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Hyttelørdag den 13. maj

Det var med spænding vi så frem til
lørdagen, hvor vi ville prøve at samle
medlemmerne - og andre interesserede for
ældre motorcykler.
Margit sendte lor nogen tid siden en hel stak
løbesedler rundt til mc-interesserede i det
syd- og sønderjydske, og nogle blev sendt
»overSØiSk..

Royal Enfields årgang 32, FN lra 27,
Matchless 350 cc og ellers de mere moder-
ne maskiner.
Vejret var jo med os, selvom de fleste
medlemmer ikke opdagede det (de mødte jo

ikke op) og det fik nogle "fremmede.
mc'ister til at køre til Tandsholm hytten.

Norton Commando 750 fra falster.

Det gav bl.a. resultat fra det sydlige sjæl-
land, en mc'ist på Norton Commando 750
fra Falster, kiggede indenfor, han var på vej
til tyskland og skulle med færgen Putgar-
den-Rødby, - det var ikke ferie, nej, alt
skulle skam foregå samme dag.
Den sædvanlige "stab. mødte op først, og
godt middag kom så de lørste »gæster« på
deres skinnende maskiner. En rød Chop-
per-BMW med sidevogn, Triumph Tiger, Karl Kristensen, Royal Enfield fra Abenrå.



Margit og Poul havde som sædvanligt
arrangeret det hele med hjælp af Teddy, der
helt lrivilligt havde tilbudt sin hjælp. Vivi, Eva
og Margits mor havde bagt kager, der var
pølser, brød og øl at lå til meget billige priser

- men der må have været nogle der ikke
opdagede det kostede noget - undersku-
det var slørre end vi havde regnet med.
Hermed er SELVBETJENING delinitivt slut!
Karl Kristensen med frue fra Åbenrå, var
kørende på en Royal Enfield lra 1938, han
fik præmie for den flotteste maskine. Ejler
Andersen på en FN tra 1932 fik præmie lor
ældste maskine. Længstkørende var Flem-
ming Søndergård, Galten på en BSA 1971 ,

(Nodonkøreren fra Falster var køfi lor længe
siden). Og så var der ældste deltager, det
var Peter Viggo Høj, Kegnæs, 53 år, han var
kørende på en BSA lra 1956.

Peder Pedersen, NSU og Peter Juhler,
Matchless, begge Broager.

Præmierne var skænket af Mini-Motor,
ChristiansfeldiKolding - Sostack, Flødekro

- Kaj's MC, Sønderborg og Madam-WMB.
Vi siger mange tak for gaverne.

Vejret var med os, solen skinnede og
børnene hyggede sig med pølser og sno-
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brød ved bålet, og Kedde kørle dem en tur i

sin meget flotte .badekar".

Nogle tyskere havde fundet frem til pladsen.
De var på sommerhusferie i omegnen, og
havde set skiltene ved Augustenborg og
troede det var et træI.

De fik sig nogle pølser og en enkelt ø1, samt
oplysninger om hvor man kunne købe nogle
nye tændrør, inden de køde.

Først på aftenen var alle kørt igen. Det
betød al det traditionelle rengøringsarbejde
skulle begynde. Det klarede vi flot og kunne
køre hjem ved 22-tiden.

Sleen

Fest i by
Den 23. april var vi så til Fest i by i Nordborg
og SMCC og Veteranmotorcykelklubben
udstillede deres motorcykler. Fra SMCC
deltog Palle og Chr. på henholdsvis Jawa og
Triumph, Poul og Margit fra Tandslet på
BMW og sluttelig Teddy ligeledes på BMW.
Fra veleranklubben var der Kurt på BSA og
Kurl H. på Matchless. Foruden udstillede
MG Kluben med otte eksemplarer al slag-
sen og to Fordbiler. Der var forresten også
en på en Nimbus fra Veteranklubben der
hed "Kedde".
Efter at have stillet cyklerne til skue, gik vi
ellers rundt på markedspladsen og morede
os. I ølteltet var der god gammeldags
oldtimer Jazz. og sildemadder til de delta-
gende. Bagefter kørte vi en tur med radiobi-
lerne og så var den fest forbi.

TV bragte i julen en udsendelse om stumpe-
markedet i Herning.

- Nu ved jeg, hvad en Harleykører er for en._ ????
- Jo, det er en, der har en stump, som han
mangler.

Viggo Høy fra Kegnæs, BSA.



kommende

Klubmøder
271 I Lyngtoft Kro
14110 Lyngtoft Kro
- Tag evt. billeder med.

Onsdagsmøder
9/ 8 Margit og Poul, Tandslet.

131 9 Jørn Thrane, Langbrogade 34,
Sønderborg.

25110 Vivi og Steen, Diernæsvej 119.

- det er kl. 19 og vi plejer at give 10,-
kr. for kaffen. Tag billeder eller andet
interessant med.

Video aften
15111 Jørn Thrane, Langbrogade 34,
Sønderborg.

Generalf orsamling
26111 Lyngtoft Kro
- Nærmere i næste nr.

Julestue
10112 Lyngtoft Kro
- Nærmere i næste nr.

Veteran arrangementer
12/8 Egeskov, Fyn
2618 Als Løb, Vølundsgade.
219 Old Timer, Hockenheim.

Stumpemarked
11111 i Herning.

Dansk Veteran mc-klub
7l1O på Gravene i Haderslev
9112 Julestue på Folkehjem i Abenrå

TT
13i8 Anderstorp, Sverige.

Superbike VM
3017 Paul Ricard, Frankrig
1719 Hockenheim.

24-limer
12-1318 Spa, Belgien

Speedway
219 MUnchen

Dansk Race
19-2018 Ring Djuersland
26-2718 NM Jyllands Ringen

Old Timer
219 Opvisningsløb på Hockenheim.

Madpakketur til Hindballe
Lørdag den27. maj oprandt med 12 graders
varme og dejlig solskin. Motorcyklerne stod
blankpudsede og fine og ventede på at
nogen skulle sætte sig i sadlen. Allerede kl.
7.45var der algang, ikke fordi at en BMW er
langsom, men tre andre mc-par skulle
afhentes.
Første opsamling i Tandslet begyndte pro-
blematisk. Gaskablet sprang på Triumphen
på vej ud af indkørslen, det blev dog hurligt
udbedret med de sædvanlige "gode råd"

fra os omkringståenede. Ved Bovrup mødte
vi en anden flok alsingere på gode hæder-
kronede engelske mærker, I Diernæs var
næste afhentning og herefter kunne vi
endelig køre ud i der åbne landskab, hvor
der rigtig kunne lukkes op for gashåndtaget
og man kunne lade hestekræflerne arbejde
under sig.
I Hindballe var mange motoriserede vete-
ranfolk allerede ankommet og snakken gik
lystigt i haven mens kaffe, rundstykker og



Vivi og Steen ved BMW'en.

Gl. Dansk blev nydt ifulde drag. Og mens vi
sad der ankom de andre alsiske veteranfolk,
der havde været bøvl med magneten på en
Matchless fra Guderup kanten.
Kl. 1 1 .1 5 bekendtgjorde Tage Jensen med
et lrut i hornet, at nu påbegyndte turen og vi
indtog vore respektive pladser på mc'erne.
Ca. 30 motorcykler ialt. Og er der noget
mere facinerende end en flok foruentnings-
lulde motorcykelbeklædte mænd og kvinder
der rask betvinger deres motorcykel for at
køre ud i den danske sommer, belæsset
med velsmurte madpakker og en enkelt al
de grønne, nej vell.
Rundt omkring på turen kunne man tydeligt
fornemme at markerne tørstede efter regn,
og vandingsanlæggene gik da også på
højeste gear. Knap kom vi ud på landevejen
tør man skulle ind på en nybelagt grusvej,
igennem en dejlig sommergrøn skov, der
var dog om at holde tungen lige i munden.
Vel ude af skoven lik Hans problemer med
sin karburator på Triumphen (engelske
motorcykler??).
Den løb over hele tiden, så vi kom lidt
aglerud, men nåede da vel til Fole og Gram.
Her forsvandl de andre DVM'er pludselig fra
jordens overflade. Vi kørte lidt rundt uden
resultat, så tilbage til Gram igen, hvor Hans'
Triumph blev helt "lovli9" og ville helst ikke
gå, selvom den næsten blev skubbet hele
byen rundt. Gode råd var dyre, så Poulkørte
tilbage til Hindballe, hvor der var en seddel
på døren med besked til de senere ankom-
ne hvor turen gik hen. Det viste sig at være
middagspause kl. 13.00 i Foldingbro, det
kunne vi godt nå. lmens havde Hans hele
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det veludrustede værktøjssæt fremme og
arbejdede på livet løs med "dyret" (motor-
cykellivets glæder er talrige) og da vi andre
fortsatte, kørte Hans og Børge "Goldstar.
tilbage til Hindballe for at reparere videre.
Pludselig var også Gormsen forsvundet
samt hans BSA, den var gået i stå grundet
manglende benzintilførsel, men en god
BMW luftpumpe løste hurtigt problemet.
Videre igen efter Gormsens motto: Vi gør
bare ligesom i Speedway, gashåndtaget i

bund og så er man pludselig foran de andre.

- Og tænk det var vi. I farten så vi pludselig
de andre eftersøgte DVM'er komme fra en
sidevej i Rødding og herfrafulgtes vi ad istøt
tempo til Foldingbro og AtteOlerg P-plads,
uden yderligere uheld. Her skulle madpak-
ken forlæres. De andre grinede lidt af os og
fortalte hvor skønt det havde været fra Gram
over Arnum til Stensbæk plantage, Fole og
Hygum til Rødding som vi desværre var
gået glip af. Efter en øls tid og en del snak,
bl.a. om at J. Holst var »kommet til" at
hælde benzin på alle Harleyens tanke incl.
olietanken - jo, venskabeligt drilleri hører
også med ikammeratskabets midte.

Ved Åttebjerg sø.

Sammen med os rastede også en flok
spejdere og da spejderlederen fløjtede,
rejste alle sig op, også DVM'erne, for nu
skulle vi også videre i programmet.

Motorcyklerne blev atter startet op. På en
mark langs med vejen blev en flok heste helt
balstyriske ved synet af alle disse heste-
kræfter, også køerne bissede afsted, de
havde nok ikke sans lor motorcykler.

Et andet sted gjorde en bondemand store
øjne ved synet aI alt dette nostalgiske
isenkram, midt i en fåreklipning, man må da



håbe at låret slap fra det med livet i behold.
Man ser mange sjove ting fra et bagsæde.

I "kirken" i Mejlby.

Vi køfie igennem Lintrup til Mejlby Kunsthus
og museum. lndehaveren Søren Welling
bød os velkommen i kirken med den
bemærkelsesværdige 300 årige altertavle
fra Holsted. Vi fik et kort resume af det der
kunne ses, hvor det er den almindelige
borgers hverdag der her afspejles. Han var
en meget inspirerende og humoristisk for-
midler. Han fofialte også at i smedeværk-
stedet skulle vi huske at se resterne af en
ringtromle som var "møj ring", smeden
havde fået den i stredet for betaling al en
bondemand. I bryggerset hos bonden var
der den specielle meget smalle seng, kaldet
en jomfruseng. Guiden sagde nok så vittigt
at det var før P-pillens opfindelse, men
sengene kunne dengang laves smalle om
dagen og brede om natten, da der var
mange børn blandt folk. Drengene blev
sendt ud at tjene som vogterdrenge og
pigernes opgave var at holde ilden vedlige.
Der var også et cykelkørekort, udstedt i

1908 til en Thomas Vind i Ballum, i øvrigt nr.
47. Der var en gl. skolestue med de
traditionelle snoge i sprit, der var posthus og

krystalapparater, bondekonens daglige ar-
bejdsområde i huset og bondemandens
redskaber. Også diverse samlinger al gam-
le håndværk, eks. træskoværksted . . .

Og meget meget mere, virkelig et besøg
værd. lnden algang dedra sagde han til os,
at hvis vi nu fortalte en historie eller om
gamle dage, skulle man bare smøre tykt på,
det blev historien ikke mindre spændende
af. Og til allersidst historien om cykelhandler
Frederiksen lra Vejen og hans sagnoms-
pundne Harley, som han fra tid til anden
prøvede at saelge til en skyhøj pris, men den
nåede dog aldrig over 200 meter udenfor
bygrænsen tør den strejkede. Og den
historie kaldte smilet lrem hos de omkrings-
tående.

Propfyldt med ny viden og gode historier,
skulle vi videre til Gram og brandværnsmu-
seet, undeftegnede på et lånt bagsæde af
en topventilet BSA, og jeg skal sandelig love
for at det er en cykel, der vil noget, næsten
på højcle med en BMW.

På brandværnsmuseet kan man se og læse
om de frivillige brandværns historie og
udvikling gennem tiderne. Der er bl.a. en
stor samling af hånd- og hestetruknekørelø-
jer, helt tilbage fra det 18. århundrede og
køreløjertra dette årh. Ligeledes brandman-
dens udrustning lør og nu. Der var brandbi-
ler lige fra Thames til Bedford og Willis, og
en interessant gammel DKW motorpumpe,
totakt og 2-cyl., brugt tra 46-47. Den
stammede fra en efterladt tysk torpedobåd.
Efter alt dette drog alle mand tilbage til
Hindballe og et veldækket kaffebord. Det
blev opklaret at Hans' karburatoruanskelig-
heder s§ldtes at noget af tankbalsamerin-
gen ha'vde løsnet sig og nu sad i karburato-
ren.

"Kirken" i Mejlby.

Harley og BSA sidevognskøreløjer.



En af Tage Jensens »vrag«, en Triumph fra
30'erne.

lnden opbruddet er der jo tradition for at
man skal se »maskinparken", og der var alt
lige lra en BUKH og Porche traktor, til en hel
tlok urestaurerede motorcykler og til en sød
stationær BUKH motor fra 30'erne, der
naturligvis skulle prøvekøres.

Til slut vil vi gerne sige tak til Tage Jensen
og frue for den meget lint tilrettelagte tur og

overdådige beværtning.

Som vor mc kammerat sagde: "Man løler
sig faktisk 20 år yngre efter sådan en tur".

MC hilsen Margit

,

Efler at have kørt Europa tyndt på BMW'er
af den bedste slags på nu henholdsis '12 og

14 år, besluttede vi at køre lidt rundt i det

lydske landskab i år.
Mange familier har i vores alder lorlængst
skrinlagt drømmen om at holde ferie på mc
igen, efter at være blevet etableret med hus,
børn, video og hund m.v. Men i 1988 havde
vi besluttet (mest Jannie) at holde ferie på

motorcykel igen efter I års pause, rigtig
gættet, Jannie er efterhånden blevet 8 år.
(Hvad siger du så Kaj! red.bem.)
Arene forinden havde vi holdt lerie i et
supplement til maskinparken, en Ford Tran-
sit.
Vi ville ikke udenlands, man skal begynde i

det små, tøsen var også kun vant til at
komme med på småture.
Ferieprojektet var delvis tilrettelagt, lige at
gå til. Men først skulle der købes nogle
brugte JML sidetasker til den ene BMW
(min) etter nærkontakt af førsle grad med en

Cilro6n for et års tid siden. Pouls BMW
havde i vinterens løb lået en kraftig ansigts-
løflning, var helt nylakeret og fyldt op

indvendig med nye dyre vitale dele. Så den
var klar til at ta' afsted.
Vejret var skønt den dag, den 19. august
nærmere betegnet, så det var om at få
benzin på tanken og afsted. Og det kom vi

også op al formiddagen. Jannie sad bag på

mig og Poul havde så teltet, soveposerne
m.v.
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Trin for trin arbejdede vi os op af Jyllands
øst§st til Arhus, hvor der var forudbestemt,
at vi skulle se Moesgård Forhistoiske
Museum.
Det var meget interessant og stemte nøje

overens med det vi havde set i TV kort
forinden. Der var et rekonstruktionsværk-
sted bagved selve museet, hvor man frem-
stillede Iorskellige kopier, for at vise hvordan

de gamle ting engang havde set ud, (selvføl-

gelig dem der var helt porøse og dem der
manglede brudstykker af). Der var også en

udstilling af ting fundet i Tybrind Vig' hvor
dykkere og arkæologer i samarbejde havde
bjærget en hel del i de 10 år, projektet

havde stået på. Vi så sikkert noget, Steen,
vores kasserer, havde bragt op fra dybet.

Der var runesten og den berømte Graubal-
lemand der trods sine 2000 år er utrolig

velbevaret. Rekonstruktioner af Guldhorne-
ne fra Gallehus. Alt lige fra jægerens

byttedyr, levevis, hjælpemidler, våben og

klæder i stenalderen til og med vikingetiden
og hvad den indebar. Rekonstruktioner al
vikingehuse og forrådskamre m.v.

Herefter trådsede vi i ostemad og kaffe
inden turen til Århus. (l rundkørslerne stod
der skilte med max. 8 omgange, men det

gjaldt vist kun for århusianerne . . .).
Her i Spejderspofibutikken blev campingud-
styret suppleret med metalspritdunke, baga-
geposer og spejderudstyr. Så vendte vi

cyklerne ud over Djursland til Femmøller



strand og Ebeltoft, hvor hver husejer med
respekt for sig selv havde små boder med
frugt og grønt ved vejen. I Dråby ved
Ebeltoft camperede vi. Om aftenen gik vi på
sightseeing i byen, så og hørte vægterne,
der sang. Vi så på de gamle huse, der var
meget velbevarede og mange af dem
indrettet som forretninger eller museer.
Fregatten Jylland nåede vi også at se, den
er langsomt ved at blive restaureret. Der
blev vist lysbilleder omkring hele skibets
historie.
Det var så første dag og vi holdt pitstop i

godt 12 timer. Godt ømme i arme og ben
efter dagens 1 000 gearskift, hoppede vi så i

soveposen og laldt omgående i søvn, så
larmen fra campingpladsen generede os
slet ikke.

Næste dag gik det videre til Grenå og
Bønnerup strand. På havnen stod rigtig
mange kunstnere og malede, som vi betrag-
tede mens vi fortærede wiener-basser. Det
er ikke nok der er noget til ånden, der skal
også være noget til munden.
Videre igen ad smalle veje forbi store
godser, og vejret var stadig smukt. Næste
mål var Allingåbro, hvor en af "den indfødte
stamme" i Tandslet handlede "en del" til
sin Triumph, så vi var blevet nysgerrige og
ville gerne se Frode Sørensens MC butik.
Efter 380 km og '18,64 liters benzinpåfyld-
ning og 126,-kr. fattigere stod vi på trappen
til omtalte forretning og fordrev ventetiden
med lidt vindueskiggeri, da de først åbnede
kl. 14. Det var vel nok sukkertøj i den butik.
En Norton Commando 850 til 70.000,- og 0
km på tælleværket. En Trident til 40.000,-
(lige noget for Steen). Der var i øvrigt også
en Royal Enfield m.m. Der var Triumph
skilte, lækre plakater med engelske mc'er,
også mærkater til at sy på tøjet, diverse mc
tilbehør og meget meget mere. Hans motto
var "Keep those Brilish Bike going. . .". Vi
fik da også lov til at se værkstedet, der var
ca. 50 brugte engelske mc'er lige fra
Panther, AJS, Norton og Rocket 3 racer.

På tanken af en mc stod malet "Til døden
os skiller" og så er det man tænker om det
har vaeret tilfældet for manden eller maski-
nen.

Skulle du komme på disse kanter så tag og
kig forbi.
Efter dette nostalgiske indslag drog vi videre
på vore ikke engelske cykler til Hadsund,
Dokkedal, til spillemandsmuseet i Rebild
bakker med udstilling af dragler, landbrugs-
redskaber, smedeværksted, jæger og hans
udstyr og byttedyr, lertøj m.v. Der var tillige
et hyggeligt cafeteria med salg af alt lra
kaffe og ost til bøger og bånd, og mens vi
gjorde klar til at køre videre gav en mor sin
dreng en ordentlig omgang klø, sikke noget.
Herfra til Atborg og videre til Sandet Cam-
ping syd for Sæby, den skønnesle camping-
plads vi endnu har været på med mest
fastboende.

Vi havde en hel mark for os selv ud til havet
sammen med 3 svenskere på cykelferie . .

og det i højsæsonen. lkke særlig dyr, så vi
blev derfor i to dage på denne skønne plet
og kørte lidt rundt i omegnen bl.a. til
Bangsbo museet, indrettet i en gl. herre-
gård. Der var kværnsten lra oldtiden, mid-
delalderlige døbefonde, møllesten, milepeele

- også hestekøretøjer, søfart med bl.a.
galionsfigurer, Ellingåskibet fra år 1100 og
meget mere. I Frederikshavn solgte de
røgede fisk i stakkevis, men vi købte nu
ingen, så det ikke skulle gå lige så galt som
dengang Porno Kaj købte røgede ål på Fyn,
men det er nu en helt anden historie.
Aftnerne tilbragte vi med at gå ture langs
stranden. Jannie havde efterhånden en hel
samling al sneglehuse og muslingeskaller.
Fjerde dag pakkede vi vores syv ting og
drog mod Skagen, forbi Skagens Fyr sam-
men med en million andre mennesker. Det
hele foregik i sneglefart i en lang række, så
det var nok bedst at komme væk derlra
tænkte vi, men Skagens Museum ville vi se.
Billedet "en sommeraften ved stranden" af
Krøyer var bare smuk. De fleste billeder
afspejler dagligdagen og personerne i og
omkring Skagen. Der var også billeder af
kunstnere som Anne Ancher, Michael An-
cher, Laurids Tuxen, Carl Lochers m.fl.
Herefter til Tvedsted, Tannisby og Hirtshals,
hvor vi beså Fiskerimuseet. Sælerne havde
det ihvertfald godt her med masser af plads.
Der var yderligere alt godt fra havet at kigge
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på, men cafeteriapriserne var skyhøje, så vi
tog frokosten i det grønne.

Herfra til Lønstrup og Løkken mod lngstrup
og en vellortjent kalfepause, men det kneb
med at have katfen i fred for cafeteriets
forkælede hund. Derefler gennem Store
Villemosen til Thisted, hvor Poul blev helt
febrilsk da BMW'en skulle have olie på her
og nu. Han fandt med ston besvær lige
netop det oliemærke han skulle bruge. Så
langt så godt.

Hedra over Vilsund (og Mors) hvor en MZ
med sidevogn holdt tilbage for os, men på
Sallingsundbroen blev vi overhalet af MZ'en,
også med indhold plus oppakning, alt hvad
den kunne trække (MZ'ens store dag vel-
sagtens).

S§erne begyndte at trække samnlen og
det blev stadig værre mod Skive. Her skulle
Jannie og Poul "slå en streg" sg y| 1on
regntøj på ved samme lejlighed. Endelig var
vi i Skelhøje hos Pouls mor, hvor vi nød godt
af hendes kogekunst de næste tre dage, til
vi var oppe på idealvægten igen og regnvej-
ret havde lagt sig.
Vi sadlede BMW'erne op og nåede velbe-
holden til Tandslet igen efter en herlig ferie
på 7 dage og 1200 km. Ude er gocJt, men
hjemme er nu bedst.

MC-hilsen Jannie, Poul og Margit

- Far, kom ud og prøv min
nye motorcykel..!

Medlemsliste:
1 Steen H. Eriksen

15 ErikThomsen
37 Åge Krogh
47 Jørn Peter Branderup
88 Poul Petersen

136 Poul Lervad
139 KajJensen
143 Chr. F. Andersen
147 Chr.Christiansen
175 Jørgen Lervad
194 Torben Jørgensen
229 Margit christensen
249 Bitten Eriksen
260 Knud Oluf Petersen
264 Poul Madsen
285 Karl Chr. Jensen
291 TeddySztuk
292 Poul Christensen
293 JørnThrane
295 Kaj Hansen
296 HarryTang
297 JohnPetersen
298 H. W. Matthiessen
299 Chr. Jacobsen
300 CarlChr. Eis
301 Erik Dreier
302 P. A. Taylor

Fra Mini-Motor har vi modtaget et
ferie-tilbud på dæk til alle modeller.
Der gives 20% på alle H - V - radial
motorcykeldæk.

- Og så er der ikke ferielukket i år.

Redaktion, best.medl.: Steen H. Eriksen,
Diernæsvej 119, 6100 Haderslev.
Forkvinde: Margit Christensen,
Mommarkvej 315, Tandslet, 6470 Sydals.
Best.medl.: Poul Madsen,
Mommarkvel 31 5, Tandslet, 6470 Sydals.

Annonce
Enlig genert ung pige søger kontakt med
ung mand med stor motorcykel.
PS. Send venligst foto - af motorcyklen,
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