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Redaktørens 
firkant
Som Knud Oluf nævnte i sidste blad 
var han efter moderat pres fra sin 
samvittighed blevet gæsteredaktør 
for en enkelt gang. Det hele er endt 
med, at Merethe (mod rimelig betal-
ing) fra undertegnedes arbejdsplads 
vil sætte bladet op. Vi takker hende 
mange gange. Merethe laver i forvejen 
personalebladet og heldigvis anvender 
hun det samme redigeringsprogram 
som vi bruger.
Metoden er nu, at stof til bladet 
sendes til undertegnede, der så sæt-
ter det sammen med den øvrige tekst 
inden det afleveres til Merethe.
Bladet vil fortsat være på 16 sider. 
Mere må vi ikke have, da vægten ellers 
bliver for høj. Vi skal huske, at bladet 
er i halv størrelse af A4 (hvilket vil sige 
A5). Hvert blad i bladet trykkes på 
begge sider, det vil sige, at en foldet 
A4 side til bladet giver 4 tekstsider. 
Næste step er så 20 sider. Det venter 
vi lidt med.
Vi håber, at det nye blad bliver godt 
modtaget.

Bestyrelsen i S.M.C.C.

Tillykke 
Sanne Eskesen, Felsted blev 50 år 
den 3. februar.  
Vi ønsker hjertelig til lykke og 
håber på mange gode år og mange 
kilometer på den næsten nye 
Harley.  
Vi kvitterer med en flaske Gammel 
Dansk.
Torben fra Braue kom med ny-
heden. I telefonen ville Sanne i 
hvert fald gerne vide hvordan vi 
havde fundet ud af det.
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40 års jubilæum
Vort 40 års jubilæum er nu overstået. 
Det var en succes, idet 100 personer 
deltog. Heraf deltog 70 personer i spis-
ningen om aftenen. 

Glædeligt var det med alle de gamle 
medlemmer, der dukkede op. Vi må 
hellere gøre det igen til 50 års jubilæet 
i 2018.

Uden hjælp ville det ikke gå. Derfor tak 
specielt til hjælpende personer uden for 
klubben. Det er i væsentligste grad Ted-
dys Eva, datter Ester, svigersøn Patrick 
samt min egen Lene.

Efter middagen blev der tændt op i 
grillen, og appetitten fejlede i hvert fald 
ikke noget hos deltagerne.

De gamle var også blevet indbudt

Lederen

Lederen

Hejne Johanning passer stadig  
sin 40 år gamle jakke.

Børnebørn på MC

Jørn Branderup og Torben fra Braue
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Nordjyllandsturen til  
Svinkløv Camping
Det ikke alt for gode vejr denne 
sidste weekend i april betød 
desværre en væsentlig beskæring 
af deltagerantallet til vores tur til 
Svinkløv Camping.  

Næste år vil vi prøve et nyt sted i 
det nordjyske. Torben og Vibeke 
vil se på noget. 
Læs mere om turen på side 14.

Harzenturen
Harzenturen var en god oplevelse. 24 
personer var med på denne 4 dages tur. 

I maj næste år vil vi prøve noget til-svar-
ende, men et nyt sted. Det må ikke være 
længere, end at vi kan køre strækningen 
på en dag. Mosel er foreslået. Vi må 
finde ud af, om det er for langt.

Vi håber, at mange vil deltage i klubbens 
arrangementer. Hold øje med arrange-
mentskalenderen.

Nyt i bestyrelsen
Ikke alt er rosenrødt. Tur-koordinator 
Claus er indlagt med en blodprop. Han 
er delvis lammet i venstre side. Vi håber 
på, at Claus kommer oven på hur-
tigst muligt. Bestyrelsen har overtaget 
turledelsen i Claus’ fravær. Suppleant 
Kirsten Juhler er gået ind i bestyrelsesar-
bejdet, og det næste møde afholdes hos 
hende.

Poul 

Ole Bojsens  
aktuelle MC

Henrik fra Vingården i 
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Gerhardt er af og til i Sønderhav 
for at mødes med andre motor-
cyklister. Han har altid lyst op 
med sine velrestaurerede ældre 
boxer BMW-er. Gerhardt vil 
også gerne fortælle om de ting, 
han har gang i, og det er interes-
sant at se, hvad han alt har der-
hjemme. Det var nærliggende at 
vælge Gerhardt som det næste 
interview offer. 

Jeg ringede til ham, og der var 
intet i vejen - han stillede gerne op til et 
interview. Nå! Op på motorcyklen og 
af sted til Årsbjerg ved Rinkenæs for at 
finde ud af, hvad Gerhardt kan fortælle. 
Jeg drejer ind på pladsen ved huset. Ikke 
ret meget i haven ligger skævt. Også 
fruen tager imod, og jeg bliver inviteret 
ind. Vi drikker kaffe, medens vi snakker.

Ikke et hår mangler!
Gerhardt er godt 70 år og født i Berlin. 
Han virker meget ungdommelig. Der 

mangler ikke et hår på hans hoved og 
intet af det er gråt. Gerhardt var kun 1 
år da hans far døde. Familien flyttede 
til Flensborg. Da Gerhardt var 11-12 år 
flyttede de til Danmark. Der var lære- 
plads som finmekaniker (kontormaski-
ner). Der var også frivilligt ophold i 4 
år hos militæret i Sønderborg. Det var 
muligt selv om Gerhardt var tysk stats-

borger. Kort efter blev statsborg-
erskabet dansk. Der er arbejdet 
med faget hele tiden frem til 
pensionen. Her var der altså ikke 
noget i vejen med integrationen.

Benzin i blodet?
Der har ikke i familien været 
noget med motorer. Interessen 
er opstået af sig selv. Der er altid 
kikket efter motorkøretøjer og 
det var vældig med de store Mer-
cedeser i 50-erne med indsprøjt-
ningsmotorer.

Gerhardts BMW R 60

Interview

Gerhardt Thielert, Årsbjerg 

Gerhardt med  
nyrestaureret knallertt
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Hvad så med de 2-hjulede? Ja, 
i 1954 fik Gerhardt en knallert 
foræret af sin bedstemor. Det var 
en NSU Quickly model N. Den 
skulle indføres i Danmark. Der 
var et større kommen til rette. 
Toldvæsen skulle lave papirar-
bejdet, og man henviste til, at 
skattevæsenet var impliceret, fordi 
det var en gave. Gerhardt skulle 
garantere, at den var lovlig. Det 
var den (godt nok i Tyskland); 
men den gik nu også godt på de 
danske landeveje!
Senere kom der motorcykler til. Det 
var NSU, DKW 250, Dürkop Diana 
scooter (med selvstarter og kickstarter 
hvor kickstarteren kunne vippes og 
anvendes som frigearsudløser).

Så blev det bil. Der var DKW 
F8 fra før krigen, Renault 4CV (lignede 
for mig som barn en formindsket 
folkevogn). Renaulten kørte over 
100.000 km. Motoren led totalhavari 
på et tidspunkt; men Gerhardt satte 
en kraftigere motor i fra en Renault 
Dauphine.
Alt det sidstnævnte kræver jo kørekort. 
Sådan noget fås af militæret. Gerhardt 
havde kørekort til alt, der bevæger sig på 
landevejen.
Men det er jo længe siden. Hvorfor 
så motorcykler nu? Ja på et tidspunkt 
nærmede pensionsalderen sig. Hvad skal 
man så lave? Drømmen var der om en 
tocylindret BMW. Sådan en må der til:
Men hov!! I hine tider skulle man løb-
ende have kørekortet fornyet samt ga-
rantere løbende kørsel med de køretøjer, 

der var kørekort til. Det havde Gerhardt 
selvfølgelig ikke haft mulighed for. Han 
måtte på den igen, hvad angik motor- 
cykelkørekort. Det var en særegen 
oplevelse at tage kørekort til motorcykel 
under de nye forhold med at kikke på 
billeder med trafikale situationer, som 
man gør nu til dags. Det gik da fint 
alligevel.

Nå; men den her to cylindrede BMW 
skulle bringes til veje. En kontakt skaf-
fede oplysning om en BMW R 50/2 i 
Skagen by. Den blev hjemkøbt. Målet 
var en påmonteret sidevogn. Cyklens 
500 kubik og 26 heste gjorde den lidt 
smalskuldret til opgaven. Cyklen blev 
solgt og en 600 cc BMW R60/2 blev 
købt. Sidevogn er der ikke noget af 
endnu.

Af andre fritidsbeskæftigelser har der 
været fotografering og elektriske tog. Da 
toget solgtes var der naturligvis læssevis 
af materialer, alt selvfølgelig pakket i de 
oprindelige originale kasser.
  

Gerhardts malekabine
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Gerhardt har arrangeret det 
meget fint med værkstedsfa-
ciliteter. Bilen kan køres in-
dendørs. Der er fint med plads. 

Malekabine med  
udsugning
Inde i lokalet er der også in-
drettet malekabine med udsugn-
ing, filtre rør og al den for at 
malerværksted nødvendige lys. 
Der var netop ved at blive malet 
en benzintank til en BMW R 25 
af en eller anden slags.

Opvarmningen foretages meget kontant 
ved hjælp af et oliebrænderarrangement 
fra en Tiger Tank kampvogn. Gerhardt 
har lavet olietank og reguleringssystem 
samt udstødning gennem væggen.
I det tilstødende lokale er der sam-
leværksted. Værktøjet hænger fint og 
præcist. På væggene er der alle former 
for førstepladser fra udstillinger, hvor 
Gerhardt har deltaget med sine første 

klasses restaurerede køretøjer. Engang 
ville man ikke godtage et køretøj med 
det argument, at det var nyt. Man måtte 
bide i græsset.

På bedding var der en næsten færdig-
gjort tysk Zündapp knallert. Alle skruer 
af pudset og poleret rustfast stål. Intet 
var overladt til tilfældighederne. 

Veteranforsikring kræver 
klubmedlemsskab
Gerhardt blev medlem af vor 
klub på grund af, at veter-
anforsikringen ville have et 
klubmedlemsskab som bag- 
grund for forsikringstegnelse. 
Han kendte SMCC og de hyg-
gelige mennesker, så det var nær-
liggende at melde sig ind her.

Al den restaureren af køretøjer 
kræver et netværk af folk, der er 
i stand til noget. 

Tiger tank varmeapparat

Interview

Værktøjet hænger perfekt
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Jeg blev transporteret hen til Alfred 
Andersen i Alnor. Alfred er også super-
mand. De hjælper hinanden med de 
forskellige ting.

Hos Alfred stod der BMW, Panther, 
BSA og FN samt desuden en masse små 
stationære motorer. Hvad Alfred lavede 
var også af meget høj standard (maski-
narbejde m.m.).
Større rejser på MC er Ger-
hardt ikke taget på. Der har 
været Hamborg og København. 

Drømme for  
fremtiden
Af drømme for fremtiden er 
indkøb og montage af en Steib 
sidevogn til BMW-en.

Der var kassevis af færdige dele 
til det næste projekt, og de 
var flottere end nye. Desuden 
hovedreparerer Gerhardt også 
elektriske komponenter som 

kontakter og lignende. De ligger som 
nye, pakket i plastposer, men er 50 år 
gamle!

Tak til Gerhardt for interviewet.

Interviewet af Poul Petersen

Det er ikke uden risiko at være turist i 
Jerusalem. Pas på med at tage der ned. 
Flere og flere bliver indlagt med den 
pludselige vildfarelse at være sat på jor-
den til at udføre mirakler. 

Jerusalemsyndromet har fået politiet til 
at oprette specialafdelinger til at opsam-
le vildfarne ligesom byens hospitaler har 
fået oprettet afdelinger til behandling af 
de nye frelsere.

Hørt

Perfekt restaurering

Ellers har forsynet været på spil over for 
Knud Oluf. Måske fordi han ikke vil 
lave bladet mere. I hvert fald stod hans 
benzinpumpe af i VFR-en på vej hjem 
fra jubilæet.  
Der er lang leveringstid. Han har også 
prøvet i England. Med hans talenter skal 
det nok gå. Jeg tror såmænd han kunne 
lave en pumpe af mekanik fra en gam-
mel vinduesvisker.
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Som tidligere nævnt fremføres i dette jubilæumsår medlemmers historier fra gamle 
dage. Denne gang er det Poul Lervads historie fra 1972. Den handler om en be-
givenhedsrig tur til et land bag jerntæppet. Poul blev kaldt ”Benjamin” fordi han 
var den yngste og han kan ikke have været meget over 18 år på dette tidspunkt. 
Soloturen er godt skuldret af sådan en knægt. Den nævnte BMW var en R 69 S 
så vidt jeg husker. Den har magnettænding og behøver ikke strøm på batteriet for 
at kunne køre.
Tidligere historier er om Mikes tur i januar 1970 til Elefanttræf på Nürburg 
Ring samt Steens tur gennem Polen og videre til Italien. Hvis en eller anden 
kender til en i Kubikken beskrevet interessant tur fra gamle dage så giv lyd. Den 
bliver så den sidste i nostalgiserien.

Det hele startede i brunkulslejerne. Jeg 
fandt helt selv ud af, at jeg ville til TT i 
Tjekkoslovakiet (alle de andre deroppe 
hjalp kun lidt).

Jeg begyndte at proviantere og tænkte 
også på visum, men regnede med, at jeg 
kunne undvære det, da jeg kun skulle 
være i CS i 10 timer.

Mandag ringede 
jeg til ambassaden 
for en sikkerheds 
skyld. Og på grund 
af det måtte jeg 
tirsdag morgen 
starte supercyklen 
med snuden vendt 
mod København, 
for ellers kunne det 
ikke nås??? Nå efter 
lidt kludder med 
nogle billeder og et 

Grand Prix i 
Tjekkoslovakiet

Poul Lervad har firma MC.
Foto taget ved jubilæet i årt
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mukkebikken fredag morgen, fandt jeg 
ud af, at en sidevogn står øverst på min 
ønskeseddel. Efter nogle dejlige timer 
gennem Harzen stod der motorvej på 
programmet. Jeg gyste ved tanken; men 
jeg ville jo til Østrig inden søndag. Lige 
uden for Göttingen indhentede jeg en 
Suki fra Schweiz. Han havde været i 
Danmark; men den kunne ikke holde 
til det hidsige tempo af 100 km/t., hans 
5. gear gik en tur. Jeg havde dog ingen 
grund til at fortryde, at jeg tog mo-
torvejen. Vejen var god og den ene del 
kønnere end den anden. Jeg slog lejr ved 
Nürnberg.

Lørdag blev det igen kludder med 
strømtilførslen. Ladelampen blinkede 
som et andet udrykningskøretøj. Jeg 
kørte ind til politiet i Regensburg, hvor 
en vældig hjælpsom vagthavende ringede 
rundt til forskellige værksteder, som alle 
havde lukket, så jeg måtte fortsætte min 
udrykningskørsel.
10 km. efter den østrigske grænse blev 
det et frygteligt regnvejr; men jeg måtte 
jo videre og til alt held begyndte den at 
lade normalt. I byen Zwettl godt 100 
km. fra Linz ad bjergveje og snoede veje 
indlogerede jeg mig for to nætter i et 
Gasthaus, pris 30 kr.

Søndag morgen kl. 5.00 blev jeg vækket 
af kromutter, for jeg skulle jo køre 150 
km for at komme til Brno. Jeg havde 
forudset vanskeligheder ved grænsen 
(men dem var der nu ingen af ) og i CS 
må man ikke køre over 80 km/t på MC. 
I CS gælder i øvrigt den udmærkede 
lov, der påbyder alle motorcyklister, der 

undrende blik fra ambassademanden 
i kukhullet, da han så, at jeg kun skulle 
være i CS i 10 timer. Jeg vendte den 
flyvende jager og hjem til hangaren.

Onsdag aften var jeg til onsdagsmøde, 
og jeg havde godt nok bemærket nogle 
glimt fra den røde lampe i det overdå-
dige instrumentpanel, men ikke skæn-
ket det en videre tanke før jeg, foranle-
diget af nogle arrige vink fra Erik om at 
tænde lyset, opdagede at det var gået ud.
Nå, Erik lodsede mig hjem, og jeg gik 
i krig med den knap så udmærkede 
bunke skrammel, uden held.

Hvad gør man så, når man har tænkt 
sig at køre tidligt næste morgen. Jeg 
stod op kl. 6, kørte ud til Krogh (værk-
sted), hvor jeg ventede en time på, at 
han skulle lukke op. Han havde dog så 
mange cykler stående i forvejen, at han 
ikke kunne få tid til min. Så ringede jeg 
til Horsens. Der havde værkstedet feri-
elukket. Så bryder man sin hjerne og får 
den lyse idé, at tage hen på et automo-
bilværksted. Og det kom der lys ud af. 
Efter at have snakket med en mekaniker 
i 2 minutter, var diagnosen stillet. Det 
var spændingsrelæet; men det kunne 
ikke ordnes på dette værksted, så af 
sted til Vejen Elektro. De havde ikke et 
tilsvarende relæ på lager, så jeg måtte til 
Esbjerg efter et.

Det var alt sammen optakten.
Da jeg kom sent af sted nåede jeg ikke 
så langt, som jeg havde regnet med, 
nemlig kun til en campingplads ved 
Braunschweig. Da jeg skulle læsse 
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kører MC over 50 cc at køre med hjelm 
og briller.
Det var nemt at finde banen. Jeg var 
dog så dum, at stille BMW-en på en 
parkeringsplads i stedet for at køre ud 
til de  
sving, hvor jeg ville stå. Der var ca. 5 
km. at gå i en ulidelig hede og den tjek-
kiske limonade smagte tilmed mod-
byde-ligt.
Jeg nåede ikke at se 125 cc, men i 250 
cc vandt Saarinen. Nr. 2, 3, 4 og 5 blev 
Pasolini, Read, Gould og Grasetti. I 350 
cc måtte Agostini udgå efter at have 
ført et par meter foran Saarinen i nogle 
omgange. 1, 2, 3, 4 og 5 blev Saarinen, 
Pasolini, Braun, en vis nr. 38 og Werner 
Pfister. I 500 cc var Ago suveræn foran 
Jack Findlay AUS på Jawa og en vis nr. 
80.
Sidevognsklassen blev sikkert vundet af 
Claus Enders med makker på BMW. 
Nr. 2 Chris Vincent med makker på 
Münch URS og nr. 3 blev Richard We-
gener og Adi Heinrichs på BMW RS.
Næste morgen startede jeg hjemrejsen. 
Ved Regensburg blev det igen galt med 
strømmen og ventilerne larmede som 
var det et firecylindret uhyre, jeg kørte 
på. Det viste sig også, at de var for 
stramme.
Om aftenen slog jeg teltet op på en fin 
fin campingplads ved Ochsenfurt ved 
Würzburg. Der var svømmebassin, hvor 
man kunne blive svalet af i 25 graders 
varmt vand.

Tirsdag gik turen glat, men hen på 
aftenen begyndte det at regne ved Lüne-
burg, så jeg ledte efter en ledig seng på 

et Gasthaus; men efter at have prøvet 5 
steder kørte jeg ind til Lüneburg, hvor 
jeg for 2 DM overnattede på et Jugend-
herberge.

Onsdag middag var jeg hjemme efter 
3.004 km’s. kørsel. Benzinforbrug 20,5 
km./l. Olieforbrug 1 ¼ liter på 3.000 
km.
Turen kostede med campingplads, øl, is, 
vin, sodavand, logi, benzin, indkøb ved 
grænsen m.m. kr. 489,95 + gas, brød og 
medbragte dåser. Og turen var absolut 
pengene værd.

Årsagen til strømsvigtene har vist sig at 
være en kortslutning i dynamoen, og 
det har nu kostet to relæer, et par over-
brændte ledninger og et fladt batteri.

Nu, jeg alligevel sidder ved skrivebordet, 
kan jeg oplyse, at hvis nogen ønsker et 
fordæk, der næsten er umuligt at slide 
op, skal de købe et dæk af fabrikatet 
Million, der efter flere udtalelser menes 
at være et sidevognsdæk. Det har nu 
næsten kørt 11.000 km med mig og er 
kun slidt nogle mm. Jeg vil også anbe-
fale folk, der påtænker en tur til Østrig 
alene at lade telt og sovepose blive 
hjemme og i stedet bo i Gasthauser, da 
priser for ophold på campingpladser 
faktisk er den samme som prisen for et 
værelse.

MC.hilsen
nr. 136 Poul 
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Vil lovgiverne have, at vi skal køre på 
sprit. Hvad er der bedre ved det?
Man kører kortere på literen. Hvad er 
baggrunden så for, at det er godt?

Ved læsning af diverse blade om emnet 
bliver det klart, at vi nok skal forberede 
os på et eller andet. Verden over har der 
fra politisk side været forsøgt at få fod-
slag landene imellem omkring nedbrin-

gelse af CO2. Sprit i 
benzinen skulle være 
et middel.

Hvorfor har Harleyer 
måttet køre på sprit 
siden 1980 og Tri-
umpher siden 1990. 
Hvorfor må de nye 
Honda og Suzuki 
køre på det, og hvor-
for slår andre fabri-
kanter sig i tøjret?

EU har allerede 
navngivet det nye 
brændstof. Det skal 
vist hedde E10 og har 
et indhold på 10 % 
bioethanol (sprit lavet 
af planter). Vi kan så 
nedsætte CO2 udslip-
pet med 10 % fra 
motorkøretøjer bereg-
net for benzin. Det er 
da halvvejs i forhold 
til de politiske mål på 
måske 20 %.
Det hele drejer sig 
mest om afbrænding 
af brændstoffets ind-
hold af kulstof. Ved 
opblanding med ilt 

Er sprit i benzinen midlet?
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kan det brænde og derved drive en mo-
tor. Affaldsproduktet er luftarten CO2.
Denne luftart ophobes i atmosfæren. 
Den har den egenskab, at den til-
bageholder solens stråler med den 
virkning, at for lille del af solindfaldet 
tilbagekastes til verdensrummet. Resul-
tatet er stigende temperatur på jorden så 
polar-isen smelter, vandstanden stiger, 
ørkener udvider sig, folk kan ikke leve, 
og de flygter alle til Vesteuropa.

Kulstoffet (olien) hentes i undergrun-
den, hvor det har været gemt i utallige 
år. Nu slippes det ud i atmosfæren som 
CO2.

Hvad kan så bioethanol? Her dannes 
også CO2 ud fra ethanolens kulstof. 
Forbrændingsprincippet er jo det 
samme! Her er fidusen, at planter 
optager CO2 (lever af CO2 sammen med 
solens energi) og udsender ilt.
Fidusen er altså, at planter æder CO2 og 
frigiver ilt. Så laver vi sprit af planten, 
kører på det, bruger ilten til forbrænd-
ingen og udleder så CO2 som nye 
planter igen lever af (her er fidusen). 
Sådan kører det rundt og rundt uden at 
drivhuseffekten stiger. Det er det, man 
kalder CO2 neutralitet. Mere jordolie 
skal så blive nede i undergrunden.

Hvad er så ulempen? Man kører måske 
240 km på en tankfuld i stedet for 250 
km. Der er andre betænkeligheder. 
Greenpeace er skeptisk. Der skal mange 
hektar jord til. Det giver måske grund-
lag for træfældning og oprettelse af 
arealer med helt ens afgrøder, der igen 

giver grundlag for plantesygdomme, der 
igen skal bekæmpes med gift. Der er 
redegjort for, at der til 100 liter bio-
ethanol bruges lige så mange afgrøder, 
som kan brødføde et menneske i et år. 
Markedsprisen på majs og hvede har 
allerede nået historiske højder. Det bliv-
er meget værre, hvis det skal tilfredsstille 
en øget mængde brændstof. Problemløst 
er det altså ikke.

Sprit er aggressivt over for kunststoffer 
og gummi. Fabrikanter af indsprøjt-
ningssystemer og af andre ting er skep-
tiske. Hvad med den tilbageværende 
garanti-tid på køretøjet ved anvendelse 
af sprit. Fabrikanten vil da ikke være 
med. Det er jo ikke det køretøjet i sin 
tid er solgt på.
I øvrigt har E10 været på markedet 
i USA siden 1978. Man kalder det 
Gasohol.
Hvis vi nu kunne køre 10 % længere på 
en liter, ville lige så meget være opnået 
uden ulemperne?

Jeg foreslår:
• Man kunne for at beholde kørekor-

tet, forpligte sig til ikke at være 
overvægtig. Hvis man er 1,80 meter 
høj og vejer 100 kg går det ikke at 
øge sin højde til 2,13 meter. Man 
skal i stedet nedsætte sin vægt til 71 
kg. Så tror jeg allerede, at de 10 % er 
hjemme, og vi kunne måske så slippe 
for spritten.

Hilsen Poul
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den varme side af frysepunktet).
Solen skinnede og tønderne fik bank.
Vinderne ved de voksne blev:
• Konge (slog sidste bræt ned) blev 

Kasper Jensen.
• Kronprins (slog bunden ud) blev 

Jesper Jensen.

Vinderne ved børnene blev:
• Konge (slog sidste bræt ned) blev 

Anne-Grethe Padiz Rasmussen.
• Kronprinsesse (slog bunden ud) blev 

Sidsel Refshammer Pallesen.

Der skal lyde en tak til Peter Juhler for 
fremskaffelse af tønder og slik samt til 
Kaj og Kirsten fra Kajs MC for at ar-
rangere.

Callesen Motorfabrik
Den 5/3 besøgte vi Callesen Motorfab-
rik i Åbenrå. Der kom 37 personer. Vi 
hørte et interessant foredrag. Callesen 
har en nicheproduktion af dieselmotorer 
fortrinsvis til redningsbåde. Kravene er 
bl.a., at motorerne skal være driftsikre 
og kunne starte under alle forhold.  
Callesen havde sendt deres bedste folk.

Nordjyllandstur
Den 25. til 27/4 gik turen til Nordjyl-
land, nærmere beskrevet til Svinkløv 
Camping.
Det ikke alt for gode vejr denne sid-
ste weekend i april betød en væsentlig 
beskæring af deltagerantallet. Vi var kun 
5 personer, nemlig familien Jørgensen 
ved Vibeke, Torben og Leif samt Henrik 

Kaffeonsdag hos  
Solveig og Kaj
Onsdag den 16/1 var der kaffeonsdag 
hos Solveig og Kaj i Sønderborg. Det 
er godt nok blevet populært. Der var 
lynhurtigt overtegnet. Tak for en hyg-
gelig aften.

Kaffeonsdag hos  
Peter og Kirsten
Onsdag den 13/2 var der kaffeonsdag 
med lysbilleder hos Peter og Kirsten, 
Mølmark i Broager: Tak for, at vi måtte 
være med i turen til USA og tak for det 
fine kaffebord.

Gule ærter i Kværs
Den 16/2 var der gule ærte-spisen i 
Kværs. 55 personer havde meldte sig 
til. 89 kr. for spisningen var nu en fin 
pris. Skal man så have to øl, sodavand 
og kaffe går der selvfølgelig lidt mere 
til. Nogle glemte, at det var en lørdag. 
Næste år bliver det igen en søndag (1/2-
09).
Tak til turarrangør Henrik Tang for, at 
han kom. Det er nu en overvejelse værd 
at deltage i hans ture. Der er alt fra de 
dyre USA tyre til billige ture, hvor Hen-
rik Tang klarer reservation af indkvarter-
ing; men hvor man kører ved egen kraft 
uden ledsagelse.

Tøndeslagning
Den 3/2 blev der afholdt tøndeslagning 
hos Kajs MC i Sønderborg.
Det var tidligt på året. Det er jo den 
koldeste tid (som efterhånden dog er på 

Set og sket

Set og sket
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Hoffmann og undertegnede. Vi havde 
gode vandreture i området og langs 
stranden. Vi spiste lidt vel rigeligt i 
den luksushytte, hvor vi alle kunne 
være. Traditionen tro røg der varme 
fiskefrikadeller ned i Nr. Vorupør på 
vejen hjem. Alt det halløj som motor-
cyklen fører med sig, er nu ganske rart.

Ejgils tur
Den 3/5 var det så tid til Ejgils tur til 
Christiansfeld.
Vi endte i dejlig solskin på Skamlings-
banken lidt over kaffetid. Tænk, da 
vi kom, var fru Line allerede til stede 
med kaffe, pladekage og naturligvis 
honningkage.

Tilbage til begyndelsen: Ejgil er født 
i området og ville gerne vise stedet. 
I den anledning arrangeredes turen. 
Ejgil mener med rette, at området 
er interessant og ville gerne uddybe 
forholdene for de interesserede.

Christiansfeld er en forholdsvis ny by. 
Den er grundlagt af herrnhuterne i 
1793. Den oprindelige by er Tyrstrup. 

Guiden, som vi havde lejet fortæller 
bl.a.: Herrnhuternes bevægelse er 
startet i Böhmen (i dag Tjekkiet). Man 
blev fordrevet af katolikkerne (der ville 
have afladsbetaling af folk for at de 
kunne slippe for skærsilden, hvor her-
rnhuterne mente, at himlen generelt 
var gratis eller i hvert fald ikke havde 
noget med penge at gøre).
Kongen inviterede disse landflygtige 
og dygtige håndværkere til Danmark 

og landet fik meget ud af dem. Her-
rnhuterne grundlagde Christiansfeld i 
1772. Deres menighed kaldte de Brødre-
menigheden og hovedsædet blev Chrisi-
tiansfeld. 
Husene i bymidten er fra den tid. Murst-
enene er fra Egernsund og Flensborg. De 
er losset i Hejlsminde og kørt med hest 
og vogn til byen. Menigheden eksisterer 
i bedste velgående, er velorganiseret og 
missionerer i princippet over alt.

Så tog vi til Genforenings- og Grænsemu-
seet ved Den gamle Grænsekro ved Høk-
kelbjerg nord for Christiansfeld. Frivillige 
har bygget museet og materialer er skaffet 
ved fondsmidler. Genforeningen i 1920 
var en meget større begivenhed end 5. 
maj i 1945. Sønderjyder gik fra i 56 år, 
at være preussiske til at være danske. Der 
fandtes alt muligt. Det er skaffet af frivil-
lige. 

En guide fortalte levende og museet og 
den tid museet omhandler. Det har været 
et kæmpe arbejde at opløse den tyske 
administration og indføre den danske 
(sprog, penge, skoler, politi, behandling 
af det tyske mindretal m.m). 
Tak til Ejgil og Line.

Poul 
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Kommende arrangementer

Husk at sende et eller flere digitale 
billeder fra vore arangementer til reda-
ktøren (pp@eucsyd.dk).

Lørdag d. 9. august kl. 13 
Brdr. Gram Museum i Vojens. Fra stran-
den i Åbenrå kl. 12.15 (PP).
 
Onsdag d. 13. august kl. 19  
Pølser i Åbæk. Fra stranden i Åbenrå kl. 
19 (PP). 
 
Onsdag d. 27. august kl. 19  
Angus MC. Mødes vi på rastepladsen i 
Bolderslev (BC). 

August 2008

September 2008
Lørdag d. 6. september kl. 10 
Ved rulletrappen syd for Kruså. Sydsles-
vig tur. Til Trene. (SHE+PP).
 
Onsdag d. 10. september kl. 19 
Fra rastepladsen i Bolderslev: Rudbøltur 
(TS).
 
Lørdag d. 20. september kl. 17 
Grill ved medbragte ting hos Henrik 
og Pia på vingården, Nørreskovvej 24 i 
Genner (man kommer bare).
 
Lørdag d. 27. september kl. 16  
Sort Sol. Afgang kl. 16 fra Bolderslev 
rasteplads. Husk termokaffe (KOP).

Lørdag d. 4. oktober:  
Steens tur til mjødbryggeriet. Bryggeriet 
er flyttet til Billund fra Blåhøj. 
Nå! Vi mødes på stranden i Åbenrå kl. 
10. Man må gerne komme i bil (regn). 
Husk madpakke og kaffe. Middag hol-
des et eller andet sted kl. 12. 
Ankomst kl. 13 på bryggeriet. 
Tilmelding hos Steen: Tlf.: 30 70 98 33 
eller 74 57 58 55.

Oktober 2008

Arrangementer


