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Lidt fra formanden.
Hej alle, så er efteråret og vinteren over os, og vi kan se tilbage på
et super godt jubilæumsår. Vi har haft nogle gode turer, bla. Weekendtur til Samsø hvor vi jo havde det gode sommer vejr, som vi har
nydt godt af alle sammen.
Nu vil jeg ikke sidde og remse alle vores ture op, men jeg vil sige
tak til dem der har været med til at får det hele til at fungere i året
2018, både til at give en hånd med eller til at står for en tur, det hele
går lidt nemmere, når vi hjælpes ad.
Jeg vil så også sige tak for en super god dag vi havde til vores jubilæumsløb. Alle var glade og vi havde en god dag med løb og god
forplejning fra vores uundværlige sponsorer, samt en god fest om
aften med festlige indslag.
Nu tror I jo så nok, at det er tid til at slappe af, men nej nej, vi i bestyrelse og andre er godt i gang med at forberede de nye ture til år
2019.
Vi starter jo i januar med vores julefrokost og derefter generalforsamling, hvor der er en chance for vi er tilbage på Gyrstinge skovkro. Derefter går det jo slag i slag. som noget nyt har vi Rosenturen
igen, men det skal I nok hører nærmere om i år 2019.
Husk at gå ind på klubbens hjemmeside eller Facebook side, da det
er der det sidste nye kommer, hvis det skal hurtigt ud til jer medlemmer.
Jeg vil til slut Ønske alle en Glædelig jul og godt nytår, venligt hilsen
Allan.

Hjerteligt Velkommen til nye medlemmer
Vi glæder os meget til at se jer på vores ture.
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Lidt fra Redaktøren

Jeg ved ikke hvordan I har det, men jeg kan slet ikke forstå at vores
jubilæumsår er ved at være slut.
Sikke et år og sikke et fantastisk vejr vi har haft på alle vores ture.
Det er så dejligt og deltage i de ture vi kan nå, og endnu dejligere er
det, at der er flere og flere nye medlemmer der kører med på turene.
Jeg har forsøgt at gøre det nemt for jer at holde styr på hvilke ture
der er i løbet af året, og lavet aktivitetskalenderen så den kan tages
ud og hænges op på opslagstavlen. Jeg er selvfølgelig nødt til at
tage forbehold for evt. nye ture, der i skrivende stund ikke er helt på
plads.
Jeg vil gerne sige jer alle tak for i år, vi ses på turene i 2019.

Rigtig Glædelig Jul
Lykke

Gørlev flyveplads
Lørdag d. 26 august var der åbent hus arrangement på Gørlev flyveplads. Jørn Nielsson havde spurgt Leif om han ikke kunne hjælpe
ham med at finde nogen der havde lyst til at komme og vise deres
biler frem.
Jeg skal hilse og sige at det ikke var let,
men 8 biler fra klubben blev det da til, og
vi havde en rigtig hyggelig dag. Flyveklubben var vært med lidt koldt at drikke,
og alle havde frokost og kaffe med.

Der var rigtig mange mennesker som kom for at se alle flyvene, der var opvisning med
modelflyvere og man kunne
købe sig til et flyvetur og se Gørlev og omegn fra luften. Niels Jørgen var den eneste fra klubben der var modig nok (det blæste en
hel del) til at komme en tur op i de højere luftlag.
Der var rigtig stor interesse for vores biler, og derfor også rigtig mange der kom
og spurgte ind til bilerne og fik en hyggesnak.
Lykke

Sommerferie 2018
Noget af vores sommerferie blev i
år holdt i vores sommerhus i Sverige. Vores svigersøn havde fortalt os, at der tirsdagen aften fra
kl 17-20 var biltræf på Tydingesøens camping.

Og er der noget Leif mener vi ikke må gå glip af, ja så er det noget
med biler. Så vi pakkede hunden og kørte den lille times tid til Tydinge. Vi kom lidt for tidligt og der var ikke ret mange biler, og vi
snakkede om, om det mon var den forkerte dag, men så begyndte
der at komme flere mennesker der satte sig og nød lidt koldt i varmen, og så kom der sørme også lidt biler. De kørte meget hjemmevant ind på campingpladsen og parkerede.

Jeg ved ikke helt hvad jeg forventede, men bestemt ikke den blanding af biler der dukkede op.
Her var alt i nye og gamle biler i en pærevælling. Der var bestemt
nok at se på, selvom det så ud som om der kunne være mange flere biler, men måske sommerferien var skyld i at der ikke var fyldt op.

Det blev også til lidt aftensmad a la Swedish style. Vi købte en Burger til hver, og fik udleveret brød og bøf, og kunne så selv komme
fyld og dressing i, ved deres self service station…….. det havde de
danske sundhedsmyndigheder aldrig tilladt.
En af bilerne blev også brugt som voliere.

Den var ganske levende
En ganske hyggelig eftermiddag/aften
Lykke

Madpakke ture sæsonen 2018
Mogens & Mogens havde igen i år lavet nogle rigtig
gode ture ud i den skønne natur med start fra Stop 39 i Slagelse.
Hvor der hver gang var stor tilslutning med ca. 40 køretøjer
hver gang flot,
Der var hver gang sørget for, at vejret var godt og hvis ikke, kunne vi komme indenfor og spise vores medbragte mad, men dette
var ikke så aktuelt i år for M & M havde hver gang sørget for godt
vejr.
mange roser til Jer begge.
Ja og som foregående år, var der jo afslutningen i Kirke Helsinge
forsamlingshus med stegt flæsk og persillesovs, hvor der var stor
tilslutning til.
Der var også lotteri for de penge som bliver samlet ind ved hver
madpakketur og der var også sponseret nogle gaver fra
Ottestrup Forsamlingshus, Rema 1000, Synshallen på Stop
39, Sjællands Motor Veteraner, en stor tak skal lyde til dem.
Til sidst en stor tak til Mogens & Mogens for det store arbejde
gode ture, Vi glæder os allerede til næste sæson.
Mange tak skal lyde fra.
Bente og Erling
143

Sidste Brugsløb 2018
Onsdag den 5. september mødte 32 biler og 2 motorcykler op til det
afsluttende Brugsløb i 2018. Vejret var perfekt, ikke for varmt og ikke for koldt, og alle var mødt op i godt humør. Er der noget der kan
få veteranfolket ud af garagerne, er det udsigten til noget godt at
spise og samvær med andre ligesindede. Som sædvanlig var der
rigtig mange forskellige køretøjer.
Efter en kort velkomst af Claus Olesen begav vi os ud på turen med
Dirch og Ingelise som forreste bil.
Turen gik i første omgang ud over landet, bl.a. gennem Svebølle for
at gøre et lille stop ved Strids Mølle og strække benene. Herefter
overtog Claus og Marianne ledelsen af kolonnen, for at køre op over
Værslev og Rørby og endelig ankomme til Tømmeruphallen. Her
havde Michelle Strøm og Jack Nielsen gjort klar med maden.
Menuen stod på øl-marineret kamsteg med kaffe og kage bagefter
og Michelle og Jack havde bidraget med yderst fordelagtige priser,
så arrangementet kunne gennemføres billigt. Endvidere havde
klubben ( SMV ) bidraget med et beløb.
Claus Olesen takkede for året der var gået og spurgte afsluttende,
om der var nogen, der kunne tænke sig at overtage arrangementet
af Brugsløbene, da dette ikke var tilfældet fortsætter Claus 1 år mere.
Omkring kl. 21 brød man så op igen efter
en dejlig tur med veteranerne og
VEL MØDT NÆSTE ÅR.

RIV UD OG HÆNG OP

”Høstfesttur” med veteranerne.
Den sidste aftentur i 2018, den 12. september fra ”STOP 39” gik
igen for 3. gang til Kirke Helsinge Forsamlingshus.

Kl. 17.30 blev der fløjtet afgang fra Synshallen hos Rikke & Niels, 96
festglade veteranfolk og 49 veteranbiler satte kurs mod Kirke Helsinge. Turen gik ad Nykøbing landevej, Gudum, Sønderup, Årslev,
Blæsinge, Solbjerg, Tjørnelunde, Kulby, Herslev, Sæby, Søvejen,
Hallenslev, Gørlev, Rye og så var vi fremme ved Kirke Helsinge
Forsamlingshus og Sørens kulinariske herligheder.
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 og der var rigeligt til alle, vi gentager det i 2019, huset er
bestilt.

Vores husorkester var igen med, Kurt desværre uden harmonika,
han havde dårlig skulder, men Anni havde både hendes dejlige
sangstemme og sang med. Rigtig god og fornøjelig underholdning,
tak til jer begge for det, vi glæder os til næste år. Sangen (papiret)
skulle samles sammen, så den skal nok bruges igen næste år.
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 5 aftenture bliver brugt. Udover de 20 gaveposer var
der sponsorgaver fra Rikke & Niels, Synshallen med bl.a. 2 gange 5
vaskekort til deres bilvaskemaskineri, 2 fl. Rødvin + poser fra REMA
1000, Valbygårdsvej, 6 forskellige sponsorgaver fra Slagelse Autodele v/Lone & Henning, 6 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 Hanne & Flemming havde meldt fra så
John & Marianne var alene om at træffe afgørelsen, hvem var de
bedst udklædte, afgørelsen var ikke nem, men den blev truffet. 1.
præmien gik til Jane & Finn og 2. præmien fik Anne Grethe & Mogens. Det er de to par der er dommere til næste år
.
324 personer og 170
veteranbiler har deltaget i de 5 aftenture, alle
er mødt glade og positive op. 2018 var det
14. 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 2018, vi er tilbage igen
onsdag den 08. maj 2019, vi glæder os til at møde jer igen.

Vi mødes i ” Brugsen 2019”
Til en aftentur for alle veteran-køretøjer.
Det er altid den 1 onsdag i måneden.
Vi køre altid fra mødestødet kl. 17.30.
Vi sørger selv for mad, drikke, evt. badetøj.
Vi starter:

01. maj. Super Brugsen i Gørlev.
05. juni. Udsættes til 2020. ( Grundlovsdag)
03. juli Super Brugsen i Vig
07. aug. Daglig Brugsen i Undløse
04. sep. Kvickly i Kalundborg.

Der er ingen tilmelding.
Vi køre en tur ud i landskabet på den egn hvor vi mødes.
Det kan være at en lokal vil være vores ”føre” og måske
vise os en seværdighed eller en vej vi ikke kender.
Vi spiser vores medbragte mad i det grønne, eller i et ”skur”
NB: Sidste tur i september vil vi finde et sted til fællesspisning.

Med venlig hilsen
Claus Olesen
59507155.

Så er datoerne klar for Aftenture fra STOP 39 i 2019.
Vi starter kl 17.30, der er ikke tilmelding på de første 4 ture, men til
afslutningsturen d. 11 september er der tilmelding til Mogens Wagner tlf.: 40815277 / mogens@lundwagner.dk eller Mogens Karsberg
tlf.: 40468133.
08. maj
12. juni
10. juli
14. august
11. september
Venlig hilsen
Mogens Wagner

VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT
I forbindelse med en nye persondatalov, er det meget vigtigt at jeg får besked hvis der er nogen der ikke ønsker at
komme med på billeder i Krumtappen.
Jeg ligger ikke inde med personlige oplysninger på nogen
af jer, og sætter ikke jeres navne i krumtappen, med mindre det er i forbindelse med en konkurrence, eller noget vi
på forhånd har aftalt.
Så HUSK at informere mig, skriftligt, så skal jeg gøre mit til
at det bliver overholdt.
Redaktøren
Lykke

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

Deadline 2019:
17. februar – udkommer marts
30. april – udkommer maj
10. juni- udkommer juni
18. august – udkommer september
27. oktober – udkommer november
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