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Tørolestqn,? afholdes søndag den 4. marts
kt. r4.oo i Nørreskoven på AJ-s.

Kom og sl-å et sJ-ag for aktiwiteten i S.M.C.C. Derefter er
der hyggeJ-ig kaffe-the-fastelavnsbolle komsammen.

Onsdag den 14. marts kl-. L9.3O er der muLighed for at komme

jor de n 
"Vud+i selskab med Owe Jensen, der kommer og viser fiJ-m fra

dere s f anta sti ske trrr .
Det foregår på Lyngtofte Kro ved Genner.

23 stk. skemaer, det er hal-wdeJ-enr er kommet retur fra med-
lemmerne. Det er 23 skemaer med optimisme for S.M.C.C.'s
beståen som klub og et stort ønske om feeJ.J-esskab i form af
Hytteweekend, eendagsture og filmaftener.
Mere udfør1igt referat ang. skemaerne føIger i næste rr.nd-
skriwelse.

Be styrel sen

Vf HAR MODTAGET

Fra Hel-en Ramsdahl har vi modtaget en meget fJ.ot brochure
med mc-bøger. BMW-SUZUKI-NORTON-TRIIIMPH og andre er nævnt,
men prisen er mere for de entusj-astiske - t55r- til 225t-
pr. stk. Skriv til: MC-BØGER, Ørbeekve j 747, 522C Odens e SØ.

J.P.V.Nortonsen - dette er kun sladder - er godt tilfreds
med hans 5OO Honda, den har nu ru.ndet de 75 tusinde kil-o-
rneter og der har slet 1kke været problemer - men, den er
jo heIIer ikke bygget i Tysklandl ! !

oBS! Fremover udsendes der kun Kubikken til de betalende
medlemmer, al-tså efter gi_roindbetal-rngerne.



ONSDAGSARRANGEMENT:

25. januar hos Steen Erj-ksen,
Haderslew, 575855.

B. febrr.ar hos Margit og Poul-
6473 Tandsi-et, 447955.

22. februar hos Bente og Ernst
65oo vojens, 54o984.

7. marts hos Jørn P.Branderupr
623o Rødekro, 66955L.

Ålr*rrg. t 7 s Hellewad,

21,. marts tros Poul Chrj-stensen, Panbowe j 4, Kirke Hørt.p,
54oo Sønderborg, 446248.

4. april hos Bj-tten og Knud O1uf, Bjolderupwej 27s
Bjolderup, 6392 Bolderslew, 646873.

I må gerne ri-nge i forve jen! I I I
Derefter fortsætter wj- med at mødes på stranden i
Åtenrå hver onsdag aften kl. 19.lO.

ODENSETUR - LYI{XE og HELD.

Den 3. februar 84 er der foredrag med lysbil-.1-eder wed
Hjalte Tj.n og Nina Rasmussen om deres tur tj-I Sydame-
rika på mc. Det foregår i Odense på Aktiwitetshuset
, ,Badstuene t .
Yderlj-gere oplysninger og tilmelding på 4>g445, Kedde,
senest den 29. januar - det er angående kørseJ. tiJ-
Odense.

KONTfNGENT

Grrndet regnskabsswigt i 1983r bJ-.a. hwad angår giro-
indbetalingskort, skal- der betal-es kontingent for både
l9B3 og 1984. Det gælder jo kun dem der IKKE har beta:,t
for 1983. Vi takker på forhånd.

Der wi]- blive udsendt en medlems]-iste ]-ige så snart
der er mulighed derfor - evt. i neeste nr; af Kubikken.

Adresse på giroindbetal-ingskort:
Sydjysk MC-Club
Ahl-ef eJ-dtwe j 8
Søgård
6zoo Åuenrå
Giro nr. 7 L5 33 25

Dierneesvej Ifgr 61oo

, Mommarkv-e j 3L5,

, Runebakken 13O r


