i den ene salon,
fik spist det sidste af den medbragte kage og kaffe
og kl. 15:25 var vi i Kalundborg igen. Vi fik sagt
farvel til hinanden på færgen, så efter at være
kommet i land gik turen hjemad. Alle godt trætte
og mætte af indtryk.

En stor tak til Mette, Preben og Susanne samt Allan for en vel tilrettelagt tur, som vi alle kan se tilbage på med glæde.
Nu er det så bare spørgsmålet:
HVOR SKAL VI TAGE HEN TIL NÆSTE ÅR.
På gensyn og tak for turen.
Tina og Stig Madsen

Høng løbet 16-06-2018
Blev igen i år afviklet i rigtigt godt vejr. Der var 30
fine veteranbiler som holdt ved Høng Centret i
nogle timer, hvor der var mange der
kom for at se vores fine køretøjer.

Sparekassen Sjælland-Fyn og
Høng Centret var vært med smørrebrød og drikke, og mange tak
skal lyde til dem.

Da frokosten var indtaget, havde Bente og Erling lavet en hyggelig
tur gennem det skønne landskab for til sidst at stoppe på Jernbjerggården ved Slagelse.
Her var der gjort klar til kaffe og dejlig kringle fra bageren i Høng.

Efter kaffepausen tog Erling os med på en rundvisning. Området
bliver brugt af Jordbrugs- og Gartner skolen som hører under ZBC
erhvervsuddannelser (før Selandia tekniskskole).

Stor tak til skolen for at vi måtte komme.
Hilsen webmasteren
Stig

VSVT – Vestsjællands Veterantog
Vestsjællands Veterantog inviterede til 3-dobbelt
jubilæum den 30. juni 2018.
40 års jubilæum for værksted i Høng
25 år for veterantogskørsel Høng – Gørlev
10 år som infrastrukturansvarlig for Høng – Gørlev
Vi var derfor inviteret til at komme og udstille vores gamle køretøjer
på stationen i Gørlev, og havde derfor arrangeret en lille køretur
med start fra Stop 39 klokken 10.
Der mødte 5 biler frem ved Stop 39,
og der var 3 andre vogne der var kørt
direkte til Gørlev.

Vi kørte en tur op langs kysten på Vestsjælland og gjorde et lille
holdt på Mullerup Havn, inden vi fortsatte til Gørlev, hvor vi var
fremme klokken 11:30.. Her indtog vi vores frokost og en lille forfriskning, som Preben Madsen velvilligt havde stillet til rådighed.
Senere kørte vi med det gamle motortog
en tur til Høng og retur. Turen sponseret
af veterantogsklubben.

Efter en kop kaffe og mere hyggesnak
sluttede vi af kl. 15:30 og kørte hver til sit.
Tak til alle fremmødte for at være med til at støtte op om arrangementet.
Tina og Stig.

Vi mødes i Brugsen turen 1. august 2018
Starten gik fra Ubby SuperBrugs i
sol og varme, og der deltog 26
køretøjer.
Turen gik rundt om Tissø og vi
endte ved Fugledegård, hvor vi
fik en tår at drikke og nogle kom
af med drikkelsen.
Efter ca. 15 min. pause kørte vi af den smukkeste vej igennem Hallenslev og mod Gørlev, til Ulstrup og mod Bakkendrup.
Da vi nåede til Flinterup, begyndte
maven at kalde på mad, men vi skulle
lige igennem Bjerge og så Svallerup,
og herfra drejede vi mod Ugerløse, og
ud til stranden. Dvs. skrænten ned til
vandet. Det blæste en mild brise og
med udsigt til badende gæster på
stranden, Kerteminde og Storebæltsbroen nød vi vores medbragte mad,
samt den dejlige natur.
Efter endt spisepause og hyggesnak deltagerne imellem indtil solen gik ned, og svært at løsrive sig,
kørte vi hver til sit.
Tak for en hyggelig tur og vi glæder os til den næste og (sidste tur).
Venlig hilsen Hanne og
Uno Andersen.

Slagelse / Korsørløbet d. 4. august

Med et deltager antal på 70 biler og 137 fantastiske personer, startede jubilæumsløbet.
Bestyrelsen mødtes på Schweizerpladsen kl 7.30 og fik koordineret dagens opgaver inden de første deltagere begyndte at komme. Miller tryk
havde sponseret ens trøjer med klubbens logo på, så bestyrelsen var ens
klædt.
Indtil kl 9.00 ankom de flotte køretøjer i en lind strøm, og blev vist på
plads rund om i midt byen, og der var godt fyldt op skal jeg hilse og
sige.
Kl 9 var der traditionen tro morgenmad på cafe Caramel, og Allan Larsen bød alle velkommen og skitserede kort hvordan dagen ville komme til
at se ud. Alle køretøjer havde fået udlevereret en net med løbsplade, en
flot kasket med klubbens logo, en nøglering med klubbens logo, en
kuglepen, tursedler og tip en 11’er.
Frem til kl 10.40, hvor de første biler
forlod Slagelse, summede det af liv i
byen. Der var så mange mennesker
der kom for at beundre de flotte biler,
og få en lille snak med ejerne. Jeg selv
snakkede med en mand som var helt
forelsket i en ………., for sådan en
havde han lært at kør bil i.

Kl ca. 11.10 spillede Slagelse garden op på Nytorv imens de smukke biler blev sendt afsted mod
Korsør. Da de ankom til Korsør, stod Erling klar til
at fortælle de rigtig mange fremmødte lidt om hver
enkelt bil, inden de blev anvist en
plads i gågaden. Her var der godt
nok også trængsel med så mange
biler og mennesker.

KL 12 var Korsør cityforening vært ved en rigtig fint frokost Box og
en øl eller vand. Selvom det kom 20-30 dråber vand imens frokosten blev indtaget, kunne det ikke sætte en dæmper på dejlige og
positive stemning der var over det hele.

KL 13.30 sendte Stig og Tina alle bilerne afsted enkeltvis med et lille finurligt start spørgsmål: hvor mange riller har en gammeldags
plade? Og jeg kan afsløre at kun 2 havde det rigtige svar.

Så var det afsted ud på en meget
smuk tur som Allan og Leif havde
lavet. Turen sluttede på restepladsen ved Rude, hvor der var
en kold øl eller vand og lidt chokolade. Her blev der grinet og
snakket, hvorefter dem der havde
bestilt overnatning, kørte til Menstrup kro, nogle kørte hjem og fik
sig et bad, og dem der ikke skulle deltage i aftenens fest, takkede af
og kørte hjem.

KL 18.30 mødtes alle til
en velkomst drink, som
for de flestes vedkommende blev indtaget i haven, da der var alt for
varmt indenfor.

Så var det tid til at gå til bords, og alle fandt sig en
plads ved de flotte dækkede borde. Allan bød sammen med resten af bestyrelsen, hjerteligt velkommen og ønskede at
alle fik en dejlig aften.
Imens forret og hovedret blev indtaget, summede det af hyggesnak og folk skålede
på kryds og tværs af bordene. Hanne
Andersen havde skrevet en hyldestsang som til klubben som blev
sunget, og pludselig stod der en Vagabond ved et af bordene og
spurgte om ikke der var nogen der lige kunne hjælpe hende med et
punkteret dæk på hendes barnevogn, der holdt jo så meget gammel
skrammel udenfor,

Og så blev der underholdt med sjove
indslag om klubbens formand, kassere
og redaktør. En del af de mandlige
gæster fik også en kvik bemærkning
med på vejen. Et rigtig sjovt indslag
som alle syntes om.
HHHHHH

Senere dukkede en kendt forfatter op, C H Andersen. Han havde skrevet et lille eventyr om en veteranklub som han gerne ville fortælle os. De opmærksomme havde luret at det var
klubbens medlem Jens Damsgaard
der var den kendte forfatter.

Efter en desserten, var der kaffe, the
og kransekage, og der blev delt præmier ud for dagens konkurrencer. Her skal der lyde en kæmpe stor tak til alle vores sponsorer.
Så blev der spillet op til dans af 4 mands orkestret Pop and Roll,
som spillede musik som rigtig kunne trække folk ud på dansegulvet.

Da klokken nærmede sig 01.00
blev der serveret natmad. Søndag
morgen var der morgenmad fra kl
8-10 og derefter blev der tjekket ud
fra værelserne og sagt farvel.

Tak til alle for en rigtig dejlig weekend, med en masse dejlige indtryk
og minder vi kan leve længe på.

Leif og Lykke

HØSTFESTTUR
SIDSTE AFTENTUR FRA ”STOP 39”
den 12. september 2018 kl. 17.30.
Turen slutter i Kirke Helsinge Forsamlingshus. Vi skal som tidligere
have stegt flæsk med persillesovs, rødbeder m.m., spis så meget du har
lyst til.
Vi har lavet følgende aftale. Ved ankomst betaler vi kr. 115,00
pr. person som dækker bespisning + 1 øl, vin eller vand, prisen
er incl.
kaffe. Ønskes der flere drikkevarer, betales de ved bestilling.
Betaling er kun med kontanter, helst lige penge.
Tilmelding til aftenturen er senest den 05. september til Mogens Wagner,
tlf. 40 81 52 77 eller mail: mogens@lundwagner.dk eller til Mogens Karsberg,
tlf. 40 46 81 33 eller mail: b.m.kindertofte@mail.dk.
Du/I kan ikke deltage i denne sidste aftentur uden tilmelding.
Kom i tidstypisk tøj der passer til jeres køretøj og deltag i lodtrækningen
om en flot præmie – det er dommerpanelet der bestemmer vinderen.
På gensyn den 12. september kl. 17.30 på ”STOP 39”.
De bedste hilsener fra
Mogens & Mogens

Tilmelding til
Brugsløb den 05.09.2018
Vi mødes ved Super Brugsen i Jyderup, og slutter nær Kalundborg.
Dagens ret + en vand eller øl. Kr. 100:00 pr. person
Der afregnes ved indgang i (kontanter)
Deadline for tilmelding er den 31.08.2018
Til Claus Olesen, på mail claus@clo.dk
Mobil. 59507155 eller 40137155
Brugsture, Stop 39 og Høngløbet.
En stor tak for alle arrangementerne, som vi med glæde deltager i.
Første brugstur fra Raklev, hvor Claus havde en aftale i Ubby, hvor
vi kunne spise vores medbragte mad i en dejlig gildesal. Dirch var
vejviser fra Høng, igen kørte vi ad skønne veje, hvor vi aldrig havde
været før, sluttede ved løve Mølle, hvor vi spiste vores medbragte
mad, men der var to som ingen mad fik, jeg havde glemt den, så vi
nøjes med kaffen.
Stop 39 ture hvor Mogens og Mogens fører os ud i vores skønne
landskab, også her findes steder hvor vi aldrig har været. Tiden
flyver bare for hurtig afsted, og inden vi ser os om slutter vi med
stegt flæsk, som alle ser hen til.
Ved Brugsture er der også afslutning, menuen har været oksesteg
bare lækkert.
En stor tak til jer alle, for det store arbejde I gør.
God sommer.
Hilsen fra Grethe og Ebbe.

Tur til sporvejsmuseet Skjoldenæsholm
Takket være en
snak med Jette og Ole Rebin, fik vi i
januar tilmeldt os turen til Skjoldenæsholm d. 28 juli.

Vi samledes ca 55 køretøjer på Søholmskolen i Jystrup, og skulle
efter planen køre en tur rundt om Valsølille sø, men chaufføren i veteranbussen der skulle føre an, kørte bare uden at give besked så
det var ikke alle der nåede at komme afsted så de kunne se hvor
hvilken vej han kørte, så det var kun ca. ¼ der kom med på den tur,
resten kørte direkte til sporvejsmuseet.

Da vi nåede frem var der fyldt
godt op, og de havde egentlig
ikke plads til alle de biler der var
tilmeldt, men alle fik en plads.

Vi ”tog” en sporvogn ud til skoven,
hvor vi fandt en bænk lidt i skyggen
hvor vi kunne spise vores madpakke. Jette og Ole kom med næste
sporvogn, så vi slog os sammen og
hyggede over maden. Vi fik lidt
musik til, for Ruds-Vedby garden
kom og spillede et par numre for
os, det var hyggeligt.

Da klokken nærmede sig 14, tog vi sporvognen
tilbage, og blev på vej tilbage til vores bil, mødt af
Bente og Erling fra klubben, der kunne fortælle at
vi havde vundet en præmie for vores bil.

Da vi havde fået set hvad der
var i alle hallerne, vendte vi
næsen hjemad, og nød en kop
kaffe i den nærliggende skov
sammen med Bente og Erling.

En rigtig dejlig dag, og bestemt et arrangement flere i klubben skulle
benytte sig af.

Leif og Lykke

Mel. : Hvis jeg var en lille ål ……
Vore biler er vor hobby, som vi dyrker med flid
En passion som sikkert alle kan se
Vore gamle veteraner stilles op i lange baner,
Det er skønt at være med i SMV.
-------------------------------------------------
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