
”Høstfesttur” med veteranerne fra ”STOP 39”.  

På trods af at vi har været hæmmet af Corona med de begrænsninger den gav har vi i 

2021 gennemført 4 herlige aftenture fra ”STOP 39”. 

Den sidste aftentur den 08 september, har vi for mange år siden givet navnet 

”HØSTFESTTUR”, men det er også afslutningstur for denne sæson.  Turen sluttede 

hos Ottestrup Forsamlingshus. 

Kl. 17.30 blev der fløjtet afgang fra Synshallen hos Rikke & Niels, 56 festglade veteranfolk og 31 

veteranbiler satte kurs ud over vores smukke Vestsjælland. 

Turen gik af Grønningen, Byskovvej, frem til rundkørslen på Sorøvej, til højre mod Sorø, til højre 

mod Vedbysønder, Kindertofte, Kindertofte Kirke, Sorterup, Vedbynørre, Ottestrup frem til 

Hovedvej A1 på modsat side ligger Ottestrup Forsamlingshus og her sluttede turen. 

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. Det smagte dejligt og der var rigeligt til alle, vi 

gentager det i 2022, huset er bestilt. 

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 3 aftenture bliver brugt.  Udover de 20 gaveposer var der sponsorgaver fra Rikke & 

Niels Rask, Synshallen med 1 gavekort til deres synshal, 2 Rødvin + 35 poser fra REMA 1000, 

Valbygårdsvej 4, Slagelse,  3 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 Kirsten 

og Jens Damsgaard var i 2020 vindere så her 2021 var det deres opgave at udpege det par der var 

bedst udklædt, det blev Ida og Rene Stockholm der blev valgt og modtog 1 gavekort fra Synshallen 

hos Rikke & Niels Rask. Til næste år 2022 er det så Ida og Rene Stockholm der skal være dommer.  

Til alle i andre deltagere, find nu noget ”Gammmelt tøj frem” og vær med i denne morsomme spøg. 

206 personer og 111veteranbiler har deltaget i de 4 aftenture, alle er mødt glade og positive op.  

2021 var det 16. 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 2021 vi er tilbage igen 2. onsdag maj 2022, vi glæder os 

til at møde jer igen. 


