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Det er Ingrid og Vivi i Marienborn.
Det pisser ned! 
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Den store skrivekløe har ikke plaget 
nogen. Der er ikke kommet til ”Nyt fra 
og om medlemmer”.

Nordjyllands-
turen - læs 
side 7 inde i 
bladet

Både trækkes op 
på land i Nørre 

Vårupør.
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Lederen
På tidligere generalforsamlinger vedtog 
vi, at klubbens formue var i overkanten 
og at ville nedbringe den ved bl.a. at 
give tilskud til deltagelse i arrange-
menter. 
På generalforsamlingen i november 
meddelte kasserer Erika, at grænsen 
var nået, og at generalforsamlingen for 
en ordens skyld skulle diskutere situ-
ationen. 
Efter forslag fra bestyrelsen bibeholdtes 
kontingentet på 150 kr. pr. år. Klubbens 
udgifter skulle primært gå til klubbladet 
samt til følgende øremærkede arrange-
menter: Klubbladets sidetal er reduceret 

til maksimalt 20 sider og tilskud gives 
kun til Tøndeslagning, fastelavn, Møl-
leløbet i juni, grill på Åbæk strand 
i august samt generalforsamlingen i 
november. 

50 års jubilæet kommer inden for en 
overskuelig fremtid og lidt penge skal 
bruges her. Kassereren har spået om 
fremtiden og kassebeholdningen stiger 
støt således, at der ikke for nærværende 
spekuleres i kontingentstigninger.

Hilsen Poul

Leif opfordrer til, at flere bruger hjem-
mesiden. Når vi er ”langs” bliver der 
taget mange billeder.

Vil det ikke være muligt at få nogle af 
alle disse fine ting frem, så andre kan få 

Fra webmaster
fornøjelsen. Der er røster fremme om, 
at nogle anvender noget, der hedder 
Facebook. Hvad med også at tage hjem-
mesiden.

Den franske præsident Hollande besøg-
te det afrikanske land Mali, hvor han 
fik en kamel af regeringen for at have 
hjulpet landet i kampen mod islamiske 
fundamentalister.  
Kamelen skulle passes af en familie, 
inden den kunne tages til Frankrig. Det 
har nu vist sig, at familien

Den er gal med den 
franske præsidents kamel

har spist 
kamelen 
og det 
er meget 
pinligt for 
Malis regering, der efter sigende skulle 
have fået røde ører. Man har nu sendt 
en ny kamel til den franske præsident.
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Der er afgang fra 
rulletrappen syd for 
Kruså d. 25. august 
kl. 10.00.
Det er det holstenske 
Svejts og det anbe-
fales, at tage med på 
denne tur.

- se evt. datoer på bagsiden af bladet

Til Plön

Tur til Magdeburg og Schuberths 
styrthjelmsfabrik d. 19. til 21. septem-
ber:
Datoerne er ikke sikre. Vi må gøre det 
på denne måde, da næste blad først 
er ude til november. Dette blad udar-
bejdes midt i juni. I skrivende stund 
arbejder Steen intenst med Schuberth 
om de endelige tidspunkter. Tilmelding 
hos Steen og få tider op priser. Se også 
hjemmesiden.
Der er altså to overnatninger fra torsdag 
og det bliver alle tiders med landskaber 
og god betjening på gode kroer i det 
gamle østtyskland.

Fabrikken er i Stegelitzer Straße 12, 
Magdeburg. Der er 400 km den kort-
este vej og ellers 450 km.
I over 70 år har fabrikken koncentreret 
sig om beskyttelsen af folks hoveder. 
Helt fra begyndelsen har fabrikken arbe-
jdet kvalitetsorienteret og det er endt op 
med, at fabrikken laver kvalitetshjelme 
i den dyrere prisklasse. BMW hjelme er 
f.eks. der fra.
Man producerer til beskyttelse på al-
mindelige arbejdspladser, brandværn, 
politi, militær, trafikmidler og sidst men 
ikke mindst til spidserne i Formel 1.
Man eksporterer massivt til over 55 
lande og man er stolte af ”Made in 
Germany”.  

Magdeburg og Schuberths styrthjelmsfabrik 

Holstenske Svejts er et 
skønt sted.

Cadillac V 12 fra ca. 1930.

På gensyn
(af storm ’P’):

Vi har vist ikke set 
hinanden før? -
Nej - men vi kan gå ud og komme ind 
igen - så har vi!

Et geni:
Når et virkeligt geni viser sig, kan man 
genkende det på,
at alle idioter, har sammensvoret sig 
imod det.
Jonathan Swift.
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Magdeburg og Schuberths styrthjelmsfabrik 

Jysk Automobilmuseum i Gjern
Til Jysk Automobilmuseum i Gjern  
d. 7. september.
Afgang fra motorvejs samkørselspladsen 
ved Rødekro kl. 9.30. 

Jysk Automobilmuseum blev startet i 
1967 af mekanikermester Aage Louring. 
Museet udstiller 160 køretøjer, primært 
personbiler, men også motorcykler, 
lastvogne og brandbiler. 80 

forskellige mærker er repræsenteret og 
dækker perioden fra 1900 til 1965. Alt 
kan køre og Louring har lavet alt selv.

Der vises en spændende tid, hvor au-
tomobilindustrien udviklede sig fra at 
levere dyre håndfremstillede vogne i et 
lille antal til massefabrikerede, driftsikre 
og prisbillige vogne, der i udstyr, som 

for eksempel elektrisk lys og 
selvstarter, henvendte sig til 
et større publikum.

Udstillingen viser et bredt 
udsnit af den danske vogn-
park gennem mere 50 år og 
er interessant på grund af de 
mange forskellige og sjældne 
europæiske og amerikanske 
biler.Cadillac V 12 fra ca. 1930.

 


  
 

 







for mere info kontakt . mail@panthers.dk



-Kubikken6 Afholdte arrangementer

Adelheid og Guffe holdt 
d. 25/4. klubbens årlige 
varme hveder arrange-
ment.

Hele 41 havde tilmeldt 
sig. Vi hørte på Guffes 
underfundige måde om 
den fabelagtige rejse til 
verdens tag. Adelheid 
styrede slagets gang fra 
forreste række på tilhør-
erpladserne.

De varme hveder var 
gode og der var rigeligt 
af dem.

Tak til Adelheid og 
Guffe fra klubben.

Varme hveder og foredrag om MC tur til 
Verdens Tag og Tibet

De interesserede tilskuere.

Folk ankommer. 

Guffe fortæller. 
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Den 26. til 28. april holdt 
vi vor årlige Nordjyllands 
tur. Vi var 12 personer 
fordelt i 3 hytter.

For mit eget vedkommende 
gik det således: Aftale med 
Leif Jørgensen, Ejgil Jo-
hannsen, Steen H. Eriksen 
og Henrik Hoffman om 
fælleskørsel. Henrik Hoff-
mann meddeler nogle dage 
i forvejen om en 45 års 
fødselsdag i hans nye vigtige 
omgangskreds og med-
deler om senere ankomst og 
måske i bil.

Afgangsdagen oprinder: Leif kommer 
ikke fordi vi har snakket forbi hinanden 
med en time. Steen venter så lidt ekstra 
tid ved Gabølkrydset. Det hele ender 
som indledningsvis forventet- nemlig 
på bedste vis. Henrik og Lena ankom-
mer til hytten i Svinkløv kl. 01.30 om 
natten. Om lørdagen er så alle samlede 
og fællesturen går til Limfjordsøen Fur. 
Lars fører an og vi sejler med to færger 
for at komme der til.

Nordjyllandstur til Svinkløv Camping

Vi deltes i to hold på øen. Ikke alle vil 
se det samme. Jeg deltog sammen med 
Leif, Henrik og Lena. Vi tog efter vært-
shusbesøget i Stenøre til Furs molers-
gruber. Resten tog på museumsbesøg.

Moler bruges til mange ting. Almind-
elige mennesker kender det som kat-
tegrus, andre kender det som et middel 
til st suge spildt olie op med og andre 
igen kender moleret som ildfaste sten 
i pejse og brændeovne. Der er også 
andre områder for moler. Der er foder-
middelindustrien. Der findes en række 
produkter, der er målrettet til land-
brugssektoren og industrien. Moler kan 
blandes i foderet til dyrene, hvor det 
kan være med til at være bærestof for 
eksempelvis vitaminer eller andre tilsæt-
ningsstoffer, så dyrenes velfærd højnes. 
Andre anvendelsesområder omfatter 
staldstrøelse, antiklumpningsmidler, 

Fortsætter side 8

Vi mødtes i Struer. 

Henrik og Lena.
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Kun to personer deltog. En grund 
kunne være meldingen om dårligt vejr 
samt det faktum, at der var afgang 

Tur d. 4. maj til Jyske Dragonregiment i 
Holstebro

og udtørringsprodukter samt 
produkter til binding af 
gødningsstoffer. Moleret har 
i det hele taget utrolig mange 
anvendelsesmuligheder, der 
er baseret på molerets store 
evne til at absorbere. Der 
laves således molergranulat, 
det anvendes i stålindustrien 
til isolering og granulat til 
jordforbedring. I dag kan man 
eksempelvis i forretninger 
købe vækstler, der er et ren molergranu-
lat og ekstremt godt til at få planter til 
at vokse i.

Moleret blev dannet for 55 mio. år 
siden. Det lå 150 – 400 meter under 
havets overflade. Når havdyr døde, 
efterlod de skaller, som sammen med 

Fortsat fra side 7

allerede kl. 7.30. Det tidlige tidspunkt 
var nødvendigt af hensyn til kassernens 
arrangementer.

lermineraler, gennem nogle millioner år 
har dannet de lag på havbunden, som vi 
i dag kalder moler. Mellem elementerne 
ses også tydelige lag af vulkansk aske 
fra talrige vulkanudbrud. Askelagene er 
mellem 25 og 30 meter tykke. 

Festmåltidet lørdag aften.

Fra Jydske Vestkysten: Motorcykel uden 
fører kvæstede to:
Oldenburg: En førerløs motorcykel var 
søndag årsag til en tragisk ulykke. En 
mand, der stod for en bikersammen-
komst i Oldenburg i Østholsten, var 
netop stået af en Honda, da han kom 
til at aktivere gashåndtaget. Motor-

cyklen rev først manden med sig, og 
han slog sig slemt på arm, skulder og 
albue. Siden kørte motorcyklen ind i en 
parkeret lastbil og derfra ind i fronten 
på en Citroen. En mand, der opholdt 
sig i bilen, blev ramt og slynget mod 
en VW tæt på. Han pådrog sig svære 
kvæstelser.

Motorcykel uden fører kvæstede to!
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Vi startede fra rulletrappen 
ved Kruså. Klokken godt 10. 
Vi var 12 MC-er og det gik 
i en lang række i adstadigt 
tempo. Vi havde også god tid. 

Første stop var marked i 
Kropp, en by mellem Slesvig 
og Rendsborg.  
Kl. 13. var vi ved museet 
i Heide og fik den store 
gennemgang, som Walther 
Thedes datter og barnebarn 
foretog. 

Kl. godt 15 var vi på havnen i 
Husum. Man kan se på Kurt 
Olsen, at det var udmærket.

Tur til Walther Thedes MC museum  
ved Heide

Afgang fra rulletrappen.

Børn og heste i Kropp.

Navmotorer er ikke noget nyt..

En veltilfreds Kurt Olsen.
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Steens Harzentur, Kristi 
Himmelfartsdagene 2013
Steen hjælper os altså til at 
fejre denne skelsættende him-
melfarts begivenhed.

Lidt om denne dag: Kristi 
himmelfarts dag fejres 40 
dage efter påske og ti dage før 
pinse. Den falder altså altid 
på en torsdag, tidligst 30. 
april og senest 3. juni. Jesus 
steg nemlig 40 dage efter 
sin opstandelse (påskedag) 
til himmels. De 40 dage er 
beregnet år 325 på kirkemø-
det i Nikæa. Præsterne havde 
nemlig en beregningsmodel 
og den giver os så hvert år en forårs tur 
til Harzen.

Steen havde igen besluttet sig for Gern-
rode, der ligger i det sydøstlige Harzen 

over mod Halle og var således en del 
af det tidligere Østtyskland. Nærmeste 
større by er Quedlinburg, der ligger 

små 10 km nord 
for Gernrode. 
Quedlinburg er 
på UNESCOs 
verdensarvsliste 
især på grund 
af den særlige 
bykerne.

Turen foregik fra 
d. 9. til d. 12. 
maj. Det cen-
trale bestemmel-
sessted var igen i 
år Gasthof zum 

Bikersmeden. 

Quedlinburg.
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Fortsætter side 12

Bären. Der var fælles afgang 
fra rulletrappen ved Kruså, 
eller efter individuel aftale. 
Steen så helst ikke flokkørsel 
med 34 mand.

Ejgil og jeg fulgtes ad og 
kørte kl. 10 direkte fra nord 
Als. Vi kørte ad motorvej til 
Soltau syd for Hamborg og 
resten af vejen på landevej, i 
alt lige godt 500 km. Første 
stop var tankning ved Har-
burger Berge, næste stop var 
kaffeslabberas i en af Tysk-
lands flotteste byer, nemlig Celle med 
alle de flotte bindingsværks huse. Ejgil 
kendte det og havde været der før.
Tredje og sidste stop var ved Bergen, 
hvor vi så en begravelsesplads for al-
lierede soldater. Langt de fleste kunne 
man se, var kommet af med livet i en 
alder af kun 21 til 25 år. Mange var 
yngre.

Angående landskabet var det tydelig-
vis asparges sæson. På kæmpemarker 
foregik aspargeshøst. 

Vi ankom til Gernrode ved 17.30 
tiden. De fleste var ankommet. I øvrigt 
mærkeligt med GPS: Ejgils apparat 
sendte os direkte vej og mit apparat tog 
større ruter uden om alle byer. Vi ved-

tog at køre efter Ejgils GPS.

Aftensmaden bestod for mit 
vedkommende af god schnitzel 
med asparges samt en giftfarvet 
dessert i et glas. Spisningen 
(halvpension, var med i prisen). 
Aftenen gik med spadseretur. 
Arrangementer forberedt 
hjemme fra er vi holdt op med. 
Alle vil noget forskelligt.

Laver egne pigdæk.

Laver bil af motorcykler.
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Fortsat fra side 11

Fredagens tur til Schuberts styrthjelms-
fabrik blev af fabrikken aflyst i sidste 
øjeblik. Steen var meget tidlig ude med 
aftalen. Måske havde de glemt det. 
Sådan lød det, da Steen et par dage før 
mindede dem om aftalen. Steen fandt 
på et andet besøg. Det var hos Biker-
schmiede i Zilly ca. 45 km fra Gern-
rode. Vi var der i to hold; men mange 
valgte noget helt andet.

For mig gik dagen således: Morgenmad 
kunne fås fra kl. 7.30. Det er meget 
tidligt for en efterlønner som mig. Jeg 
havde en god bog med og læste i den 
i sengen fra morgenstunden i en times 
tid. Da jeg entrede morgenmaden var 
alle væk undtaget Kurt Olsen. Vi lavede 
fællestur til Quedlinburg. Vi mødte 
her Ditte og Vivi. Vi gik alle ind på et 
bageri, hvor vi fik kaffe og kage.

Vi skulle være på Bikerschmiede kl. 
13. Ejeren, Tilo Niebel ventede på os. 
Resten af forsamlingen manglede. Kl. 

13.15 kom forsamlingen og vi fik en 
uforglemmelig orientering om tingene 
og om de forhold som bikerfolket 
havde at leve under i DDR tiden. Tilo 
kom ikke med et eneste negativt ord 
om gamle dage. Han orienterede med 
glæde om sine motorcykelferier på MZ 
rundt i østbloklandene hvor man nu 
kunne komme. Hvad folk den gang alt 
kunne lave, af al ting med ingen ting var 
eventyrligt. Choppere af gamle EMW-er 
(EMW er en østtysk BMW), malet og 
udstyret på bedste vis. Man kendte jo 
alligevel de amerikanske film.

Der var trehjulede landbrugsapparater 
lavet af en halv Trabi og forenden af en 
gammel MC.
Han fortalte i to timer og det kostede 
10 Euro til hver.

Efter Bikerschmiede tog vor gruppe til 
Wernigerode, hvor vi næsten blev del-
tagere i et Line Dance kursus på torvet. 
Vi nøjedes dog med at købe af deres 
lager af kaffe, is, kage, pølser og øl.

Aftensmaden var igen valgfri fra 
spisekortet. Denne gang 
suppe til forret og ”Schnitzel 
wiener Art”. Andre valgte 
Bärenschnitzel- efter sigende 
en skuffelse. Der var fersken-
stykker under smelteosten.

Følgende dag var lørdag og 
den sidste hele dag på stedet. 
Ditte, Vivi, Bent, Teddy og 
jeg tog på urmuseet. Der er 
også urfabrik og man får ikke 
noget prangende standur for 
under 5500 Euro. Bent og 
jeg tog til storbyen Halle. 

Wartburg til bryllup i Halle.w
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Egentlig skulle det 
være Magdeburg; 
men den by er en 
genopbygning efter 
hård behandling op 
til 1945. Halle var 
en dejlig by med 
gamle huse og vi 
var til MC bryllup 
på byens torv.

Aftensmaden på 
Zum Bären var fra 
samme menukort 
og frikadellerne 
var store og gode. 
Husker ikke om 
der var forret eller dessert.

Næste morgen var der hjemtur. Folk 
havde forskellige interesser og kørte for-
skellige steder i forskellige hold. Fælles 
for mange var dog, at man havde valgt 
at køre under den samme regnsky, som 
åbenbart også var på vej til Danmark ad 
den samme rute.
Vort hold havde heldigvis udset et 
museumsbesøg. Det var det tidligere 
toldområde på zonegrænseområdet ved 
Marienborn / Helmstedt. Det er et stort 
overdækket areal, som vi kunne gemme 
os under indtil den begyndende silende 
regn hørte op. Indendørs museum var 
der i en tilstødende bygning. For mig 
var dette besøg turens højdepunkt. Af 
plakater og film fremgik, at det ikke 
var småting som østtyskerne i al hem-
melighed måtte finde sig i. Ansatte i 
toldområdet blev overvåget af folk fra 
MfS (betyder Ministerium für Staatssi-
cherheit). Ingen af medarbejderne på 
toldområdet vidste hvem MfS folkene 
var. De kaldtes IM’s (inoffiziellen Mitar-

beitern) og var bl.a. skolet i ”Operativ 
Psykologi”. Lønmæssigt lå de langt over 
de rigtige medarbejdere og var slet ikke 
understillet toldområdets ledelse. Til ros 
for det aggressive DDR skal dog siges, 
at de store overdækkede arealer var rare 
for os at have i den voldsomme regn.

Tørvejret indfandt sig under besøget i 
selve museumsbygningen. Vi fik efter-
lods kaffe i det nærliggende Autobahn-
tankanæg. Jeg kørte med nogle stykker 
direkte hjem, andre tog vejen over 
Lüneburger Heide.

Vi mødtes tilfældigvis ved tankanlægget 
”Harburger Berge” syd for Hamborg. 
Her var også bl.a. Jan, Leif og Erika. De 
havde været på deres egen Harzen tur.

Poul.

Kaffepause i Helmstedt.  
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Steen havde arrangeret denne tur. 

Det store nummer var afdelingen for 
fjernstyring i Søgård. Af deres hjemme-
side fremgik, at der var åbent for publi-
kum om eftermiddagen. Vi skulle have 
tiden til at gå med noget, så besøg på 

Tur d. 18. maj til Hokkerup Teknikmuseum og 
klubben for fjernstyrede enheder i Søgård

Teknikmuseet i 
Hokkerup skulle 
fylde tiden. Vi 
har været der før. 

For at få tiden 
til at gå op, 
skulle vi mødes 
på stranden 
i Åbenrå kl. 
11.00. Vi tog en 
større omvej til 
Hokkerup: Via 
Lundsbjerg, til 
Felstedskov, mod 
Varnæs, men 
af til Skovbøl 
ad biveje, så 
Bovrup, Rufas, 
Bøjskov, Gråsten, Rinkenæs, Sønderhav, 
Holbøl og så museet i Hokkerup.

Familien Lansink tog godt imod os og 
vi fik et ualmindelig godt foredrag om 
alle de ting, de havde. Kaffe og kage var 
med i entréen på 50 kr pr. person. Vi 
var der et par timer.

Så til RC-parken:  
Lidt om den: RC Parken består af flere 
selvstændige klubber. Der findes klub-
ber for fjernstyrede fly, fjernstyrede 
biler og fjernstyrede skibe. Der er både 
motorbåde/motorskibe og sejlskibe. RC 
betyder ”Radio Controlled” og så siger 
det sig selv. Initiativtager og hovedinves-
tor er dyrlæge Ruwald i Hokkerup. Vore 
medlemmer Bjarne Christesen og Knud 
Oluf Petersen er medlemmer og har 

Afgang fra stranden.

Claus er kommet.

Folk hygger sig.
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deres egne RC legesager. Der var gang i 
den på pladsen. Der kørte racerbiler på 
racerbanen, der sejlede skibe på søen og 
der var fly i luften. Det er sandelig ”RC 
til lands, til vands og i luften”.

Lille Lanz Bulldog.

Flot Farmall.

Fire ventiler pr. cylinder i året 1919.

Hr. Lansink gav historier.

Vi fik kaffen.

Fly i Søgård.
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Fra bladet Motorrad News kan læses om en 
mekanikers oplevelser om overtro:
•	 En kunde ruller ind på pladsen. Han lader motoren køre 5 minutter fordi 

varmen fra motorvejskørslen skal fordeles (det bliver i hvertfald værre om-
kring udstødningsventilerne).

•	 Mange mener, at det er godt for motoren med en motorrensning udført ved 
et lang stykke motorvej med fuld gas så det hele blæses ud (komplet non-
sens). Man ødelægger mere.

•	 Nogle køber forbrændingskammer rensemiddel, hvor der loves blitsblanke 
ventiler. Folk, der kender belægninger på bl.a. ventiler ved, at det er som 
beton. Hvis midlet er så skrap som lovet vil toppakningen forsvinde først.

•	 Nogle drejer gashåndtaget nogle gange inden start. Det hjælper kun hvis der 
er en accelerations pumpe (og det er der sjældent i dag og da slet ikke ved 
indsprøjtningsystemer).

•	 En enkelt kunde lod 2 gange om året batteriet aflade ved, med en nat over at 
have lyset tændt. Batteriet kunne så oplades med frisk strøm.

Når dette blad er ude, har vi været til 
Ejgils fødselsdag d. 14. juli. Det har vi 
ikke endnu, medens redaktøren her sid-
der og skriver. 
Det bliver spændende og hvem husker 
ikke deres arrangement til Ejgils 80 års 
dag for nogle år siden ved Stevning Nor, 
hvor også deres voksne børn blev sat i 
sving. 
Der er ingen tvivl om, at Line og Ejgil 
lever en misundelsesværdig tilværelse. 
Modsat mange andre pensionister får 
de speedet deres tilværelse op, så der 
er fuldt udbytte af det mulige. Line 
fornøjer sig over Ejgils glæde ved at 
komme langs på motorcyklen og spæder 
gerne til, og som hun siger: "Der er 
ingen lommer i det sidste tøj." Line 

Nyt fra og om medlemmer
nævnte det lige før Ejgil tog til USA for 
at køre rundt på Harley Davidson, og 
hun selv kort tid efter fulgte derover i 
et andet fly. Kærligheden er altså intakt, 
ellers kan det slet ikke lade sig gøre. 
Men det er man heller ikke i tvivl om, 
når man er sammen med dem. Lidt 
nervøs er Line alligevel, når Ejgil f.eks. 
ikke ofte nok lader høre fra sig, når han 
futter rundt i Ungarn på sin Yamaha. 

Her på det sidste har Ejgil besluttet, at 
vi skal køre til Spanien og tøffe rundt- 
og ikke noget med autotog.

Line og Ejgil ønskes god vind fremover. 
De er en fornøjelse at være sammen 
med. 
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Det er almindelig kendt, at alle møller 
er undersøgt og at dette arrangement nu 
omhandler andre ting så  som havne og 
fyrtårne. Som skrevet i det foregående 
blad, blev dette mølleløb anderledes 
som følge af sammenfald med arrange-
mentet ved julemærkehjemmet og eft-
erfølgende flytning samt Roberts MC’s 
indisponibilitet og Max MC’s aflysning 
(personaleproblemer) i sidete øjeblik. 
Jan og Leif tog sagen i egne hænder 
og arrangerede en tur til interessante 
kirker i området. Disse skulle helst, som 
overbygning på orgenfabriksbesøget, 
have Marcussen-orgler. Jan blev forhin-
dret af arbejde. Erika og Leif tog sagen i 
egne hænder og arrangerede sagen med 
velvillig indstilling fra Ingrig og Poul i 
Frederiksgård, der lagte hus og grill til 
afslutningsmenuen.

Mølleløbet d. 8. juni
Som nævnt i arrangementskalenderen, 
skulle hver have egne rundstykker med 
og klubben ville levere kaffen. Det hele 
foregik på startstedet, nemlig hos City 
Køreskolen på Porsgrunngade i Sønder-
borg.

13 MC-er dukkede op. Før afgang rede-
gjorde Leif for dagen og vi tog Havn-
bjerg kirke som den første.

Ejgil hilste dog af på vej ud af Sønder-
borg. Han ville til ”Kliple’ Mærken”.

Leif havde sat sig grundigt ind i sagerne 
og vi fik her som de følgende steder et 
indblik i kirkehistorier og sagn. Kirkens 
ældste dele er fra 1100 tallet og på 
kirkegården ligger egnens mest promi-
nente person begravet. Det er som de 
fleste kan regne ud, Mads Clausen. Vi så 
graven og der er en sten parat til hus-

tru Bitten; men 
Vorherre er nok 
ikke særlig bege-
jstret, da fruen 
viser sig at være 
særdeles livsk-
raftig.

Så var der Chris-
tianskirken i 
Sønderborg. Leif 
gav os hele turen 
og minsanten 
om ikke SMCC 
medlem Finn 

Havnbjerg Kirke 



-Kubikken18 Afholdte arrangementer
Fortsat fra side 17

Petersen, 
kirketjener i 
samme kirke 
pludselig 
lukkede op, 
viste rundt 
og suppler-
ede med ting 
og sager. 
Kirkegården 
er enorm. Af 
kirkens hjem-
meside oplyses 
i øvrigt, at 
dens leder hed-
der Odin.

Det var blevet 
middag og Leif 
havde besluttet 
Sønderborg 

Havn som madpakke-is-sodavand 
kaffested. Der går en del tid når 
SMCC får sig sat ned.

Programmet skulle nås og Kegnæs 
Kirke skulle efterses. Kirken er 
bygget af sønderjyske Hertug Hans 
d. yngre (søn af kong Christian d. 
3.). Den er fra 1615. l 1870 blev 
kirkens første orgel leveret af fir-
maet Marcussen og søn fra Åbenrå. 
Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt 
hvor mange unge mænd af et sogn, 
der gik til under 1. verdenskrig. 
Hver af de gamle kirker har mind-
esten med navnene.

Mads Clausens grav. 

Mindesten
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Næste kirke var Tandslet. 
Der var Marcussen orgel 
fra 1863. 

Pludselig løber en telefon-
meddelelse ind. Det er fra 
Frederiksgård: Pølserne er 
klar, Notmark Kirke må 
vente til en anden gang. 
Hele kortegen speeder i 
forhøjet tempo mod nord. 
Ejgil havde meldt sin 
returkomst, idet Kliplev var 
efterset og besørget. Han 
slog følge med os på vejen.

Ingrid og Poul havde lavet 
et vældigt arrangement. 
Der var desuden stor inter-
esse for alle Pouls aktiv-
iteter og hans lager.

Tak til Erika, Ingrid, Leif 
og Poul.   

Kegnæs Kirke

Frederiksgård

Et sidevognsprojekt.
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Kommende arrangementer
August

Nærmere forklaring til Bolderslev 
rasteplads og stranden i Åbenrå. 
Rastepladsen ligger på Hellevad-
Bovvejen umiddelbart syd for 
Kohbergs Brødfabrik på den østlige 
side. Pladsen er anvist ved skiltning. 
Stranden i Åbenrå er altid Gammel 
Flensborgvej og ikke under sejlet.

September 
Lørdag d. 7. september 
Tur til Jysk Automobilmuseum i Gjern. 
Se inde i bladet s. 5.

Lørdag d. 28. september kl. 16.
Sort Sol i marsken. Vi mødes ved Bold-
erslev rasteplads  
kl. 16.00. Knud 
Oluf fører an.

Fra torsdag d. 19. 
til lørdag d. 21. 
september 
Tur til Magdeburg 
og Schuberth. Se 
inde i bladet side 4.

Oktober
Lørdag d. 19. oktober kl. 10.
Tur til Ribe. Vi vil besøge Kammer-
slusen og evt. Ballum Slusekro. Husk 
madpakken. 
Mødestedet er Bolderslev Rasteplads  
kl. 10.

Lørdag d. 3. august kl. 9.
Jan laver en Hamborgtur. Afgang 
fra rulletrappen syd for Kruså kl. 9. 
Tilmeldingsfristen er overskredet, når 
dette blad kommer ud. Man kunne da 
prøve at tale med Jan, om der er plads.

Onsdag d. 7. august kl. 19.30
Grillaften i Åbæk Strand. Fælleskørsel 
fra Bolderslev rasteplads kl. 19.30.

Søndag d. 25. august
Tur til Plön. Det er syd for Kiel i det 
holstenske Svejs. Se inde i bladet s. 4.

Andres arrangementer:
•	Panthers træf d. 23. til 25. august.  

Se i dette blad side 5.

Nordjyllandstur til 
Svinkløv Camping:  
Molerformationer.


