
Generalforsamling
på Lyngtofte kro søndag den 26.
november kl. 14.00.

Mød op!



Madpakketur
hos Peder Pedersen i Broager den 17. juni

Hele fredagen havde stået i pudseklu-
dens tegn og hele BMWens beauty-box
var fremme. Foruentningens glæde til-
madpakketuren blev fuldstændig indfri-
et, da den blanke BMW kom ud af
garagen lørdag morgen, fuldstændig
kampklar.
Men først skulle den »gamle autorisere-
de brumbasse« vækkes og vi skulle
have lidt til at stå imod med resten af
dagen. Min BMW var i dagens anled-
ning udlånt til Steen fra vores klub. Det
er altid rart at kunne delagtiggøre andre
i motorcykellivets glæder, i de oplevel-
ser dette indebærer - så den dag
fulgte jeg med som det »tynde ø1" (på
bagsædet).
Velankommen til Peder Pedersen og
Bente i "BROUE" blev vi bænket i

garagen og budt på bordets glæder i

form af kaffe, rundstykker og Gl. Dansk.
Efter at have sat os godt til rette, hørtes
lyden af en nyankommen veteran, og
straks fløj folk ud på fortovet for at se. Er
der noget der brummer, er man der
straks, men det var såmænd Charles
og Birthe på den nyrestaurerede Harley

»søster« til Harleyen deltog, nemlig en
årgang 1971, frisk importeret fra Cali-
fornien.
Lige inden stad kom en hel flok tyskere
på mere moderne maskiner, og dette
syn skulle nærmere beses. Heriblandt
også en Harley Chopper, med forlæn-
get forgaffel og højt styr, dermed menes
virkelig højt og et minimalt sæde. Efter
nr.-pladen at dømme skulle han til
Hamborg, så jeg tror nok at de flest'--,
tilstedeværende var glade for at det
ikke var deres arme og bagdel det gik
ud over.

Kl. 11.05 drog vi afsted, ca 15 motor-
cykler. Turen gik tværs gennem Broa-
ger by over Skodsbø|, forbi nogle
teglværker, som denne egn er kend'
for. Omkring Egernsund og Nybøl Nolv
findes et lag af stenfrit lagdelt ler, afsat i

en issø i slutningen af istiden. Leret,
som var grundlaget for den største
teglindustri i Danmark. I Egernsund nød
vi den friske brise fra fjorden og udsig-
ten tilflere teglværker og et skibsværft. I

Gråsten var der vædsketilførsel, HD og
Nimbus bruger skam også benzin.
MCerne svedte bravt ligesom deres
ejermænd. Efter endt benzinpåfyldning,
blev en blå motorcykel af mærket
Nimbus genstridig og ville ikke lystre sin

Davidson, årgang 1932, og ikke nok
med det, Charles fyldte 40 år samme
dag, så alle skulle selvfølgelig hen og
lykønske fødselaren. Også en nyere
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ejerinde, men omsider kom der med lidt
hjælp liv iden igen og dens katteagtige
snurren lød atter. Midt i alt hurlumhejet
fik vi øje på Peter Refshauge, der nok
så glad og fro kom cyklende forbi, han
hilste naturligvis på os med en hævet
hånd.
Længere fremme i byen holdt de andre
DVMer og ventede på os, og de
benyttede lynhurtigt situationen til at få
en smøgpause og komme af med
noget af mc-tøjet i den stegende hede,
jo, sommeren var rigtigt kommet til
Danmark.
Så kørte vi mod Kværs i samlet trop,
langs med dovne kornmarker og de
mere sjældne hømarker med de gode
gammeldags høstakke, klemt inde mel-
lem faruestrålende rapsmarker, også
hyldebuskene stod i fuld blomst og
udsendte den karakteristiske sødlige
duft - vi er jo nogle uforbedrelige
naturnarkomaner, når vi ta'r på tur i

DVM.

Før Kværs drejede vi af og kørte bag
om Rinkenæs, ind ad Nørreskowej, en
delvis grusbelagt vej til Volsballe. På
dette stykke mødte vi en punkteret
cyklist der kom traskende med sin cykel
og så lidt modfallen ud.
Også duften af de mange nyfældede
graner i skoven ud til vejen nød vi.

vBilisteme ved slet ikke hvad de går glip
al.
Motorcyklerne kom vel til Hokkerup og
Holbøl i adstadigt tempo og der skete
intet særligt.
Vejstrækningen er for en stor dels
vedkommende en all6. Fordelen ved
madpakketuren er, at man får set de
specielle seværdigheder der befinder
sig på egnen.
Heffra gik turen til Hønsnap og Holbi
sawærk og kro, med 60 km timen. Her
blev der indlagt en skruepause, da Kajs

Brough Superior sagde stop, og tænd-
røret måtte renses utallige gange for
sod hele turen igennem, de var ifølge
ejermanden "for kolde" (og vejret for
varmt)?.
Klar igen, men lidt længere fremme ville
Oles NSU ikke mere, men efter lidt
roden, regeren og skubben, livede den
op, og vi kunne atter slutte os til de
andre og køre videre over Kiskelund til
Fårhus og Frøslevlejren uden proble-
mer af nogen aft.
Her omkring var plantet masser af
hybenbuske, hvis rosenduft blandede
sig med osen af den forankørende HD
og det nød vi selvfølgelig.
Ved Frøslevlejren slog vi os ned i

s§ggen og fortærede de medbragte
klemmer, samtidig med at snakken gik
livligt. Fordele og ulemper ved
Brough Superiors gearing, blev indgå-
ende diskuteret ved siden af os, og
megetmere...
Museet skulle naturligvis beses, nu da
vi endelig var der. Særlig en Nimbus
med påmonteret maskingevær i side-
vognen vakte stor interesse og kriblen i

fingrene, men den kunne naturligvis
ikke prøvekøres. Der var også udstilling
fra dengang det havde fungeret som
fangelejr. Også Røde Kors havde en fin
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udstilling i anledning af deres 125 års
jubilæum. Der var bl.a. et eksemplar af
Folke Bernadottes Hvide Busser, der i

foråret 1945 hjemføne mange tusinde
koncentrationslejrfanger til Sverige.
Bernadotte selv blev myrdet i 1948 i

Jerusalem, hvor han var udpeget som
FN's mægler i Palæstinakonflikten. Der
var også billeder og plancer fra Hospi-
talsskibet Jutlandia.

Kl. '14.50 skulle modellen igen ud og
luftes i varmebølgen. Turen gik over
Padborg til Smedeby og Kruså, derefter
langs fjorden til Sønderhav P-plads,
som passede de fleste overophedede
mc'er godt. Vi bestormede straks iskio-
sken, men nåede dog lige at beundre
en amerikansk "flyder" i form af en
Coruette Stingway, der kom ind på
parkeringspladsen. Herefter gik turen til
Broager med et par svinkeærinder fra
Alnor og bagom Egernsund og Rinke-
næs.
I Broager blev vi igen budt på kaffe og
kage inden hjemturen. \r
En dejlig dag i rigtigt motorcykelvejr.
Tak til Bente ogh Peder for det fine
arrangement.

Margit

Medlemsliste!
Vi kunne godt taenke os at lave en liste
over medlemmerne og deres motorcyk-
ler.
Det skal i hjælpe os med, ved at sende
os oplysninger ang. hvad i ligger inde
med af kørende mc'er.

Gør det NU!

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

l<øb og salg
annoncer
Har i noget at sælge, kan det gøres i

Kubikken, med en annonce.
Det er gratis for medlemmer.

- ville ha' en bil, og

ieg en molorcykel - si


