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Forskellen på en veteran bil og en ny bil
Forskellen på en veteran bil og den bil man bruger til daglig:
Punkt 1. Gammel bil bliver altid vasket, når der er lidt støv på.
Punkt 2. Der er altid slik i en gammel bil, når man kører på tur.
Punkt 3. Det er helt lovligt at køre langsomt, og folk vinker med flad hånd ikke en
knyttet næve.
Punkt 4. Man får set en hel masse i en gammel. I en ny bil er der kun stress.
Punkt 5. Selvom det hedder ”at spark dæk”, er der aldrig nogle, der vil gøre det
på en gammel bil.
Punkt 6. Selvom bilen er lidt rusten og utæt for olie, så vil bilen altid være det
kæreste eje - smil.
Punkt 7. Det er lovligt at kører uden sele, og man kan ikke få en fartbøde, da
man aldrig kan komme op i fart.
Punkt 8. Man er altid sammen med glade mennesker.
Hej alle gamle og unge.
Selvom vi er forskellige aldre
Hygger vi os og nyder hinandens samvær.
Tak til alle, som gør vores klub et godt sted at være.
Knus og kram fra
formanden.
Allan.

Lidt fra Redaktøren
Så er der rigtig kommet gang i hjulene i smv. De ture som allerede
er afholdt har været rigtig godt besøgt, og det er dejligt for dem
som bruger tid på at arrangere ture for os andre. Tak for jeres store
indsats og lyst til at give os andre nogle gode oplevelser.
Nu er det så snart sommerferie tid, og jeg ved at I alle sammen
glæder jer, så husk at tage kameraet med og tag nogle billeder fra
jeres ture, send dem til mig sammen med en lille historie, så sørger
jeg for at de kommer i Krumtappen.
Rigtig god sommer til alle
Hilsen Lykke

TAK
Kære alle smv venner, da det er svært for mig at takke alle personligt, vil jeg her gerne sige tak til alle for de trøstende og opmuntrende ord ved Martins sygdom og død. Tak for den store deltagelse ved Martins bisættelse, det varmede på en meget svær dag.
Tak til dem som har kikket forbi eller ringet, og for de meget pæne
ord om Martin i krumtappen, det gør mig rigtig glad.
Livet og hverdagen går videre selvom det er svært.
Kærlig hilsen
Annelise

Hjerteligt velkommen til nye medlemmer

Nr. 479
Jens Szmyrko
Alstedvej 16
4173 Fjenneslev

Nr. 480
Thomas Pilegaard Madsen
Tindingevej 16
4270 Høng

Nr. 481
Tommy Meincke Trauelsen
Tjørnebyvejen 2, Poulsker
3730 Nexø

Nr. 485
Casper Stampe Jensen
Langager 7, Gevinge
4000 Roskilde

Vi glæder os meget til at se jer på vores ture

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

Nødvendig renovering af MG efter påkørsel i August 2014

Tur til Gerlev

Af Mogens Frederiksen 372

D. 25 april stod der Classic Car & bikers Meeting i kalenderen
og vi stod tidligt op og jeg smurte madpakke og pakkede en taske
med øl og kaffe og fandt et bord og et par havestole frem. Henrik
kom svedt ind – 164eren ville ikke starte og han havde prøvet alt den havde jo ugen forinden smidt en ventilatorrem og der var sprøjtet kølervæske ud i hele motorrummet, så jeg skyndte mig at vaske
min hverdagsbil og så kom vi afsted.

Vel ankommet gik vi
rundt og så på de
flotte biler & Mc på
havnen i Nakskov.
Ca. 15 var fra deres
venskabsklub i Burg
i Tyskland. Vejret var
ikke det bedste, men
vi satte os i læ af bilen Og fik en øl sammen med Lotte og Jørgen, imens alle bilerne
kørte en tur rundt i
centrum af byen.

Der kom mange lokale og snakkede og jeg fik en sludder med et
par klubmedlemmer. Der var mødt ca. 60 biler, et par brandslukningskøretøjer og et par motorcykler og 1 campingvogn op, så det
var da et fint fremmøde, så tidligt på året.

På havnen solgte de grillpølser, kaffe m.m. og folk hyggede sig ved
de små borde. Vi gik også en tur rundt i gågaden. Kl. 15.00 var der
en samlet køretur. Men, det begyndte at regne, så vi rundede dagen af hjemme i Lotte og Jørgens havestue i Utterslev inden hjemturen. Tak til Lolland Falster veteranklub for et godt arrangement.
Susanne (328)

Stop 39 den 13 Maj
Mogens og Mogens havde lavet en skøn tur ad snoede veje, vi takker for jeres altid gode arrangementer.
Turen endte i Bjerge hos Kirsten og Jens Damsgaard’s datter Lene.
Vi blev budt velkommen i deres dejlige gildestue, hvor vi spiste vores medbragte mad. Jens var vært med øl og vand, vi takker
mange gange. Lene havde bagt 4 store bradepander med lækre
kager, der skulle jo noget til, jeg tror vi var omkring 60 personer.
Din far roste dig Lene, du havde vundet den store bage dyst, det
havde familien stemt for, vi fra smv kan kun give ham ret, dine kager smagte vidunderlig. Vi takker dig mange gange, også for opskrifterne, jeg tror der vil blive bagt mange kager efter din opskrift.
men spørgsmålet er, mon de bliver lige så gode som dine.
Tusind tak for en dejlig aften.
Med venlig hilsen. Grethe og Ebbe.

Gråstentur 2015
I år havde Oldtimerløbet i
Gråsten 25 års Jubilæum,
og det syntes vi kunne være
sjovt at deltage i. Vi spurgte
Stig, Tina, Mogens, Ruth og
Allan om de havde lyst til at
tage med os derover, og heldigvis var de friske på en tur
til det jyske.

Så fredag d. 29. maj drog vi afsted
mod Gråsten. Vi mødtes i Korsør
og kørte samlet over broen mod
Bøjden/Fynshav færgen, hvor vi
havde bestilt plads kl 13. Undervejs
blev der tid til en kaffe/kage pause.
Vi ankom i god tid til færgen så vi
kunne nå at spise en lækker frokost, som Allan havde sørget for,
inden vi skulle sejle.

Vel ankommet til Jylland, gik det
mod Fiskenæs Marina hvor Allan havde lejet et dejlig stort
sommerhus til os. Undervejs fik
vi en ekstra omgang i en rundkørsel, da stifinder Allan ikke
helt havde styr på kortet, men
pyt vi hyggede os, og kunne
bagefter drille ham lidt med det.

Efter en lille tur til Tyskland hvor vi fik provianteret lidt øl, vin og
guf……. noget må der til, til sådan en hygge weekend, spiste vi en
lækker gryderet som Stig havde lavet hjemmefra… uumm.

Lørdag startede med morgenkaffe
og frisk brød fra bageren. Så gik turen mod Oldtimerpladsen, hvor vi
heldigvis fik lov til at holde samlet.
Vejret var ikke det bedste, men vi fik
da kikket på biler imellem regnbygerne.

Nu gik det mod Flensborg, og hold nu op med mennesker der
havde taget opstilling hele vejen fra pladsen. Der blev vinket til os
alle, viftet med flag og taget billeder. Sikke en oplevelse. Vi valgte
at stoppe turen ved grænsehallerne i Kruså, hvor der var gratis
kaffe. Derefter gik turen retur mod Gråsten, og det var godt, for nu
begyndte det at regne igen.

Vel hjemme i sommerhuset
igen, blev der hvilet lidt inden vi
tog til Oldtimer jubilæumsfest.
Her blev der serveret lækker
mad, trylleunderholdning og
spillet op til dans. Vi sluttede en
dejlig dag hjemme i sommerhuset, med en lille en og hyggesnak, inden vi gik trætte i seng.
Søndag morgen spiste vi lækker
Brunch, inden vi rengjorde huset og vendte næserne hjemad mod
Sjælland.

Vi ankom til færgen 2 timer før vi skulle sejle, men pyt med det, vi
gjorde som veteraner plejer at gøre, slog bord og stole op, fandtkaffen og en lille en frem, og så hyggede vi. Der var mange der lige
skulle sludre og spørge til vores biler, selv mandskab fra Ærøfærgen måtte lige snakke og kikke.

Sidste stop var på rastepladsen før broen, her fik vi sagt farvel og
tak for en dejlig weekend, og så gik det hjemad mod vores respektive hjem og garager.
Tusinde tak for en super hyggelig og sjov weekend.
Leif og Lykke

Klassisk køredag i Sorø
Vejret viste sig fra sin bedste side fredag d 5. juni hvor der traditionen tro bliver afholdt Klassisk køredag i Sorø. Jeg skal da ellers
lige love for, at der var mange der benyttede sig af det gode vejr,
66 flotte køretøjer kørte i samlet trop fra Stop 39 af en flot rute mod
rastepladsen ved Tystrup Bavelse søen.

Her måtte de mange biler holde i 3 rækker for at kunne være der
alle sammen. Frokosten blev indtaget med udsigten over søen i
den dejlige sommersol, og der blev hygget og slappet af i stor stil.

Dejlig mætte gik turen nu mod Sorø, hvor der allerede var så
mange biler, at vi måtte parkere ved akademiet, men pyt med det,
der var biler der måtte holde helt uden for området op mod
Albertikrydset.

Der var en rigtigt hyggelig
stemning og sort af mennesker alle vegne der beundrede de mange hundrede
flotte biler og motorcykler.
Der var gymnastik opvisning flere stede
og god musik, samtidig
med at man kunne gøre en
god handel i de åbne butikker. En rigtig dejlig og
solrig dag sammen med en
masse skønne mennesker.
Lykke 348

Byfest i Mørkøv den 6 /6 -15.
Så var der gratis sildebord i Mørkøvhallen, og det trækker jo lidt i
os. Turen begyndte fra stop 39, hvor Erling og Allan havde lavet en
dejlig tur, og vejret var jo med os.
Der blev holdt en kaffepause ved
enemærket, og på vej mod Mørkøv
var Allan lige en tur på indkøb i brugsen, han syntes vi skulle have lidt
karrysalat til silden.
Vi var 11 biler på turen og 18 personer. Da vi kom til Hallen, fik vi anvist et bord, som vi kunne side
samlet ved, der blev gang i spisningen med øl og snaps. Klubben
var vært med en ekstra dram, vi takker.
Efter middagen hyggede vi os ude i det
gode vejr, da Erling begyndte med sine
vittigheder, var der mange der fulgte
trop, godt vi sad ude, for man må sige, at
ikke alle vittighederne var helt stuerene.

Hvor var det skønt, at få snakket med hele selskabet, når vi er
mange biler, ender det ofte med, at vi sætter os sammen med dem
man kender mest, men det er da også hyggeligt.
Vi siger mange tak for en dejlig
dag.
Med venlig hilsen
Grethe og Ebbe

EFTERLYSNING !!
Vi mangler nogle folk som kan sørge for eftermiddags kaffe og
kage til vores Slagelsetur d. 1-8-15.
Kender du nogen som har lyst til at hjælpe klubben den dag,
så kontakt Allan Larsen
på Tlf.: 30 53 96 35 hurtigst muligt.

Vi lever livet optagelse

Sorø

