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Redaktørens firkant
Tak til Solveig for den fine beretning 
om deres tur til det ”Holstenske Sve-
jts”. Mere af den slags, for så er det en 
fornøjelse at være redaktør.

Ansvarsområder specielt:
Leif Andersen:  Webmaster.
Steen H. Eriksen:  Markedsføring.
Jørn Maron:  Kontaktperson til MC-klubberne i 
 ”Sydregionen”.

Redaktion:
Poul Petersen
Layout: Merethe Lyck Nielsen.

Bankkonto:
Arbejdernes Landsbank, Sønderborg: 5397-0242615

Deadline:
Deadline for stof til bladet er datoen d. 10 i
månederne januar, april, juni og oktober.

Bestyrelsen i S.M.C.C.
Formand: Poul Petersen, Rugløkke 16. 6430 Nordborg. Tlf.: 
74 49 12 03. Mail: pp@eucsyd.dk
Kasserer: Erika Johannsen, Dannevirkevej 4B, Dybbøl,  
6400 Sønderborg. Tlf.: 26 27 22 57. Mail: ejo@kanik.dk
Best.-medl.: Leif Andersen, Dannevirkevej 4B, Dybbøl,  
6400 Sønderborg. Tlf.: 26 27 52 70. Mail: leif@kanik.dk
Best.-medl.: Steen H. Eriksen, Djernæsvej 119, Hoptrup. 
6100 Haderslev. Tlf.: 30 70 98 33. Mail: steen-vivi@mail.dk
Best.-medl.: Jørn Maron, Bækvej 1, Sjellerup 6430 Nordborg. 
Tlf.: 20 25 03 30. Mail: mc-sjov@bbsyd.dk
Suppleant: Jørn P. Branderup, Bag Hjelm 19. 6200 Åbenrå. 
Tlf.: 74 62 75 25. Mail: jpbranderup@hotmail.com
Suppleant: Werner Boyum Johansen, Nedergade 27, 
Fynshavn, 6440 Augustenborg. Tlf.: 20 57 90 56.  
Mail: wbj@live.dk

Fødselsdag:
Medlem Tonny Sztuk har sendt følgende, som han beder optaget i Kubikken.  
Det lyder således: Da jeg fylder 60 år lørdag d. 25. oktober, inviterer jeg denne dag 
til åbent hus i Bolderslev Forsamlingshus, Stadionvej 34 i Bolderslev. Det er fra kl. 
11.00 til 17.00 ???
SU senest d. 25. september på tlf.: 29 66 40 12. 

Venlig hilsen Ditte og Tonny.

Billede fra Steens tur 
rundt i Sauerland. 
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Lederen
Det går sådan lidt i den positive retning. 
Kasserer Erika oplyser, at vi har fået fire 
nye medlemmer og har næsten opvejet 
tabet efter passagen af kontingentbetal-
ingsfristen. Deltagelsen i arrangementer 
har også været udmærket. Der kom 
alligevel 34 til varme hveder, 17 til tysk-
landsturen i Kristihimmelfartsferien og 
23 til Mølleløbet. 

Ellers har vi holdt bestyrelsesmøde, 
hvor månederne august, september og 
oktober blev planlagt. Kik en gang på 
arrangementskalenderen: Måske er det 
lidt interessant. I skrivende stund er 
det grundlovsdag og d. 5. juni. Det er 
nødvendigt at være så tidligt ude, da 
ting tager tid og fordi ting går i stå i 
hele sommerferietiden. Vi håber, at alle 
får en god sensommer. 

Denne klub har lavet en plakat. Den er i 
dette blad. Anledningen er som angivet 
oven for.
Af Internettet fremgår, at klubben kor-
rekt hedder MC Flagermusene. Flere 
af ”æ Flachemøs” eller bare ”æ Møs” er 
medlemmer af SMCC. Et medlem Bent 
Holm påstår, at ”æ Møs” efterhånden er 
mere en selskabelig forening end en MC 
klub. Af den grund glæder vi os meget 
til deres jubilæum på A-Farm.
Undertegnede redaktør husker godt 
dannelsen af ”æ Møs”. De var som med-
lemmer af så mange andre 
klubber, oprindelig medlem-
mer af SMCC. De startede 
i et lille koldt hus ude mel-
lem Rødekro og Bodum. Jeg 
husker det hyggelige sted med 
de kønne piger, hvor kaffe, lys 
og musik f.eks. blev lavet med 
en benzindrevet generator. 
Musikken stoppede og lyset 
gik ud når der skulle benzin 
på. Klubben flyttede, efter et 
kort ophold i byen Andholm, 
senere ud på Vestvejen i 
Åbenrå ved Ringriderpladsen. 

De måtte flytte fordi de var i vejen for 
motorvejsbyggeriet op gennem Jylland.  
Det er en fornøjelse at besøge klubben 
fredag aften og få en lille irish coffee. I 
øvrigt er de som en familie. Alle deltager 
i alles fester og den, der holder festen 
bliver der altid gjort nar af i en større 
iscenesættelse. De er også rummelige. 
Jeg fornemmer ikke, at der for nogen 
over hovedet er problematisk at starte 
som nyt medlem.

Flagermusenes 40 års jubilæum

De gør grin med Iris, da hun bliver 50 år 
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Solveig og Kaj samt Anne og Peter havde 
planlagt en tur til det holstenske Svejts. 
Det skulle foregå i bededagsferien. Til 
glæde for os alle har Solveig skrevet histo-
rien. Solveig skriver nemlig dagbog under 
sådanne ture, så hun har det jo i klar 
erindring. Solveig skriver: 

Deltagerne er: Anne Andersen og Peter 
Jakobsen, Tønder samt Solveig og Kaj 
Hansen, Mommark.
Anne havde tilbudt os at lave en fælles 
tur til Schleswig Holstein og bestille 
overnatninger, hvilket vi med glæde, 
takkede ja til.
Vi startede fra rulletrappen ved grænsen 
kl.10.00 torsdag den 15/5, 2014.

Målet for turen denne dag var Hotel 
Ostseeblick i Lütjenburg. Det ligger i 
meget smukke omgivelser. Ved hotellet 
finder man Bismarckturm, der giver ad-
gang til udsigt over hele området. Vores 
værelser er store og fine og vi har har 
udsigt til Østersøen. Vi bliver modtaget 
meget venligt.
Turen starter med små veje og første 
stop ved færgen i Mysunde. Vi har ikke 
tidligere kørt den rute som Anne har 
valgt og vi var meget overraskede over 
skønheden. Vejret var også med os. 
Herfra videre over Eckernförde og Kiel. 
Det er en tur på små 130 km. Men med 
små kaffepauser o.s.v. er det en dejlig 
tur. Vi ankommer til hotellet ved 16 

Bededagsferie på MC i Schleswig-Holstein
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tiden og ved 
aften går vi en 
tur ned i byen 
for at spise. Vi 
slutter aftenen 
på hotellet med 
planlægning af 
næste dag.

Så blev det fre-
dag d.16/5.
Dagen starter 
med en pragt-
fuld udsigt over 
Østersøen i fuld 
sol. Det er så 
varmt, at vi kan 
nyde morgen-
maden både ude på hotellets terrasse 
eller inde med dørene slået op. Anne har 
lavet en spændende tur til denne dag. 
Ruten køres igen ad små veje og i en 
frodig natur forbi Oldenburg i Holstein 
med herregårde og bindingsværks huse.
Første stop er Heiligenhafen. Her 
parkerer vi ved havnen, som har en 
smuk strandpromenade. Peter bliver 
ved havnen, vi andre går en tur i den 
smukke by. Her kan man blandt meget 
andet se et klokkespil, som byens borg-
ere har foræret byen. Tårnet består af 24 
klokker i kobber og de vejer 551kg.
Vi går tilbage til havnen og spiser vores 
medbragte mad. Turen fortsætter mod 
Fehmarn. Vi kører over Fehmarn Sund 
Brücke, der er flot og som danner et 
smukt syn ud over sundet med de 
mange sejlbåde.
Videre gennem byen til Burg auf Fehm-
arn som er en hyggelig og selvstændig 
by med skrå, brostens belagte gader. Vi 
gør dog ikke holdt her, men fortsætter 
mod Niobe, hvor vi skal se et Denk-

mahl (mindesmærke), som er rejst for 
skoleskibet Niobe. Skibet sank ud for 
kysten i juli 1932 og alle ombord mist-
ede livet. Vi fortsætter mod Lemken-
hafen, hvor vi nyder kaffen med udsigt 
over vandet.
Vi har nu været en tur rundt på Fehm-
arn og fortsætter turen over Weissen-
heuser Strand og er retur til vores hotel 
kl.16.30. Efter et forfriskende bad går 
turen igen på gå ben ned i byen, hvor 
vi finder et hyggeligt spisested, hvor af-
tensmaden indtages. Dagen slutter af på 
hotellet, hvor vi planlægger næste dags 
tur. Det har været en skøn dag.

Lørdag d. 17/5.
Vi vågner igen op til en varm og solrig 
dag. Turen skal gå til Eutin, Malente 
og Plön. Det går som sædvanlig ad små 
veje på en fantastisk rute som Anne igen 
har fundet. Søerne i området gør heller 

Fortsætter side 6

Motorcykler ved søerne.
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ikke det hele mindre attraktivt. Første 
stop er Bungsberg på 168 m, som er 
det højeste punkt i Schleswig Holstein. 
Her bliver vi begejstret modtaget af en 
imødekommende og ivrig herre, som 
fotograferer os og samtidig fortæller 
en del om området. Vi så på Elisabeth 
tårnet, som hertugen af Oldenburg 
lod opføre til ære for hende. Tårnet er 
bygget i tiden 1862-1864 og er meget 
velbevaret. Man var i øvrigt i gang med 
at opføre en bygning, som skal bruges 
til at undervise skole- og børnehave-
børn, som her kan høre og lære om 
bl.a. istiden, der skabte dette område. 
I tilknytning hertil er også opført en 
cafe, som falder meget flot ind i det 
hele og byggeriet skal stå færdigt til juli 
og man vil meget gerne have besøg. Vi 
blev budt på kaffe og mere snak, men 
takkede dog pænt nej.
Vi fortsætter til Eutin, som vi kører 
igennem; men jeg er helt sikker på, 
at her vil jeg stoppe en anden gang. 

Eutin byder blandt andet på slot med 
tilhørende have og orangeri for dem der 
er til det.
Vi ankommer til Malente ved middags-
tid og parkerer på hovedgaden. Poul Pe-
tersen har fortalt om en fantastisk slagter 
med hjemmerøget skinke og pølser og 
da jeg er gift med en mand, der elsker 
den slags, var det selvfølgelig noget, vi 
skulle prøve. Maden vi købte var lækker, 
men det varer nok længe inden vi igen 
trænger til skinke. Det skal siges, at det 
var en forretning i særklasse.
På med tøjet og af sted mod Plön. Vi 
kører nu for det meste langs med søerne, 
hvor man i øvrigt kan tage en sejltur 
rundt til de forskellige byer. Det koster 
10 euro og varer en time. Vi finder en 
plads til MC-erne lige uden for gågaden. 
Anne skifter til sommertøj. Vi andre 
nøjes med at smide støvler og jakke. 
Så går turen op til Plön Slot. Vi nøjes 
med at nyde kaffen og lagkage ved 
slottet med udsigt over søerne.  Solveig 
og Anne tager sig tid til at se sig lidt 

omkring. De 
to herrer står 
på et hjørne, 
hvor der er livlig 
MC-trafik. Vi 
fortsætter på 
Annes specielle 

Slagteren i 
Malente



Kubikken- 7På MC i Schleswig-Holstein

rute ad meget 
snoede og smalle 
veje med al-
leer og meget 
gamle, store og 
tæt beplantede 
træer. Vi fortsæt-
ter mod nord og 
kører en ekstra 
tur op omkring 
Behrensdorf, 
som ligger ved 
Hohwachter 
Bucht. Det kan 
kun anbefales at 
køre MC i dette 
smukke område. 
Det skal dog 
siges, at uden Annes fantastiske evne til 
at føre os rundt og det store forarbejde 
hun har lavet, havde vi ikke set en brøk-
del. En stor og varm tak til Anne.
Vi er hjemme ved hotellet kl.16.45 og 
slutter dagen som sædvanlig med mad 
og hyggelig snak.

Søndag d. 18/5.
Så er det hjemrejsedag.
Vi nyder som de andre dage en skøn 
morgenmad og er klar til afgang kl. 
9.45. Hotellet har været super godt og 
til en pris på 237 Euro for 3 overnat-
ninger i dobbeltværelse.
Anne kører som sædvanlig foran og det 
går kvikt nordpå. Vi holder et lille pit-
stop på Haitabu café ved Schleswig og 
vi tager afsked med hinanden. Peter og 
Anne kører over Översee hjem. Tusind 
tak til Anne og Peter for 4 skønne dage 
fyldt med smukke natur oplevelser og 
totalt hyggeligt samvær, hvor også lat-
termusklerne er blevet rørt grundigt.

Til alle jer med MC. Det er kun 130 
km fra grænsen og så kører man på 
skønne veje med mange sving. Ja, det 
minder lidt om Harzen. Det er ikke 
sidste gang, at vi har været her.

Solveig.

Café ved slottet i Plön.

Hvordan kan 
De holde dem 
så ung?  
Jeg kan ikke få 
tiden til at gå.
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Kommende arrangementer
- Se datoer i arrangementskalenderen på bagsiden af bladet

Der er afgang fra Bolderslev rastep-
lads kl. 9.30. Poul laver turen.
Denne dag er der årets høstdag på 
gården fra kl. 10 til kl. 16.
Vi skal opleve landmandsliv som 
det var i tiden mellem 1930 og 
1950.
Museumsgården Karensminde er 
en del af Billund Museum og er fra 
starten drevet i nært samarbejde 
mellem museum og foreningen 
”Karensmindes Venner”. Med 
sine naturskønne omgivelser og mange 
aktiviteter er gården i dag klart museets 
største turistattraktion. Man kan nyde 
en hel dag på Karensminde, udover ak-

tiviteter og skønhed finder man utallige 
historier i krogene på det store område.
SMCC’s gamle medlem, Hans Peter 
Festersen (den gang fra Vilsbæk), er 
bestyrer på gården.

Tur til Karensminde museumsgård, 
Morsbølvej 102, Grindsted

Mogens Lind laver turen. Der er 
afgang fra Bolderslev rasteplads 
kl. 10 denne dag. Selve turen er 
målet. Bork havn er stedet hvor 
man mødes over en is og en kop 
kaffe.
Oprindelig er stedet et fiskerleje 
ved syd enden af Ringkøbing 
Fjord. Øst for ligger det fredede 
fuglereservat ”Tipperne”. Det er 
formelt grundlagt som havn i 1933 af 
Bork Fiskeriforening. Der er i øvrigt en 
afdeling for husbåde.

Tur til Bork Havn

Mogens oplyser: Man skal have mad-
pakke med og der indlægges passende 
med kaffepauser. 
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Vi starter kl. 9.30 fra Bolderslev rastep-
lads. Steen H. Eriksen laver turen
I august 1984 blev El-museet officielt 
indviet. Det skete på Elektricitetens dag, 
hvor danskerne for første gang i 1857 
blev præsenteret for det elektriske lys på 
Christiansborg Slots ridebane. I gamle 
dage kaldte man stedet Gudenåværket 
og det var et elektricitetsværk baseret på 
vandkraft. Gudenåen blev dæmmet op 
og Tange Sø dannedes. Det gav faldhøjde 
for vandet til el-produktion. Fra 1.januar 
2011 hed det Energimuseet.

Tur til Energimuseet ved Tange sø

Vi vil prøve at lave en årlig spiseaf-
ten på Øster Højst Kro. 
Vi mødes ved kroen kl. 18.30.

Vi satser på den altid veltilrettede 
”Dagens Ret”. Har man særlige 

Sydregionstræf på A-farm, Eskær 21, Tråsbøl

Spiseaften på Øster Højst Kro

Er du ikke til træf så kom dog måske 
lørdag eftermiddag og få en sludder, se 
motorcykler samt købe noget af den 
gode mad, som Conny fremstiller. Sy-
dregionssamarbejdet er en kontakt mel-
lem forskellige klubber hvor man prøver 

at fastholde det gamle kammeratskab 
samt holde hinanden lidt orienteret om 
hvad vi går og laver. SMCC giver 300 
kr. til arrangementet. Apropo plakaten 
om MC Flagermusenes 40 års jubilæum 
viser A-Farm.

ønsker, så hold øje med, hvad kroen kan 
servere og giv besked, når du tilmelder 
dig. 
Er der dårligt vejr kommer man bare i 
bil.  Der er tilmelding til Poul senest en 
uge før. 

Der er denne dag afgang fra Bolderslev 
rasteplads kl. 16.00. Sidste år ville så mange 
til efterlods spisning, at ingen Kro som 
skud fra hoften, kunne have os. At bestille 
i forvejen er umuligt, da ingen ved hvor 
mange, der kommer og tilmelding til noget 
som Sort Sol dur ikke. Med Restaurant 

”Utspann” i Schafflund er aftalt, at vi inden 
afgang fra Bolderslev meddeler antallet af 
folk, der ønsker spisning. Kromutter har 
noteret det; men kan ikke holde andre ude 
før, hun kender det sikre antal folk. Vi kan 
intet sige om antallet, da vi ikke kender 
vejret.

Sort sol
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Spændende; hvem kommer 
med? Der er ikke lang tid 
til d. 25. til d. 27. april. Ja 
sådan tænkte undertegnede 
umiddelbart før sidste tilmeld-
ing. Vi var kun 5 mand til 6 
mands hytten. Jeg kontaktede 
flere, men lige lidt hjalp det. 
Så pludselig melder Erik og 
Steen sig på; men de vil bo i 
telt. Heldigvis melder Bent 
fra Genner sig ind i hytte-
fælleskabet. Så er det Knud 
Oluf og Lars, der kort før 
afgang melder om, at de har 
lejet en lille hytte. Ditte Sztuk meddeler 
sig pr. SMS om Tonny skulle have dyner 
med. ”Pokkers”: Ham havde jeg glemt. 
Han meldte sig mundtligt på under et 
kaffeslabberas og så svipsede det. Han 
fik sig heldigvis fedtet ind i hytten hos 
Knud Oluf og Lars, så det blev næsten 
en lille Bolderslevsk koloni. Teddy Sztuk 
meddelte helt til sidst, at han måske 
ville komme hvis der var plads i en 

Nordjyllandsturen i april

hytte. Jeg ved ikke hvordan Teddy ville 
følge med i det. Til glæde for alle var 
Ejgil dukket op og han havde slået teltet 
op.

Ja, det var en lang historie. Selv om der 
egentlig er lagt op til, at alle skal sørge 
for sig selv, kommer der alligevel en 

afhængighed, når man skal 
deles om hytter.

Nå: Erik Thomsen og Steen 
tog en omvej over Frederik-
shavn før Svinkløv. Bent 
Jensen, Leif Jørgensen, Jan N. 
Larsen og Ejgild kørte fælles 
ad småveje fra Lyngtofte Kro i 
Genner. Tonny, Lars og Knud 
Oluf kørte hjemme fra efter 
arbejdstid. Henrik Hoffmann 
og Lene kom som sidste 

Knud Olufs nye BMW 
F700GS..

Museets ældste cykel og fra 1865.

Hyttehygge.
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Museets ældste cykel og fra 1865.

Sofacykler.

par kort efter, at jeg selv var kommet. 
Altså blev vi 12 personer. Ikke dårligt 
og det bedste var, at nye personer kom 
med. Knud Oluf kender mange og et 
Laverda ægtepar d.v.s. folk fra Brovst 
var bekendte fra Knud Olufs soldater-
tid på Cypern. Det var Anne og Jens 
Kronborg. Jens arrangerede en større 
fællestur ned til cykelfabrikken ”Jyden” 
i Ålestrup. Det er i dag museum. Anne 
og Jens inviterede vi så med til spisnin-
gen lørdag aften.

Medlem Jan er af profession kok 
og desuden amatør jæger. Han 
havde plaffet et elsdyr ned og efter-
lods på behændig vis fået det klemt 
ned i fryseboksen. Han gjorde det 
godt igen ved at tage dyret ud igen 
og tilberede den bedste middag for 
os. Det blev lavet i fælleskøkkenet. 
Inden da, havde vi rippet Fjerrit-
slev for nødvendige ingredienser. 
Enebærrene gav lidt problemer og 
champignonerne var vanskelige at 
finde i den rette kvalitet. Søndag 
formiddag inden den gik hjem 

over, var vi inviteret til Brunch 
hos Anne og Jens i deres dejlige 
hus i Brovst.

Vi besøgte på hjemvejen Vin-
dmølle teststationen i Østerild 
plantage. Vi kom ad uransagelige 
veje over menneskeløse marker 
og gennem skove i den retning, 
som vi kunne se byggekranerne. 
Pludselig var vi midt på bygge-
pladsen til stor forbavselse for 
arbejderne. De troede, at områ-
det var lukket af. Vi fik dog af 

folkene en fin fortælling om arbejdet på 
stedet. På spørgsmålet om det ikke var 
for dyrt at lade folk arbejde om sønda-
gen var svaret, at alene den hollandske 
mobilkran til de 200 meter høje møller 
koster 12.000 Euro i døgnet. Lønnen til 
de små mennesker var uden betydning. 
Resten af hjemturen gik via Hanstholm 
havn og Nørre Vorupør, så fra Hol-
stebro og videre ad den nye Herning 
motorvej ned mod Vejle.

Poul.
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Kørekursus afholdt d. 10. maj af 
medlem Owe Johannsen
Det foregik på køreteknisk anlæg i 
Rødekro. Owe er indehaver af Midtals 
Køreskole. Det kostede den lave pris af 
295 kr. for deltagelsen. Alene banelejen 
er dyr. Afholdelsen af dette arrange-
ment var ret spændende, idet vi tidligere 
med succes har holdt kørekurser, hvor 
vi dog holdt op fordi tilmeldingstallet 
efterhånden faldt. Glædelig vis ser det 
ud til, at folk er klar til en ny omgang. 
Redaktøren kunne på grund af andet 
arrangenment ikke deltage. Jeg har med 
fornøjelse læst Mogens Linds beretning 
om deltagelsen. Jeg har efterlods stjålet 
en del af historien, som efter egne ringe 
evner er skåret ud. Mogens sender vel 
en regning til kassereren, hvis udgiver-
rettigheder er overtrådt. Mogens skriver 
bl.a.:
Det er en god investering at få pudset 
formen af her i starten af sæsonen både 
på grund af større mulighed for at un-
dgå uheld og fordi fornøjelsen er større, 
når man er dus med sin mc. Det er også 
ret underholdende. 

Forskellen på 
dette kursus 
og de tidlige-
re jeg har 
været med 
på var, at vi 
selv helt og 
aldeles kunne 
bestemme, 
hvad vi ville 
og i hvilken 
rækkefølge og 
hvor meget 
og hvor 
længe. Det 
er værd at 
fremhæve, at 
Owe gjorde 
et stort num-
mer ud af 
kontrastyring uden om forhindringer på 
en rigtig god bane med både slalombane 
og undvige ditto. Det er et fremragende 
kursus til at få banket rusten af, så jeg 
skal helt sikkert med til næste år. Det 

kan jeg kun anbefale 
til alle, for der er altid 
nyt at lære.
Hvis der skulle være 
enkelte, som ikke 
mener, de kan få 
noget ud af sådan 
en dag, kan jeg kun 
ønske tillykke, for så 
behersker man alle 
situationer. Hvis en-
kelte skulle være lidt 
usikre, er dette kursus 
perfekt, fordi alle får 
lov til at køre helt 
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efter eget hoved og evner uden pres. 
For at få noget ud af dagen forudsæt-
ter det selvfølgelig, at man selv øger 
niveauet, efterhånden som rutinen i 
øvelserne indfinder sig. Her er intet 
pres, så alle kan være med uden at få 
sved på panden. Dog var vi flere, som 
måtte transpirere noget ved kørsel på 
manøvrebanerne. Det kræver kon-
centration og spændstige lemmer at 
holde balancen, når hastigheden er 
under 5 km/t. "De fede må svede...", 
som der blev sagt. Jeg så dog også en 
slank, som måtte have jakken åbnet.
Hvis du stadig er i tvivl, om det er noget 
for dig, kan jeg berette, at der var kaffe 
med frisk franskbrød med ost, rullepølse 
og skinke, da vi kom. Senere fik vi soda-

vand og kaffe og et stykke hjemmebag, 
som familien Johannsen stod for. Det 
var GRATIS! Der blev sluttet af med en 
ringriderpølse med brød til en 10'er, så 
forplejningen alene var en fornøjelse.
Mogens sagde tak til Owe og familien.

Det blev aftenen til torsdag d. 15. maj, 
altså dagen før Store Bededag, hvor vi 
skulle til den af Claus inviterede varme 
hveders aften. Hele 34 medlemmer tog 
mod tilbuddet og ikke en eneste havde 
glemt det og der blev snakket konstant.
Tak til Claus for initiativet, til Erika 
for at tage det største slæb og til de, der 
hjalp med at rydde op.
Også tak til Plejehjemmet for at stille 
tingene til rådighed.
Oprindelig ville hjemmet have et større 
beløb for arrangementet. Efter en snak 
med lederen kunne de godt huske 
SMCC og vores arrangement med side-
vognskørsel for beboerne. De huskede 
tydeligt Leif Andersen bære rundt på de 
beboere, der gerne ville ud at køre. Vi 
skulle sandelig ikke betale noget som 
helst. Noget for noget, sagde de. Det 

eneste vi skulle var, at vi skulle vaske op 
og stille på plads.
Stedet drives af ”Danske Diakonhjem” 
i samarbejde med Sønderborg Kom-
mune. Danske Diakonhjem er en større 
organisation under folkekirken. Mål-
sætningen for Danske Diakonhjem er 
- som en del af folkekirkens diakoni - at 
oprette og drive plejehjem og plejecen-
tre samt varetage servicefunktioner i 
forbindelse hermed. 
Man er kendt for effektivitet. Spild af 
tid og penge skulle efter sigende kun 
forekomme i ringe grad. Bestyrelsen 
i Danske Diakonhjem består bl.a. 
af tidligere formand for folketinget, 
Christian Mejdahl og tidligere formand 
for Kristendemokraterne Tove Videbæk. 
Diakoni betyder ”tjeneste”.

Claus indbød til varme hveder
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Allerede sidste år efter Har-
zen begyndte Steen at stille 
tankerne ind på næste Kristi 
himmelfartstur i 2014. Han 
mente, at vi måske havde over-
rendt Harzen lidt rigeligt og 
om ikke Sauerland gav større 
muligheder for noget nyt, selv 
om vi havde været der tidligere.
Forventningen om genkend-
elsens glæde kunne måske godt 
være med til at få samlet en 
god flok. Der meldte sig 17 
personer og glædeligvis havde 
flere af deltagerne ægtefæller 
med. Målet var Heide Hotel i Hildfeld få 
kilometer fra den større by Winterberg i 
Sauerland. Dette område er en del af Nor-
drhein Westfalen og delstatens hovedstad 
er Düsseldorf. En delstat hedder på tysk 
”ein Bundesland”. Hotelfatter fortalte, at 
grænsen til delstaten Hessen (med hoved-
staden Wiesbaden og ikke Frankfurt am 
Main, som man skulle tro), lå lige uden 
for hotellet.

Steen besluttede, at den fælles afgang 
skulle foregå fra rulletrappen syd for 

Steens tur i Kristi himmelfartsferien til 
Sauerland

Kruså og at vi skulle køre i hold af 
maksimalt 4 personer og forlade trap-
pen præcis torsdag d. 29. maj kl. 9.00.
Hvad redaktørens forberedelse angik, så 
var der bestilt enkeltværelse. Jeg havde 
aftalt med Ejgil Johannsen fra Guderup, 
at vi skulle følges. Ejgil ville gerne køre 
småveje og vi enedes om at tage lande-
vejene fra Hannover og syd på. Der var 
i alt godt 600 km fra Nordborg. Nu har 
jeg haft min GPS-navigator i 4 år, så jeg 
besluttede mig for at lære at lave ruter 
med mellemstationer. Af den grund 

printede jeg instruktionsbogen 
ud og begyndte at læse i den. 
Det lykkedes mig på under 
to timer at lave en rute og det 
fungerede. Jeg kan se på MC-
kollegerne, at de kan en hel 
masse på deres apparater med at 
prikke på skærmen og så hurtigt 
at lave ruter ad den vej. Det må 
jeg også prøve. Jeg er allerede 
efter 4 år oppe på at bruge 
GPS-en flere gange om året.



Kubikken- 15Afholdte arrangementer

Nå; jeg hentede Ejgil kl. 8.00 på Kristi 
himmelfarts dag og syd på gik det. En 
af pauserne holdt vi i Höxter, hvor 
vi fandt et caféområde med en masse 
MC-er. Det var lige som hos Anni i 
Sønderhav.
Vi ankom som nogle af de første til 
hotellet. Værelserne var fine og som 
aftalt. Om aftenen var der også som 
aftalt et fællesmøde, hvor vi afklarede 
folks ønsker og enden blev, at vi som 
oprindelig aftalt valgte Schloss Berle-
burg som primære mål og senere skulle 
vi finde et MC-træf.
Fredag d. 30. maj gik den afsted til 
Berleburg. Træffet nåede vi ikke på 
grund af, at vi ramlede ind i et his-
torisk venskabs arrangement mellem 
sauerlændere og skotter, på et slot. Det 
tog en del tid og den efterlods spisning 
på italiensk restaurant tog også tid. Jeg 
tog en udvidet alenetur hjemad og den 
gik over alle bjerge. En dejlig dag med 
godt vejr.
Turen lørdag gik til Möhnesee og 
dæmningen der. Dæmningskomplekset 
er et af flere opdæmning af søer, hvor 
man med turbiner skaffer elektricitet til 
industrien. Dette anlæg er påbegyndt 
i 1908 og afsluttet i 1913. Anlægget 
yder over 7000 kW hvilket var enormt 
i 1813. I dag svarer det til motorerne 
i to store elektriske lokomotiver eller i 
to af Vestas største vindmøller. Det 35 
år gamle Enstedværk i Åbenrå ydede 
630.000 kW hvilket er små 100 gange 
så meget. Möhnetal Sperrwerk, som det 
hedder på tysk, er dog mest kendt for, 
at det blev bombet d. 17. maj 1943. For 
at komme fri af spærreballoner og flak 
lykkedes det for briterne at fremstille og 
med succes bruge en roterende bombe, 
der slog smut ad vandets overflade og 

som nåede ind og sprængte dæmningen. 
Ca. 1.600 mennesker i dalen omkom.
Preben Petersen, Werner Boyum Jo-
hansen, Jan N. Larsen og undertegnede 
lavede vor egen tur hjemad. Vi besøgte 
Wewelsburg, der fra 2. verdenskrig var 
berygtet som SS-elitens kursusejendom. 
Dets museum blev efterset og vi fik 
kaffe og kage forskellige steder på vejen.
Søndag d. 1. juni var dagen for hjemre-
jsen. Ejgil og jeg slog pjalterne sammen 
for hjemturen. Fra kl. godt 9 gik den 
ad småveje hele vejen hjem og vi tog 
færgen over Elben fra Wischhaven til 
Glückstadt. Jeg var hjemme kl. godt 20, 
altså 11 timer for godt 600 kilometer ad 
landeveje. Vi holdt vel højst 1,5 times 
pause under vejs. Motorvejskørerne fra 
Helved var f.eks. hjemme efter 8 timers 
kørsel.

Alt i alt en vellykket ferie. 

Poul
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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 parker-
ingspladsen ved Gammel Flens-
borgvej og ikke under sejlet.

Tak til Werner for at have lavet 
denne tur. Også tak Ingrid og Poul i 
Helved for grillning af pølser og for 
at have stillet lokaler til rådighed. 
Erika og Leif afleverede inden da al 
fortæring til stedet. Klubben betalte. 
Vi havde to punkteringer. En ved 
slottet og en i Helved.
Der mødte 23 medlemmer op og i 
samlet flok gik det ud og ind gen-
nem landskabet via Sarup,
Lysabild, Skovby, Skovbyballe, rundt 
på Kegnæs og med pause ved Vibæk 
Vandmølle hvor der
var åbent hus med alskens hjemme-
bagte lækkerier.
Videre gik det rundt og rundt med 
pause ved møllen inde i Sønderborg- 
eller nærmere betegnet
ved slottet, så møllen kunne ses i fuld 
størrelse. Madpakkerne gled ned.
Så var der Broager land og retur med 
besøg ved Nybøl Mølle. Der var dog 
ingen hjemme.

Mølleløbet

Så var der is spisning i Ballebro, sejltur 
over og afslutning med pølser hos Ingrid 
og Poul.
Det var en god dag med fint vejr. Vi 
fik et nyt medlem: Jørgen Jacobsen fra 
Vojens. Jørgen hører til Jawafolket og 
har en vel spindende 350 cc tocylindret 
maskine.

Afgang fra Mommark.

Hyggen til åbent hus på Vibæk vandmølle
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CO2 Kyotoaftaler og skadelige udled-
ninger fra vore motorer.
Det skulle have noget med trafikanter at 
gøre og så er SMCC skyldige. Men hvad 
indeholder sagen?
De nedennævnte tal i teksten er hentet 
fra motorblade og Internettet. Inden for 
småtingsafdelingen kan tallene sikkert 
angribes, da der f.eks. sammenlignes tal 
fra forskellige år; men som oplysning for os 
almindelige mennesker, er det vel godt nok, 
idet de generelle størrelsesforhold sikkert 
passer.
For en stor dels vedkommende består 
planter og dyr af kulstof. Man ser det ved, 
at brændte ting bliver sorte. De forkuller. 
En stor del af vore brændsler er baseret på 
kulstof. Det gælder for benzin, diesel og 
naturgas. De forbrændes ved hjælp af ilt 
og der frigives samtidig den energi som vi 
kører på. Ilt hedder i kemien ”O” ud fra 
det græsk-latinske Oxygen og kul hed-
der på samme måde ”C” ud fra Carbon. 
I kemi ville man skrive forbrændingen 
som: ”C + O2 = CO2 + energi”, altså det 
futter af. Dette er fra det virkelige liv og 
her bliver tingene, som vi ved, værre og 
værre. Når vi har kørt energien op, er der 
CO2 tilbage. Den er ubrugelig på samme 
måde som den lort, der er tilbage efter at 
mennesket har spist og energien er brugt 
på f.eks. arbejde.  CO2 er altså også et 
affaldsstof og i første omgang ubrugelig. 
Den kan kun omdannes til noget bru-
geligt nyt stof ved, at der tilføres energi, 
og så er vi jo lige vidt.
CO2 er også en drivhusgas. For megen 
af denne gas i atmosfæren kan betyde, at 
solens indstråling for en stor del bliver på 
jorden med temperaturstigning til følge. 
Heldigvis har vi de hvide områder i de 
arktiske områder. Den hvide farve er årsag 
til, at varmestrålingen sendes tilbage til 

verdensrummet. Men hvis der kommer 
så megen CO2, at balancen skubbes og 
de arktiske områder begynder at smelte, 
så oplever vi en kædereaktion med øgede 
mørke områder, der holder på varmen og 
mere nedsmeltning og så videre. Måske 
dør vi alle før tiden af varme. I øvrigt: For 
mange år siden var Jorden helt dækket af 
is. Den var en såkaldt næsten livløs ”hvid 
snebold”. En teori går på, at en opstået 
reduktion af atmosfærens CO2 gav om-
vendt drivhuseffekt og alle døde af kulde. 
Heldigvis kom der måske nogle vulkan-
udbrud, der gjorde det hele sort og sikkert 
sendte en masse CO2 ud, så sneen smelt-
ede, så det var til at være her. Vi må ikke 
skubbe for meget til balancen. Naturens 
planter opsuger CO2 og fremstiller ved 
hjælp af fotosyntesen den livgivende ilt 
som dyr og mennesker indånder og lever 
af. Fotosyntesen kan vi takke det grønne i 
planterne samt solens stråler for. Når vi og 
planterne rådner ved iltens hjælp, frigives 
CO2 igen. Når vi nu fælder skovene, så 
fotosyntesen reduceres og tilmed brænder 
den oppumpede benzin af, har vi prob-
lemet med, at øget mængde CO2 giver 
drivhuseffekt. Olien i jorden er som sagt 
for en stor del kulstof. Når den bliver 
dernede generer den ikke. Pumper vi den 
op og brænder den af, er den gal.
Hvad er så vedvarende energi? Ja det er 
hvis vi f.eks. kører på sprit, der er lavet på 
planter. Denne sprit bliver så brændt af i 
motoren og giver CO2. Denne CO2 gror 
planterne af og frigiver ilt. Ved hjælp af 
fotosyntesen og solskin og vi kan lave sprit 
igen af disse planter. Så kører den positive 
cirkel og vi kører reelt på solskin. Det er 
skide smart; men jordolie (fossile brænd-

Dør vi før tiden?

Fortsætter side 18
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sler) er billigere, så den pumper vi op og 
bruger og ifølge kloge forskere til skade for 
miljøet fordi der spredes CO2 af noget, der 
ikke var på jordoverfladen før.
Regeringerne er langt hen ad vejen blevet 
enige om en plan og i Japan blev Kyo-
toaftalen lavet. 
Aftalen indebærer, at de globale udslip af 
drivhusgasser skal reduceres med 5,2 % i 
forhold til 1990-niveau frem til perioden 
2008–2012. Protokollen indebærer bl.a., 
at EU skal reducere sine udslip med 8 %, 
USA med 7 %, og Japan med 6 %, 0 % 
for Rusland, Kina og Indien. Traktaten 
har tilladt stigninger på 8 % for Australien 
og 10 % for Island. Se på tabellen med 
tallene frem til år 2004 med Kyotomålene 
frem til år 2012.
Klimaindsatsen som den var aftalt frem til 
2004 er indsat som tabel her under.

Hvordan ser det så ud hos os, og er vi 
motorcyklister skyldige?
Ud fra tyske tal kan man måske komme 
tæt på danske forhold. Nedennævnte er 
forholdsmæssig tilpasset, så det gælder for 
Danmark. 
Total samlet udledning 57 mio. tons CO2,
hvor af personvogne udleder 7,5 mio.

Som 
forudset 

fra Kyoto-
aftalen 
frem til 
2004.

Udledning for hver km vi kører pr. person 
hver i følgende køretøjer er:
Bil – bus – tog – fly henholdsvis 97 – 30 – 
45 og 228 gram pr. person pr. km.
Andele af det samlede energiforbrug i DK 
i %: Personbil – anden trafik – industri – 
andre erhverv – og husholdninger hen-
holdsvis 16 – 12 - 28 – 16 og 28 %.
Igen set i Internettet: Vi har i Danmark 
2,2 mio. biler og kører 22.000 km/år pr. 
bil. Ved 13 km/l brændes 3721 mio. liter 
benzin af. Vi er 110.000 motorcykler og 
kører i snit 2.200 km pr. år.
Som vi ser udgør personbiltransporten en 
lille del af det samlede forbrug og udled-
ning. Ud af det som bilerne forårsager, 
er motorcyklernes skyld kun en andel på 
0,0042 eller 0,42 %. Det er en mikros-
kopisk del. Men: En sidste kommentar:
I verdensrummet er den laveste tempera-
tur minus 273 grader og den højeste er 
vel millioner af grader inde i solene. Vi 
mennesker på vor jord har vundet den 
store gevinst i lotteriet. Vi lever et sted 
hvor, temperaturen er mellem 0 og ca. 25 
grader, hvor vandet er flydende, det kan 
drikkes lige som øl og hvor vi kan køre 
motorcykel. Der skal lige akkurat svinges 
nogle grader op eller ned inden for alle 
graderne, så er det hele slut. Lidt opmærk-
somhed omkring problemet må så være på 

sin plads. 

Fortsat fra side 17
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Af Jydske Vestkysten d. 8. april kan læses, at risikoen for ovennævnte er 25 % større 
den første mandag efter skiftet til sommertid end gældende for andre mandage. For-
skere fra et universitet har fastslået dette ved at undersøge indlæggelser på hospitaler. 
En årsag kan være den times mindre søvn, man får. Om den modsatte mandag, den 
ved vintertid gælder, at 21 % færre end normalt får hjerteanfald. Det kan skyldes, at 
man får en times mere søvn. Om man så kan redde de 4 % i forskel ved at afskaffe 
sommertid ved redaktøren ikke.

Sommertid øger risiko for hjerteanfald

At udlede eder og forbandelser er sundt

Fra det sydlige naboland: Stadig flere 
motorcykler og stadig færre omkomne

Der fortælles også

Af Jydske Vestkysten d. 17. maj kan læses, at ovennævnte er tilfældet. Skældsordene 
kan gøre os stærkere ved at vi hjælpes til bedre at styre vore følelser. Senior-under-
viser ved Keele Universitetet, Richard Stephens påpeger, at jo stærkere tabubelagte 
forbandelser og besværgelser vi bruger, jo bedre.  

Das Motorrad oplyser, at over en 10-årig periode er antallet af 2-hjulere steget fra 
3,5 mio til 4 mio stk. Samtidig er tallet af dræbte faldet fra 950 til 550 personer. 
Den tyske statistik siger at i tilfælde af uheld med personmskade, havde i over 
halvdelen af uheldene også to-hjuleren en del af skylden. I 34 % var årsagen vurder-
et til at være utilpasset hastighed og i 12 % af tilfældene var en del af skylden baseret 
på ikke korrekt at holde afstand til forankørende.

Blitzet 2 gange i løbet af 2 minutter. Det betød 2400 Euro fattigere og 3 måneder 
som fodgænger.
Vi ved alle, at almindelig hastighedsbegrænsning på almindelige landeveje i Tysk-
land er 100 km/h.
En 24-årig mand på en Honda Fireblade kom med 182 hm/h forbi fotoapparatet 
og igen den anden vej denne gang med 231 km/h. Det koster på de steder 600 Euro 
pr. foto. Når det så er to gange er det 1200 Euro. Der gælder desuden at ved over-
skridelse med vilje, er det dobbelt pris. Det anslog man i dette tilfælde. Det giver så 
2400 Euro.
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Andre klubbers arrangementer (søg selv 
oplysninger):

•	 MC Kæden Nordals: 40 års ju-
bilæumstræf d. 15.-16. august. 
Verdens orkesteret ”Slade” spiller.

•	  Honda 4 cylinder træf d. 15–16-17. 
august ved Tarp/Eggebek.  
Se www.kreigenbrink.com

•	  Panthers træf (i Varnæs) 4. weekend 
i august (har dog ikke hørt fra dem).

•	  Sønderborg MC har d.13. sept.  
25 års jubilæum med åbent hus fra 
kl. 14.

•	  ”Paris Dakar Rally” foredrag d. 5. 
november hos MC kæden

August
Søndag d. 3. august 
Høstdag på Karensminde museumsgård. Se 
inde i bladet.

Onsdag d. 6. august fra kl.19
Grillaften ved Åbæk Strand nord for Åben-
rå. Fælleskørsel fra rastepladsen i Bolderslev 
med afgang kl. 18.30. Kurt Olsen finder en 
fin vej. 

Lørdag d. 23. august   
Bork Havn. Se inde i bladet. Frit slag ved 
Mogens Lind.

September

Lørdag d. 18. oktober 
Vestkysttur. Vi mødes på Bolderslev rastep-
lads kl. 10.00. Poul laver turen.

Lørdag d. 25. oktober 
Tonny Sztuk, Bolderslev holder fest. Se inde 
i bladet

Søndag d. 23. november
Generalforsamling. Mere i næste blad.

Oktober

April i Svinkløv. 

Lørdag d. 13. september 
Energimuseet ved Tange sø. Se inde i 
bladet.

19.-20.-21. september 
Sydregionstræf på A-Farm i Tråsbøl. Se inde 
i bladet. 

Lørdag d. 27. september  
Sort sol. Se inde i bladet.

Oktober
Onsdag d. 8. oktober 
Spiseaften på Øster 
Højst Kro. Se inde i 
bladet.


