”HØSTFESTTUR” med Veteranerne.
Den sidste aftentur i 2016, den 14. september, fra ”STOP 39” gik igen i år til Kirke Helsinge
forsamlingshus, her var kommet ny vært, Søren Kristensen, som så skulle bevise om han kunne leve
op til hvad vi tidlige nyt og modtager her. Menuen var der ikke ændret på, stegt flæsk med
persillesovs og som tidligere var der meget stor tilslutning til denne tur.
Onsdag aften den 14. september klokken 17.30 blev der fløjtet afgang fra Synshallen hos Niels &
Rikke, 100 festglade veteranfolk og 50 veteranbiler satte kurs mod Kirke Helsinge. Turen gik over
Havrebjerg, Krænkerup, Knudstrup; Rye (den kunne vi ikke finde) 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. Huses nye vært Søren levede op til hvad der var lovet,
der var rigeligst af flæsk, kartofler, sovs m.m., vi gentaget det i 2017, huset er bestilt.
Vores husorkester var igen med, Kurt på harmonika og Anni med hendes dejlige stemme, jeg 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. Udover 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 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 2015 var det Finn & Jane fra
Skælskør 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.
Finn & og Jane var så i år 2016 dommer. De havde begge gjort et meget grundigt arbejde og
vurdering, hvem skulle i år 2016 honoreres og løbe med den bedste og største præmie, gavekort på
syn hos Rikke & Niels i Synshallen? Edith & Arne fik 1. præmien, ja de var smukke begge to,
iklædt tøj, hat, sko og briller fra 1928, det svarer til en af deres 2 biler.
2. præmien, som også var gavekort fra Rikke & Niels, ja den tilfaldt Lise & Mogens.
370 personer, 185 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 10. maj 2017, vi glæder
os til at møde jer igen.

