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Redaktørens firkant
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Den skyldige er sommerferien i juli.
Trykkeriet har lukket i den tid, og de
skal have 14 dage. Arrangementskalenderen bliver vi enige om på bestyr-

elsesmødet primo juni. Mødet må ikke
ligge før, fordi så bliver alt for meget
uaktuelt til august. Opsætter Merethe
skal også have en uge. Hun har fuldtidsarbejde og stor familie. Jeg håber
ikke, at medlemmerne føler for megen
uaktualitet i bladet, når det kommer.
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Lederen
Det der med coronaen har overgået
mine værste forventninger. Aflyst blev
Süderlügum 3. maj, varme hveder d. 7.
maj hos Karina og Bent, Steens Sauerlandstur i Kristi himmelfart samt indtil
videre Oldtimerløbet i Gråsten. Minsandten om ikke Rømø Motorfestival
efter sommerferien også aflyses. Frank
Madsen holdt dog sin Kolding MCBindeballe Købmandsgård-Tørskind
Grusgrav-suppespisnings-arrangement
lige som Bjarne Beck holdt ”Mølleløbet”
fra Hellevad, Hans ”Malerbar” Jacobsen
holdt sin 1864 grænsetur fra Hejlsminde.
Nu må vi se, hvordan resten udvikler sig.
Som skrevet i maj-bladet arrangerer vi,
som der altid er gjort. Om tingene så kan

lade sig gøre bestem-mes hen ad vejen af
de offentlige myndigheder.
Medlemmerne har dog ikke ligget på den
lade side. Der har været såkaldte spontane ture med mindre end 10 personer,
ligesom kørsel fra Åbenrå Strand også
har hørt i nogen tid.
Et problem, vi altid har haft er, at vore
arrangementer ikke må falde sammen
med andres arrangementer. Det er nok
nemmere i år, når så meget aflyses. Man
skal lige huske, at aflysninger ikke kun
skyldes corona-skræk. De skyldes nok
så meget usikkerheder om åbninger, da
man jo lang tid før bindes op op udgifter
til leje af ting og sager samt på alt muligt
andet.

Om nogle har fået ny motorcykler
Efter forlydender har Jan N. ”kok” Larsen solgt sin Yamaha XT.

Lidt om nogle af de kommende arrangementer:
Onsdag d. 12. august kl. 18.00 Fra Bolderslev rasteplads med en forlods lille køretur. Ingen
tilmelding.
Efter, at jeg har skrevet om nedenstående mobile hønsehuse ringer Knud Oluf og meddeler, at vi
skal se systemet samt høre om det, og at Flemming Haugaard yder et lille traktement. Læs selv
videre.
De motorcyklister, jaja:

Hvad med mobile hønsehuse

I vort jubilæum skrift fik jeg skrevet, at motorcyklister ofte er født med en særlig drivkraft, der gjorde, at de selv som helt unge var i stand til både at købe dyre
motorcykler, bygge huse og skaffe familie. Vort medlem Flemming Haugaard og
fru Bente har bibeholdt denne drivkraft livet igennem og er fortsat med fuld damp.
Hvem husker ikke klubbens virksomhedsbesøg hos dem i æggeproduktionen på
Ingebølvej i Bjolderup. Følger man lidt med, finder man ud af, at familien i høj
grad har været faglig aktiv med frivilligt arbejde med Flemmings bestyrelsesarbejde
i bl.a. Danæg og Bentes menighedsrådsarbejde som kirkeværge i Bjolderup. På et
tidspunkt solgte de produktionen på Ingebølvej og flyttede.
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Fortsat
Tilfældigvis talte jeg med
motorcyklist og medlem
Knud Oluf. Han er minsandten nu ansat hos Flemming og sammen udvikler de
mobile hønsehuse.
Når man tænker på, at Danmarks velstand er opstået
og holdes på benene af de
selvstændig erhvervsdrivende, skylder man faktisk
Haugaards en tak. I DanGlade høns.
mark hænger man ordner
og udbetale bonusser til ledende medarbejdere i departementer og skattestyrelser,
selvom de øsler milliarder væk her og der af penge, der i sidste ende er tjent af de
selvstændige industrier og deres ansatte, som man i øvrigt nidkært kontrollerer og
efterregner. Nå, nok om det.
Flemming forstår at sælge sig: Hans hjemmeside er god. Jeg så historien d. 16. maj
i Jydske Vestkystens erhvervsdel. Man får her pludselig hele historien. Overskriften
lyder:
Haugaarden ApS har specialiseret sig inden for mobile fjerkræhuse.
Overordnet: Her er lidt om hvordan, det virker:
Kunderne er gårdbutikker og mindre landbrug. De er ved at få øjnene op for de
nye muligheder. Da lovgivningen på området er stadig meget uklar, må man gå ind
i det med åbne kort overfor kommunerne, som i de fleste tilfælde har været positive
overfor mobile hønsehuse. Så længe der ikke foreligger regler for denne slags huse,
må man følge de gængse forordninger i henhold til miljø- og husdyrlovgivningen.
”Flemmings Haugaard 500” er nu det nyeste danskproducerede mobile hønsehus
på markedet.
Bygget som etageanlæg
Indmaden i huset er bygget op som et etageanlæg. Øverst er der siddepinde med
gødningsbånd neden under. Dernæst kommer rederne, som består af fællesreder.
Rederne kan lukkes af og de har en hældning, så æggene triller i den rigtige retning.
Hønsene bor ligesom på hotel med alle fornødenheder som vand og fortæring
inden for rækkevidde. Hønsene har veranda på begge sider med afskærmning, så de
kan følge med i hvad der sker uden for.
Både automatik og manuelt
Huset er overvejende automatisk. Lågerne på siderne åbner og lukker efter en timer.
Lyset inde i huset tænder og slukker på samme måde og har en op/nedtoningseffekt på omkring 15 min. Rederne åbner og lukker automatisk. Når lyset er slukket,
lukkes for vandet.
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Bente og Flemming bagest. Det er på
Touring Camp i juli 2012.
Noget er dog manuelt: Loftsvinduerne for ventilation,
opfyldning af foderbeholderne,
indsamling af æg mm. Æggene
bæres direkte på køl, når de er
indsamlet.
Omgivelserne:
Rundt om marken med det
mobile hønsehus er der sat et
flytbart hegn, som flyttes med rundt. Derudover er der sat en enkelt strømførende
tråd tæt ved jorden for at holde rævene væk. Dette har virket indtil videre.
Vi glæder os.

Grænsetur søndag d. 23. august ad 1864 grænsen.
Vi holdt den jo i juni som pensionisttur en onsdag. Hans ”Malabar” Jacobsen er fra
flere sider opfordret til at gentage arrangementet; men i en weekend, så de ”unge”
også kunne prøve turen. Vi mødes som sidst ved Hejlsminde parkeringsplads kl.
10.00. Tag en madpakke med. Vi sigter efter at ende ude ved vadehavet syd for Ribe
efter kaffetid. Der er ikke krav om tilmelding.
Gode billeder fra turen sidst kan ses på klubbens hjemmeside under Forum.

Hytteweekend på Svinkløv Camping d. 25/9. til 27/9.
Dette er et flyttet arrangement. Det skulle have været i april, men coronaen gjorde
det umuligt. For de oprindelige deltagere er alt klart; men vil du med derop, så find
nogle at være sammen med og bestil selv en hytte. Det gøres på pladsens hjemmeside eller telefonisk på nr. 98 21 71 80. Evt. oplysninger gives af Poul.

Hyggetræf fredag d. 2. kl. 19 til søndag d. 4. oktober.
Spejdergården Ringvej 6A, 6230 Rødekro (GPS koordinater 55.062735, 9.328492)
Prisen er 75 kr. pr. deltager uanset tidspunkt. Ikke medlemmer er velkomne og
betaler den samme pris.
Har du gode idéer til beskæftigelser så som spil og andet, så kom med det. Vi håber,
at så mange som muligt vil deltage. Vil man kun deltage om lørdagen, er det helt
fint og man må deltage i fællesspisningen på lige fod med alle andre. Tilmelding
senest mandagen før til Karen på SMS: 21 77 19 50 eller mail: kajenda@hotmail.dk
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Onsdag d. 21. oktober kl. 18.30. på Øster Højst Kro.

Det slås sammen med ”Sidste onsdag fra Åbenrå Strand”. Vi mødes ved kroen og
tager dagens ret. Har man særlige ønsker, så hold øje med, hvad kroen kan servere
og giv besked, når du tilmelder dig til Poul senest d. 18. oktober. Husk, at beskeden
skal være på SMS med nr. 29855820 eller mail med adressen: poul.riis.p@gmail.
com. De folk fra stranden, der ikke er medlemmer, aftaler med Bent Holm om
deltagelse onsdagen i forvejen. Bent ved besked og fortæller om det. Er der dårligt
vejr, kommer man bare i bil.

Onsdag d. 4. november. Klubaften hos Owe.

Der er i Owes teorilokaler på Søndergade 7 i Guderup. Der er almindelig hygge,
hvor en god MC-ferie kunne præsenteres og lidt trafiksnak komme på bordet. Det
koster 20 kr. pr. per-son. Meld til hos Poul på SMS med nr. 29855820 eller mail med
adressen: poul.riis.p@gmail.com.

Lidt om alt:
Lidt om betydningen af at blande 10 % sprit i benzinen, hvor det
førhen var 5% og før det igen 0 %.
Specielt lige efter jul blev det diskuteret, hvor megen betydning det havde, at vi fik
mere sprit i benzinen.
Fordelen er, at vi reducerer CO2.udledningen med ca. 10%, fordi den del kommer
fra planter på jordoverfladen.
1 kg ren benzin uden sprit indeholder 42,7 millioner joule.
1 kg ren sprit indeholder 29,7 millioner joule.
Hvis man regner lidt på det vil man se, at en MC, der på ren benzin vil køre 25 km/
liter vil på 5% køre 24,6 km/liter og på 10% køre 24,2 km/liter. Så burde det være
billigere. Det er nok vist modsat. Spritten er dyrere end benzin.

I disse corona-tider sker der ikke så meget.

Vi har vedtaget, at Kubikken skal have 20 sider. Vi må så finde på noget, der måske
interesserer. Hvis fjernsynet skal være målestok for interesse, så er smitte og sygdomme bare sagen.
Undertegnede redaktør er ikke læge og derfor på usikker grund her. Jeg skriver alligevel.
Overordnet set har vi i alle tilfælde noget, som vi kalder ”en infektion”, altså når
et smitstof af en eller anden art er trængt ind i kroppen. Den bedste læge er kroppen selv. Min mor fik engang af lægen at vide, at lægens vigtigste opgave er at tale
patienten til ro, medens kroppen reparerer sig selv. Jeg har her fire forskellige, som
vi kender.
• Der er bakterier, og vi har 10 gange flere bakterier i en persom, end der er menneskeceller. Bakterier er livsvig-tige for os. Vi lever i såkaldt symbiose, hvilket
betyder, at vi lever af hinanden. Dog er enkelte bakterier sygdomsfremkaldende.

Corona
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Borreliose af skovflåtbid eller tyfus er bakteriesygdomme og kan i de fleste tilfælde kureres med penicillin. I civilisationens lange historie har intet lægemiddel,
hverken før eller siden, medført så positivt en ændring i sygdomsbehandlingen,
som penicillin har. Penicillinpræparater forvandlede momentant en række farlige
og almindelige sygdomme til nogle banale lidelser, man med en simpel kur
kunne behandle.
• Så har vi virussygdomme. Her under hører covid-19 virusset, der en luftvejsinfektion med feber og al muligt ubehag. De fleste mærker sygdommen kun i ringe
grad, hvor andre især ældre bliver hårdt angrebne. Viruspartikler er uendelig
små og fungerer som parasitter. De består af en membrankappe indeholdende
gener og et antal enzymer. Virus kan ikke formere sig alene, men møver sig ind
i en celle og formerer sig selv ved hjælp af selve cellens egen udvikling. Virus
kan ikke lave stofskifte og kræver derfor en vært. Der kan ikke helbredes med
penicillin, men der kan vaccineres mod virusinfektioner, hvis der da findes en
vaccine. Det gør der i dag ikke til Covid-19. Nogle virus-infektioner som leverbetændelse og HIV kan ikke helbredes, men patientens sundhedstilstand kan i
dag styres med medicin ved at kontrollere en virus og forhindre yderligere skade
på kroppen.
• Så har vi prion-sygdommene som kogalskab og Creutzfeldt-Jakob sygdom. Der
var megen blæst om det i 1990-erne og vi turde ikke spise oksekød. Sygdommene skyldes prioner, der er små partikler af æggehvidestof og er hverken bakterie eller virus. Disse er unormalt udviklede proteiner og kan kun formere sig
inden for levende celler. Disse små proteinelementer formerer altså sig selv inde
i smittede dyr og mennesker. Typisk er denne formeringsproces meget langsom,
og det er derfor almindeligt, at der går lang tid, fra man får proteinerne i sig,
og til man eventuelt udvikler sygdom. Det har vist sig, at prioner særligt hober
sig op i hjernevæv. Hjernen de-genererer og man dør. Ca. 1 ud af 1 million
mennesker dør af den sygdom. Man mente, at køerne fik kogalskab af at spise
benmel, der også er fra kreaturernes egne knogler. Det er altså en slags kanibalisme. Man har af undersøgelserfundet spor af sygdommen fra mennesker, som
man formoder var kanibaler, så der er måske en sammenhæng. Prioner er uhyre
modstandsdygtige over for alt. Selv meget høje temperaturer ødelægger ikke
deres virksomhed.
• Kræft er noget helt andet og en gruppe af sygdomme og er ikke en infektion.
Den forårsager af en eller anden grund enr abnorm cellevækst, som potentielt
kan gennemtrænge eller sprede sig til andre dele af kroppen. Kræft kan startes
op af virusinfektioner (f.eks. HPV til livmoderhalskræft, som unge kvinder
tilbydes vaccine mod), stråling, rygning eller man ved ikke hvad den kommer
af. Der er i dag særdeles gode muligheder for helbredelse; men en helt sikker
helbredelse er endnu i dag ikke mulig.

Vi slutter af med at tage coronaen igen.

Den nye coronavirus er over dobbelt så smitsom som influenza. I gennemsnit
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smitter en person med en almindelig influenza omkring 1,1 andre. Man siger,
at reproduktionsraten er 1,1. Coronavirus smitter cirka 2,5. »Grunden til, at
coronavirussen smitter mere end dobbelt så meget som influenza, er sandsynligvis,
at ingen af os er immune, fordi det er en ny virus, som vi ikke har ikke været smittet
med før. Når man bliver smittet med almindelig influenza eller forkølelsesvirus, sker
det typisk, fordi man inhalerer sygdoms-fremkaldende partikler. Immunforsvaret
bekæmper nogle af partiklerne, før de trænger ind i kroppen. Det kunne se ud,
som om der er forskel på, hvor effektivt immunforsvaret bekæmper partikler fra
coronavirus og influenzavirus. »En mulighed er, at der skal færre partikler til, før
man bliver syg af coronavirus. Forskerne regner med, at dødeligheden ved den nye
coronavirus er mindst seks gange højere end ved en almindelig sæsoninfluenza.
Tallene siger, at 6 personer af 1000 smittede dør. Men man skal altså først smittes,
så der er lang vej til evig fred. Ved almindelig sæsoninfluenza dør 1 ud af 1000
smittede.
Atså lader det til, at kun en lille del af befolkningen bliver smittet. Efter alle
testene taler man om 1 % og en for-svindende lille del af dem igen bliver syge.
Hospitalerne er begyndt at afmontere deres coronaområder. Det har noget at
gøre med, at vi som typiske danskere lever ret adskilt og lytter til myndighedernes
anvisninger. Vi må huske, at der er nogle mennesker, der af en eller anden grund er
i risikogruppen. De har særlig grund til at passe på her og andre steder.
Men nogle bliver alligevel rædselsslagne. Aviserne og andre medier har en del
af skylden. Journalisterne har under deres uddannelse lært, at jo mere frygteligt
sagerne lægges frem, jo flere aviser sælges. Befolkningen bliver vild-ledt. Senest
kunnne læses, at 30 % af vort sundhedspersonale var smittet. Senere kom noget
helt andet, nemlig at 30 % af de smittede mennesker var fra sundhedssektoren, og
kun få procent er ansat der, så det er altså meget færre. Det er usammenligneligt og
vildledende. Mange mennesker forstår ikke at analysere tal og bliver pessimisti-ske
gidsler. Det ser man også ved, at nogle spiller lotto. Her er man bare efter samme
princip optimistiske gidsler og deltager i bondefangeri. Sandsynlighedsfeltet er
principielt det samme.
Mange mennesker er i dag plaget af en skræk for at dø af sygdommen, at de har
mistet livskvaliteten. Det er nu så alvorligt, at man d. 23. maj i Jydske vestkysten
kunne læse, at hospitalernes ”afdelinger for funktionelle lidelser” har oprettet
områder til behandling af overdrevne bekymrede medmennesker. Landsforeningen
”Sind”, der støtter op om psykisk sundhed er også på banen for at hjælpe folk
med problemer. Man har i den forbindelse opstillet 9 punkter, som man skal være
opmærksom på, om man døjer med, og om man skal have hjælp. Punkterne er: 1:
Frygter du, at fejle noget alvorligt, 2: Er frygten tilbagevendende og kan du ikke få
den ud af hovedet, 3: Har du overdreven bekymring om kroppens funktioner, 4:
Læser du om sygdommen, og føler straks alle symptomerne, 5: Søger du jævnligt
oplysninger om noget, som du frygter at fejle, 6: Undgår du at komme i situationer,
der kan for-værre angsten, 7: Har du urealistisk frygt for smitte, 8: Har du frygt for
at tage ordineret medicin, 9: Har skrækken i over to uger forstyrret din hverdag. Vi
kan lige have lidt eftertanke.

Afholdte arrangementer
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Der holdes jævnligt midt i ugen såkaldte
pensionistture.

Leif Jørgensen har lavet nogle stykker. De er jo til stor fornøjelse for de, der ikke
skal arbejde. Der har været nogle indspark – om ikke de kunne laves i weekenden.
”Spontan”-arrangørerne siger så, at der er så pakket med arrangementer, at der
næsten ikke er weekender fri.

Søndag den 26. april kom der fra Jan ”kok”en
spontantur til verdens ende.
Den blev ikke annonceret
idet coronaen havde lavet
forsamlingsforbud.
Men den er beskrevet på
hjemmesidens Forum.
Bl.a. blev det berømte
kærestepar Inga Rasmussen (85 år fra Gallehus) og
Karsten Tüchsen Hansen
(89 år fra Süderlügum)
besøgt ved Møllehus. De
var coronaadskilte; men
der så de stort på. Senest i skrivende stund har
New York Times været på
stedet og fotograferet samt
interviewet dem.
Hygge i Franks garage.

Her et billede af Inga og Karsten. Billedet på
forsiden er fra Siltoft på samme tur.

Onsdag d. 13. maj
havde medlem Frank
Madsen i kubikken
annonceret en tur.
Tak for pensionistturen denne dag til
Kolding MC, Bindeballe Købmandsgård, Tørskind Sandgrav med Robert
Jacobsens jernskulpturer. Speciel tak
også til fru Annette for traktementer
i jeres garage i Bølling. Dejlig suppe
var det.
Der kom 10 mand og det måtte vi vist
lige være. Se også billedet side 2.
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Kristi himmelfartsdag d. 21. maj havde Jan Pharao
arrangeret en dejlig spontantur.
Turen gik ad småveje til Højer Sluse. Restauranten havde lukket op og vejret var
med skinende sol, så der gik megen tid med afslapning ved slusen. Der efter gik den
til Rømø. Redaktøren kunne ikke være med her og der er ikke fremsendt billeder
eller tekst til Kubikken om forløbet efter Højer. Efter forlydender var det også alle
tiders. Tak til Jan.
Se også billedet side 20.

Tommy kører.

Afholdte arrangementer
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Mølleløbet d. 6. juni fra Bjarne Beck i Hellevad.
Mølleløbet, der altid er primo juni, blev afholdt af Bjarne Beck. Det var helt rigtig
hos ham. Der kom nemlig hele 30 personer, selvom vejret fra morgenstunden mest
var repræsenteret ved store vandpytter og byger. Udgifterne til fortæring betales af
klubben. Det er en tradition. Vi gør det også til grill i Åbæk samt til generalforsamlingen.
Der var god hjælp fra diverse mennesker, og opgaverne så ud til at være delt således,
at Bjarne og hvinderne arbejdede, medens mændene snakkede. Der var gode rundstykker, og valget af velsmagende oste var godt.
Den store køretur gik af stablen ved 11.30 tiden, og gik rundt til steder, hvor mange
aldrig har været før. Den store pause på 1 time holdt vi ved Tørning Mølle. Der
kunne købes kaffe mm. Vejret var ved at blive godt, og der var en del sol resten af
vejen. Der var også stop ved Damgård Mølle. Der var desværre en vis selskabelighed med slipsebeklædte gæster. Vi holdt os derfor i baggrunden. Turen til Hellevad gik via Horsbyg.
Vi kørte efter Google Map 101 km. Der var god hjælp fra Minna, der sørgede for
pølser, kartoffelsalet, kaffe og Lagkage. Ved 17-tiden kørte hver til sit.

Forsamlingen i Bjarnes lokaler.
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Grænseturen d. 10. juni ad 1864 grænsen

(som skrevet tidligere gentages turen søndag d. 23. august).

Hans ”Malabar” Jacobsen lavede turen. Det var meget passende, da det i år netop er
100 år siden grænsen blev flyttet til den nuværende placering. Vi startede i Hejlsminde, stedet for den sidste grænsesten, der vist havde nr. 127. Vi arbejdede os vest
på helt ud til vadehavet, hvor så grænsesten nr. 1 må have stået.
Der kom simpelt hen så mange
deltagere, at alle blev ganske forbavsede. Hans meddelte, at med
det store antal deltagere, ville vi
ikke stoppe op helt så mange
steder, men bare køre adstadigt
forbi de interessante grænseovergange og så tillige opleve toldstedernes bebyggelser, der mange
gange endnu stod tilbage.
Vi startede kl. godt 10 og kørte
til Hejls, forbi Hejls Kirke samt
Kjær Mølle, der var et grænsested. Vi gjorde holdt ved Fjællebroen, der også ver et toldGrænseovergang Knagmølle over Kongeåen.
sted. Sådan fortsatte det med stop ved andre
grænseovergangsteder så som Knag Møllen, overgangen ver Skodborghus, Frihedsbroen mellem Københoved og Skibelund. Her fra til madpakkespisning ved Voddersminde Gårdbutik ved Holsted. Vi fortsatte til Gelsåen, hvor der var pause og
der fra videre til Hvidding Station, der indtil 1920 var grænsestation. Den officielle
del af turen var forbi her. Ca. halvdelen af gruppen fortsatte til Vadehavet og Manø
Ebbevej. Tak til Hans for en dejlig tur.

Grill på
vingården d. 17.
juni:

Tak igen i år til Pia og
Henrik for det dejlige arrangement.
Billederne taler.
Vingården har de rigtige
rammer til arrangementer.
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Jeg glæder mig til komme hjem i kibbutzen, og glæden var gengældt, såfort
kom en fest på benene, og det blev
sent, men en times søvn var vel nok
inden, jeg var tilbage i mit gamle job i
den ene af æbleplantagerne. Der var et
par knægte, som ikke kendte mig, de
havde orlov fra militæret, (3 års tjeneste til mænd, 2 til kvinder), ja vil man
have mad, så må man arbejde, hvilket
de så lidt anderledes på, og hende den
dumme blonde däne, hende snyder vi, ja
men straffen var sød, de måtte male alle
blade på et træ, med sølvfarve. Næste
dag blev der plukket æbler.
Kibbutzim er et kollektiv, hvor man
lever efter kommunistiske principper –
yd efter evne og få efter behov, - det har
ikke spor med russisk kommunisme at
gøre, som er et fåtals regime.
Måske skulle vi indføre det herhjemme
– så var der mange, der gik sultne i
seng, og vi fik det grimme racistiske ansigt fjernet, der ikke tillader fremmede
eller flytninge at få hjælp. Eller bare

prøv at forstille dig selv i den situation –
(flygtning = fordrevet fra sit hjemland)
at være hadet fordi man er fordrevet
fra sit hjemland eller for sin tro. Jeg tør
ikke, jeg vil hellere prøve at hjælpe, hvor
jeg kan!!
Men jeg har set, hvad racisme kan gøre
ved de mennesker, der overlevede Holocaust, men min forestillingsevne rækker
langt fra. Ikke en gang når jeg besøger
Dachau, Bergen–Belsen, Neuengamme
eller en af de ca. andre 1.600 koncentrationslagre, som nazismen lod bygge,
men kun ved at huske det frygtelige,
undgår vi, at det sker igen, jøder vil
ikke have hævn, vi vil blot ikke, at det
glemmes. Det undrer mig, at mange i
dag får posttraumatisk stress, mens andre, der overlevende bare ville have lov
til at leve videre, selv med de grusommeste ar på sjælen.
Det blev også til nogle dejlige ture rundt
i Israel, en tur til Eilat hvor der var mere
end varmt, 48 gr. og jeg måtte sidde
med fødderne oppe på styrtbøjlen for
ikke at de skulle
blive forbrændt.
Jeg tror olien var
rigelig tynd den
dag. For ikke at
tale om de kilo,
jeg tabte på turen,
iført læderdragten.
Jeg tror, der var
Fortsætter på side 14
Karen og Israel
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over 65 grader inden under den. Super
slankekur!!
Arbejdsløsheden er ikke stor i Israel.
Det er meget normalt at have 2 eller
3 jobs, 4 timers søvn må være nok,
israelerne lever livet intensivt - du kan jo
være død i morgen!
Gennem en ven fik jeg arbejde i Telaviv på et krysantemumgartneri, fra kl.
4 til 13 - 6 dage om ugen. Et sted at
bo fik jeg hos en anden ven, der boede
sammen med to fætre, 2 var advokater
og en flystuart. Nu havde jeg jo ca. 10
timer i overskud. BMWen var hurtig
til at komme rundt på, så jeg fik job 3
timer som kurer mellem de forskellige
advokatkontorer og retsinstanser, fedt
at tjene gode penge på at køre rundt
i Israel. Aftner kunne så bruges som
detektiv. Det gav endnu flere penge og
bestod i overvågning af PLO og i at
hjælpe gifte kvinder til skilsmisse og
andre sjove ting.
Jødedom, tillader manden at gå på bordel eller lignede hver dag (hvor mange
af jer konverterer nu til jødedommen),
han må bare ikke have en fast elskerinde, men kan konen bevise, at der er
en fast elskerinde, så er skilsmissen i
hus, og det kommer herren virkelig til at
bøde for resten af livet.
Det fik vi mange sjove oplevelser ud
af, weekend på 5 stjernet hoteller og de
bedste restauranter blev flittigt besøgt
og så endda til en fed hyre, Jeppe på
bjerget.
Og aldrig er jeg blevet så meget fotograferet, vi skulle jo bevise, at både de,
vi overvågede, og vi havde været der.
Min kollega Moses brugte altid undskyldningen – Oh Karen, du rejser snart
hjem, så jeg skal have så mange billeder

af dig som muligt, og bag mig sad den
utro ægtemand med elskerinden. Så der
går sku' nok en del skilte, sure mænd
rundt og bander mig et vist sted hen.
Overvågningen af PLO var nogen
gange lige lovlig realistiske nok. De
skød nemlig først og spurgte bagefter,
men som min far altid sagde ”Vor herre
vil ikke have dig og Fanden tør ikke tage
dig!!
En tur ind på Vestbredden kunne være
gået rent galt. Platfuss på baghjulet,
gjorde, at jeg var på spanden og mobiltelefonen var ikke lige det, man gik
rundt med, men når man ser sølle nok
ud, kommer hjælpen. Palæstinenserne
kørte baghjulet ind til nærmeste værksted og fik det lappet, medens deres
koner forsørgede mig med te og lækker kage. Betale – nej ikke tale om – de
skulle bare vide, hvad jeg været på tur
efter, jeg havde dog lidt dårlig samvittighed, da jeg kørte videre. Somme
tider er man mere heldig, end man har
forstand til!!
De fleste af søndagene tilbragte jeg
i Kibbutzen i Golan-højderne nær
Qiryat Shemona. Året inden boede
jeg der i godt et halvt år. Vi var 6, der
altid kunne finde på narrestreger, 3
kibbutznikker, 1 australier, Emily fra
England og mig, eller ting som ikke
var helt tilladt fx at svømme i pølen
om natten. Den lå uden for sikkerhedshegnet, ”hente” valnødder i plantagen,
slagsvare. Der er også en fiskedam i
Kibbutzen, hvor vi fangede kapers og
tilberedte dem i bålet. Det var lækkert,
men ikke lige det, fiskene var til. En
søndag ”lånte” vi en jeep for at stjæle
figner i den forladte Druser landsby i
Golan-højderne, det kunne have endt
helt anderledes end vi havde tænkt.
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Efter rovet, kørte vi videre op på Golan
highway, en vej som er lavet af Syrien,
Jordan og Irak. Der ligger en olie
pipline, så olien kan udskibes i Libanon,
og israelerne passer godt på den, forstå
verdenspolitik, det kan jeg ikke. Vi kørte
muntert afsted, spiste friske figner, og
pludselig var vejen spærret, der stod
ingen ting på vores side af skiltet, så vi
måtte kigge, om der stod noget på den
anden side – jo, det gjorde der, SPÆRRET PÅ GRUND AF MINER, shit
men hvad, vi var jo i live, so what!
Havde vi bedrevet sådanne unoder
skulle vi stå ret foran Kibbutz-rådet,
et slags byråd, men der var altid kun 5
af os, der stillede op til skideballe, den
sidste var altid den, som havde ”overtalt” os andre til at være slemme. Min
tur hjem havde ikke haft indflydelse til
det bedre, og vi havde nogle fester, der
stadig bliver snakket om i Kibbutzen.
Sådan kan man også bliver husket!!
På et tidspunkt blev de opgaver, vi blev
sat på lige spændende nok, men det var
også ved at være tid til at vende snuden
hjemad, men først efter en runde rundt
for at sige farvel, vemodigt ja, men,
ægte venner vokser ind under huden og
mange af dem har i løbet af årene lagt
turen forbi DK.
På båden til Piræus var jeg så træt, at
jeg sov hele vejen. Båden var lidt renere
end den på vejen over, her følte jeg,
at jeg blev ren i badet, hvilket ikke var
tilfældet på båden til Israel.
I land og vel udhvilet ville BMWen
kun hjemad. Vejene var nogenlunde i
Grækenland, i Jugoslavien var det ikke
ligefrem Hitlers bedste motorvej, de
bar præg af anden verdenskrig – der
fandtes stadig granathuller, så tempoet
var ikke topfart, men ind imellem var
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jeg glad for, at jeg havde hjelm på, ellers
ville håret have stået lige op i vejret.
Men når vej var god, var farten også
god også lidt for god, BMWen kan ikke
læse vejskilte, og vi kom gennem en
tunnel med 130 km, hvor fartgrænsen
var 80, ”jogu grüneaugust” stod for enden af tunnelen. Først fik jeg et møjfald
på jogu, "mig niks verste", så et møjfald på tysk, "mig niks verste", de var
veluddannet, også et møjfald på engelsk,
"mig niks verste". Jeg mente dog bare at
køre uden et ord, var nok ikke så godt,
og jeg ville nok heller ikke nå så langt,
inden de igen havde fanget mig, så jeg
gav dem et møjfald på hebraisk, det
må have imponeret dem, for jeg blev
nærmest jaget væk, puha, nok havde jeg
tjent penge i Israel, men de var nu ikke
tiltænkt det jugoslaviske politi, de var jo
nok også havnet i deres egne lommer.
Mega sent på aftenen var jeg nået et
godt stykke op i Jugoslavien, ca 1400
km. Jeg fandt en mark og slog teltet
op og vågnede 4 timer senere ved, at
der stod en so med sine smågrise og
kiggede mig ind øjnene. Borgmesteren
græssede sine 4 søer +afkom. Vi fik en
snak, altså borgmesteren og jeg. Min
forberedelser til at lave morgenmad blev
afbrudt, nej nej, ikke tale om, jeg fik en
seddel og skulle køre ind på kroen og
aflevere sedlen. Jeg var lidt spændt på,
hvad der så ville ske, jo der blev serveret morgenmad med masser af kaffe.
Min gode ven fra tidligere på morgenen,
dukkede op, altså ikke soen, jeg havde
fået nogle postkort og fik sendt et par
stykke, og så var tiden kommet, opbrud
og betaling – nej nej ikke tale om, jamen
jeg havde da både fået dit og dat, men
Fortsætter på side 16
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nej, jeg kørte taknemlig videre med en
endnu dejlig, glad oplevelse i hjertet.
En af de triste oplevelser sidder stadig på nethinden, hvad fattigdom og
uvidenhed kan føre til, i en landsby så
jeg en dreng på ca 5-6 år, der var tøjret
til et træ i hundehalsbånd og en lang
kæde, jeg kunne intet gøre – kun køre
grædende videre.
Jugoslavien blev lagt bagud og Østrig
kom til syne, sidst på dagen ville jeg til
at se mig om efter et sted at slå teltet
op, men himmel og hav stod i et, det
tornede og lynede. Nå, så kan du sku'
lige så godt køre videre, det gik også
godt, så længe jeg ikke skulle over et
bjerg. Det regnede så meget, at vandet
løb op over fælgen på forhjulet og sten
haglede ned fra siderne. Helt livstræt var
jeg alligevel ikke, så ved næste kro holdt
jeg ind, det var lige ved lukketid, men
da de så den trætte, våde mus stå der i
regnen, fik de medlidenhed med mig.

Der blev serveret grog med 90 % rom
og metwurztbrød, der kom sku' varme i
kroppen, og jeg sov lidt på en bænk.
Jeg vågnede ved, at det var stille, regnen
var hørt op, ud til Bimmeren, men den
havde nu kun en cylinder, nyt tændrør
i, og videre var vi. Solen kom op og
Salzburg og Mûnchen blev passeret, jeg
havde lovet de kz-overlevende i Kibbutzen at lægge en sten fra kibbutzen
i Dachau. Det blev et kort stop, men
jeg kørte beklemt om hjertet videre,
dengang og nu fatter jeg ikke, at mennesker er i stand til at udføre så meget
grusomhed og sadisme overhovedet,
og så samtidig leve videre som fædre
eller mødre eller påstå, at de kun adlød
ordrer, kan I???
I skrivende stund er det 75 år siden
Dachau og Auschwitz blev befriet, men
antisemitisme er ikke blevet udryddet,
snarere tværtimod, nej jeg er ikke enig i
alt, hvad der sker i Israel, men jeg fatter
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ikke, at Stram kurs og Ny borgerlige
kan få så stor opbakning. Uden at kende
fortiden, har man ingen fremtid og har
ingen berettigelse til at dømme andre.
Ved 2 tiden var jeg lige før Hannover.
Træt? nej overtræt. Jeg faldt i søvn, men
enten har en eller anden holdt hånden
over mig, eller også var jeg bare igen
mere heldig end forstanden rækker.
Det var som om hjelmen eksploderede
inden i, BMWen var stadig på to hjul.
PUUhaa, næste rasteplads, 1 km længere fremme, men det er den længste
kilometer, jeg nogen sinde har kørt, for
mig tog det i hjernen en halv dag at nå
der hen, BMWen kom op på den store
støttefod, jeg selv op og ligge, sov så
en time. Efter flere kopper kakao og
studenterfoder, var der igen liv i hjernen
og de sidste af de godt 3.000 km var til
at overse.
Jeg havde ikke givet besked om, hvornår
jeg vil være hjemme, men der var
en, der vidste, at jeg kom hjem, min
schæferhund, Laps, som var i pleje hos
Søde Morten, han havde været sød og
lydig hele tiden, altså hunden, men det
var jo kun små 2 km i luftlinje fra mine
forældre. Min
mor var noget
overrasket over,
at Laps kom
og lagde sig
i indkørslen.
Han ville ikke
ind, men lidt
og spise, jo tak.
Da min far kom
hjem var hans
eneste kommentar, ja, så
kommer Karen
hjem i dag.
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Og ved godt 6-tiden kørte jeg ind på
Kongensgade 36 i Stollig. Mega træt
men også tusind oplevelser rigere.
Taknemlig over, at turen var gået uden
uheld og ubehagelige oplevelser fra
andre mennesker, uden uheld med
BMWen ud over en platfuss og et skiftet
tændrør på 18.000 km.
Ærbødig over alle de dejlige mennesker,
jeg mødte på vejen, som fik lov at krybe
ind under huden og stadig er der. Lykkelig over, at jeg lever i en verden, hvor
der lige nu ikke er krig, hvor jeg har
ytringsfrihed, hvilket dog ikke betyder,
at jeg kan tillade at sige lige, hvad det
passer mig, men hvor jeg tager hensyn
til, at alle har en berettigelse til at være
her. Vi er ikke bedre end andre mennesker, men der er nogen, der siger fra
over for dem, der gennemfører krig,
totur og racisme, dem skal vi bremse,
når de rakker ned på jøder – muslimer
– druser – kurder, eller hvad de nu
hedder. Vi kravlede alle sammen ned fra
træerne engang, og skal vi holde sammen, hvis vi vil bevare friheden. Om,
jeg vil gøre turen igen, – jo!!
5 Karen, Torben fra Braue og Kathi
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Arrangementskalender

Vi ved ikke, hvad regeringen finder på, men det skal vi rette
os efter.
August

Onsdag d. 5. august kl. 18.30
Grill ved Åbæk strand. Vi mødes ”Ved
stranden”, altså Gl, flensborgvej kl.
18.30.
Onsdag d. 12. august
Flemming Haugaards udvikling af
transportable hønsehuse. Se inde i
bladet.
Søndag d. 23. august
1864 grænsetur gentages denne dag.
Rømø motorfestival er aflyst. Se inde i
bladet.

September
Lørdag d. 19. september kl. 16
Sort sol lørdag d. 19. september kl. 16
fra Bolderslev. Vi spiser efterlods på
Utspann i Schafflund.
Weekenden d. 25. til 27. september
Hytteweekend på Svinkløv Camping d.
25/9. til 27/9. Svinkløv. Se inde i bladet.

Oktober
Dagene d. 2.-4. oktober
Hyggeweekend. Se inde i bladet.
Lørdag d. 17. oktober kl. 10
Fra Bolderslev rasteplads. Skaldyrsdag i
Husum. Poul arrangerer.
Onsdag d. 21. oktober kl. 18
Sæsonafslutning fra stranden i Åbenrå.
Bemærk tidspunktet. Det skyldes Øster
Højst.
Onsdag d. 21. oktober kl. 18.30
Dagens ret Øster Højst Kro. Se inde i
bladet.

November
Onsdag d. 4. november kl. 19.
Klubaften hos Owe. Meldes til hos
Poul, som vi plejer. Se inde i bladet.

Nogle af andres arrangementer

(man skal selv holde nærmere øje med tider og steder):

Hold øje med arrangementerne:
• Mekanisk museum midt i juli. Se på: https://mekanisk-museum.dk
• Mad Cartoons træf vist nok i begyndelsen af august på Kulkærvej 6 i Lille
Jyndevad.
• Høstdage i Karensminde ved Grindsted, søndag d. 2. august.
• Søndag d. 13. september. Oldtimertræf i Medelby, ved Flensborg.
• Æbledage i Gråsten d. 2. og 3. oktober.

Arrangementskalender
Nærmere forklaringer til
mødesteder.

Nærmere forklaringer til mødesteder.
• Bolderslev Rasteplads ligger på
Hellevad-Bovvejen umiddelbart
syd for Kohbergs Brødfabrik på
den østlige side. Pladsen er anvist
ved skiltning.
• Stranden i Åbenrå er altid parkeringspladsen ved Gammel Flensborgvej og ikke under sejlet.
• Rulletrappen er Tysklands første
parkeringsplads ved kørsel over
grænsen fra Kruså.
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Hvis det øser ned aflyses turene.
Se hjemmesiden eller kontakt
arrangøren, hvis du er i tvivl.
For flere arrangementer er der yderligere information inde i bladet:

Kørsel fra Åbenrå strand
kl. 19 på onsdage:
Husk de ugentlige onsdagskøreture fra parkeringspladsen over for
stranden i Åbenrå.

Praktiske oplysninger:

Hvor der er krav om tilmelding:
Hvis andet ikke er anført så hos Poul på: Se side 2. Indtalte beskeder gælder ikke.
Det er for usikkert.
Hvor ikke andet er anført gælder, at sidste tidspunkt for tilmelding er tre dage før.
Hvis medlemmer holder et eller andet med f.eks. fortæring:
20 kr. pr. person for f.eks. kaffe og ostemad. Hvis ekstraordinært flot med cognac
så er højst 40 kr.

Mølleløbet slut.
Bjarne beck
serverer pølser.
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Jan Pharao og hans tur til Højer
Sluse og Rømø.

Køb af klubtrøjer og Cap's.
Steen er kontaktperson.
Coronaen har lukket butikken hos leverandøren. Så nu sker der igen noget med tryk
på t-shirts og cap's. Det hele er så nyt, at vi stadig arbejder på problemet. Løsningen
står på hjemmesiden. Folk, der ikke kan komme på her må kontakte Steen.
T-shirts bliver fremover lavet hos et fotofirma, hvor I selv udvælger et SMCC-logo,
placerer det på den hvide trøje, og bestiller hos fotofirmaet. - Pris ca. 200,- kr. incl.
forsendelse.
Ang. Cap's,så bestilles de hos Steen, 30709833, og så har vi kontakt med et firma i
Vejen, hvor vi kan få broderet navn. Følg med på SMCC's hjemmeside, hvor vi vil
orientere fremover.

