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LIDT FRA FORMANDEN

Hej alle i Sjællands Motor Veteraner.
Så er vi i gang igen, dejligt vi er i gang med marts mdr. og vi går den gode tid i
møde, hvor vi kan begynde at høre fuglene synge og vi med vores gamle køretøjer er ved at tænke på, om der lige er noget der skal laves inden det skal i
brug.

Siden sidst er der jo desværre sket det at vi alle har mistet Martin. Sidst omtalte jeg at han var syg, Martin kom sig desværre ikke og gik bort i december
2014.
Ære være hans minde.

Nu må vi andre se fremad og glædes når vi er sammen, der er jo en hel masse ture som I kan se i vores aktivitets kalender, og det er rigtig dejligt at, vi har
nogle der vil står for disse ting.

Hvis I allerede ved at I vil med på nogle ture, må I gerne begynde at tilmelde
jer, det behøver ikke at være i sidst øjeblik, det er rart for dem der har med det
at gøre at se hvor meget der skal bruges.

Jeg håber at alle, igen i år, vil hjælpe til med at tage godt imod vores nye medlemmer, så de kommer godt ind i vores hyggelige veteran klub.
Venlig hilsen Allan

Se også vores hjemmeside: www.smv1978.dk
Motorhistorisk samråd: www.motorhistorisk.dk

Lidt fra redaktøren
Så er et nyt år begyndt, og vi går alle og glæder os til foråret kommer, og at
det igen bliver tid til at mødes og køre ture med vores veterankøretøjer, både
de 2 og 4 hjulede.
Jeg vil igen i år opfordre jer alle sammen, til at sende materiale til mig, så der
kommer en masse spændende læsning i Krumtappen.
Send en lille historie om jeres køretøj, del en hyggelig tur med os, eller send
billeder fra et træf eller andet arrangement/ tur som I gerne vil dele med os
andre.
Jeg er så heldig, at jeg er kommet i besiddelse af en bog, som er sat sammen
af Krumtappen fra de første 5 årgange, og jeg må sige at det er hyggelig og
sjov læsning. Jeg vil engang imellem sætte gamle artikler i Krumtappen når
der er plads til det.
Hvis nogen skulle have lyst til at kikke lidt i bogen, vil jeg sørge for at have den
med når vi kører ture.
Rigtig godt forår til jer alle sammen, jeg håber vi ses til generalforsamlingen
d. 11. april på Gyrstinge skovkro.
Lykke
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Hjerteligt velkommen til nye medlemmer

Vi glæder os meget til at se jer på vores ture

Nr. 457
Peter Kappel
Hyldevej 6
4540 Fårevejle

Nr. 459
Carsten Spange
Lille Marbækvej 2
3600 Frederikssund

Nr. 461
Inge Nielsen
Rypevænget 3
4400 Kalundborg

Nr. 462
Ole Rasmussen
Damgårdsvej 86
4300 Holbæk

Nr. 463
Lene Van Dijk
Kærvej 23, Ejby
4070 Kr. Hyllinge

Nr. 464
Kim Mannik Hanse
Kolåsvej 4
4540 Fårevejle

Nr. 466
Gert Skovgaard Andersen
Borgvej 12
4180 Sorø

Nr. 467
Peter Cecevic
Fredskovhellet 2H nr 70
3400 Hillerød
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Alle adresse ændringer skal sendes til Mette på: mette-p@husum4180.dk

Min bedste ven og kammerat er her ikke mere.

Den 6. december døde Martin Pedersen.
I forbindelse med at jeg købte min Ford A i april 2004 tog jeg kontakt til Sjællands Motor Veteraner for at finde et medlem som vidste alt om sådan en
gammel dame jeg havde erhvervet mig. Jeg fik oplyst, at Martin havde en tilsvarende Ford A fra 1932 som han selv havde restaureret og hans resultat var
bare 100%, det var ham jeg skulle have kontakt med og det fik jeg. Martin
havde et rigtig dejligt værksted med lift og hvad der ellers skulle bruges (jeg
havde kun min carport), han tilbød mig sin hjælp når jeg havde behov for den
og det fik jeg mange gange gennem de 10 år vi nåede at kende hinanden,
hans betingelse var at jeg selv skulle være med når der skulle laves noget ved
min Ford A for så kunne jeg lære det.
En lørdag skulle jeg køre bryllupskørsel fra Sct. Mikkels Kirke i Slagelse. På
vej til Slagelse kom der en vældig larm, min propel var gået løs og havde beskadiget køleren så vandet løb af. Jeg ringede til Martin og han tilbød straks,
at jeg kunne låne hans Ford A, han ville komme med den og så kunne jeg
fortsætte og klare min bryllupskørsel. Jeg kom hjem sidst på eftermiddagen
og hvad holdt der i carporten, min Ford A, propel og køler var repareret, sådan
var Martin.
I 2006 var Martin inde på, at der skulle være nogle flere aktiviteter i vore klub,
Sjællands Motor Veteraner, som vi begge var medlemmer af. Sammen fik vi
startet aftentur fra ”STOP 39”, fem madpakketure i løbet af sommeren, ingen
tilmelding, kom med din veteran og godt humør, og han gjorte et meget stor
indsats for tilslutning til disse ture. Ofte kom der deltagere som ikke var medlemmer i klubben, men det sørgede Martin for at de blev. Helt fra starten af
aftenturene har det været en succes, ofte har vi været 30 veteranbiler og 70
personer.
Martin var altid meget hjælpsom, små som store problemer, de blev bare løst.

Æret være Martins minde.
Mogens Wagner

Mindeord
Kære Motor Veteran venner, Martin er ikke blandt os mere.
Martin døde d. 6. december 2014.
Vi vil huske Martin som en god ven, var der lidt i vejen med den gamle bil,
kunne man bare spørge ham til råds, eller køre ud til ham og Annelise i Kirke
Stillinge, så blev fejlen hurtigt rettet.
Kom der nye medlemmer i klubben, var Martin altid en af de første som gik
hen til dem og bød velkommen.
Martin vil blive husket, som ham der kom rundt med pengebøssen ved stop 39
turene, det vil vi savne rigtig meget.
Æret være hans minde.
Jens Damsgaard
Bjerge

Andre aktiviteter 2015
Dato/tid

Arrangement

Sted

Information

26-4-15

Swapmeet

Andelslandsbyen
Nyvang

Se info på hjemmeside

30-5-15

Oldtimerløb

Gråsten

Se info på Oldtimerløbets hjemmeside

25-7-15

Biler der komme med
sporvognene

Sporvejsmuseet
Skjoldnæsholm

Se info på hjemmeside

4-9-15

Swapmeet

Andelslandsbyen
Nyvang

Jeg har valgt at lave en aktivitetskalender som indeholder aktiviteter som måske har jeres interesse. I skal dog være opmærksomme på, at smv ikke er
medarrangører af disse arrangementer, og derfor skal I selv søge informationer om tilmeldinger på de forskellige hjemmesider.
Lykke

HUSK HUSK HUSK HUSK

Det er ikke længere muligt at indbetale
kontingentet på girokort,
men derimod via Homebanking på
Regn nr.: 2300
Konto nr.:6278 659 613

Indbydelse til Åbningsfest på Gerlev legepark.
Dato 18-4-2015 kl 10
Vi er så heldige at vi skal være med til at åbne sæsonen i Gerlev legepark.
Det vil forgå på den måde, at vi mødes kl 10 på parkeringspladsen ved legeparken og sammen med Skælskørs veteran busser, vil vi køre en tur på ca. 2 timer.
Efter køreturen vender vi tilbage til legeparken og spiser vores medbragte mad
og drikke, og måske er der en der har lyst til at bage en kage. Når vi har spist er
der rig mulighed for at lege i haven, hvor der er mange
gamle lege, som er sjove at lege.
Hele arrangementer er gratis, dog koster det 50 kr. at køre med busserne. Man
er velkomme til at tage familien med, der skulle være gode muligheder
for at kører med i busserne.
Tilmelding seneste 1-4-2015 til Allan på tlf. 30 53 96 35 efter 16,
eller mail smv1978@mail.dk

Aftenturene fra "STOP 39" er på plads og bliver som følgende:
13 maj – 10 juni – 08 juli – 12 August. Alle madpakketure uden tilmelding.
Alle aftenture starter som tidligere fra "STOP 39" kl. 17.30.
Den 9. september er der afslutningstur "Høstfesttur" med spisning. Hvor det bliver, er endnu ikke bestemt, men jeg vender tilbage med yderligere information
senere.
Venlig Hilsen
Mogens Wagne

Sorø

