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Redaktørens firkant
På grund af indtrufne omstændigheder 
er der her lidt småt med oplysning 
om afholdte arrangementer. Sagen er 
den, at nærværende redaktør også er 
medlem af Dansk BSA Klub og at man 
således har ret til at deltage i det inter-
naionale BSA rally, denne gang var det 
ved Lago di Vico i nærheden af Rom 
i Italien. Det ville jo være ren galskab 
ikke at melde sig til sådan noget, så 
derfor var jeg væk fra 13. juni til 

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, Farversmøllevej 9, 6200 Aabenraa. 
Tlf.: 26 27 22 57. Mail: ejo@kanik.dk
Best.-medl.: Leif Andersen, Farversmøllevej 9, 6200 Aabenraa. 
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: stonibmw@stofanet.dk
Best.-medl.: Bent Holm, Bolderslevskovvej 14.  
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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

d. 3. juli. Umiddelbart efter dette 
tidspunkt havde Langenbergs trykkeri 
ferielukket og bladet skulle sendes til 
langenberg i fuldt opsat tilstand senest 
d. 9. juni, dvs. at Merethe, der sætter 
bladet op, skulle have det en uge inden. 
Resultatet er, at hændelser sket efter den 
tid ikke omtales i dette augustblad. Det 
må så vente til november. Som tiden 
dog går.

Bryllup: Hun sagde sørme ja.

Kontingent betaling på ny måde  
er nu mulig således:

Her er tallene: 
Mobilepay nr. 26272257, 
Kontonr. 5397242623,  
Arbejdernes Landsbank

Hilsen Erika

Fra kassereren:
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Lederen
Som nogle har set, er der under klub-
siderne i Touring Nyt rekalameret for 
vor vor klub. Bagtanken er selvfølgelig, 
at vi skal have flere medlemmer. Når 
I sådan møder mennesker, så bid lige 
mærke i, om disse måske kunne være 
medlemsmuligheder. En tirsdag i slut-
ningen af maj var jeg i Sønderhav. Jønne 
Branderup er i fuld gang med at få folk 
til at melde sig ind. Det er alle tiders. 
Muligvis gør de det så ikke; men ingen 
reklame dur slet ikke. Men hvilke mu-
ligheder har vi så. Ja den anden morgen 
gennem Sønderborg på vej til arbejde: 
Foran en kørelærer i bil kører fire helt 
unge mennester på skolecykler. Hvad 

vil de med deres kørekort? Er de på vej 
til en ny hobby eller er de på vej til at 
skaffe sig en billig transport-mulighed? 
Jeg ved det ikke; men under alle om-
stændigheder vil de aldrig melde sig ind 
i SMCC. Vi er ikke nogen målgruppe 
for deres sociale liv. Jeg er sikker på, at 
man bliver medlem af f.eks. en MC-
klub fordi man vil dyrke det sociale 
samvær. Det kan man måske bedst gøre 
med mennesker, der er som en selv. 
Det er min erfaring, at medlemmer 
sandsynligvis skal hentes blandt de, vi 
har berøring med i forvejen. De kender 
os; men måske ikke godt nok. Her kan 
vi gøre noget.

Fødselsdage og 
lignende:
Karina og Bent blev gift 
d. 28. maj 2017.

Det bekræftes her med, at 
Karina og Bent i sandhed er 
et populært par. Der var i den 
grad mødt op af motorcykler 
til ceremonien på det gamle 
rådhus i Åbenrå. Der efter 
holdt brudaparet traktement i 
opsat telt i deres have i Svejrup. 
Tak Karina og Bent. Alt godt 
ønskesfra SMCC.

Ved Åbenrås gamle rådhus. 
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Lidt om kommende arrangementer.
Grill i Åbæk:
Det er d. 3. august med afgang på fællestur fra Bolderslev rasteplads (se side 19) kl. 
18.30. Og så må vi desværre korrigere oplysningen fra maj-bladet. Store Verners 
jordiske liv eksisterer ikke længere. Som grilltændere har tilbudt sig Marcus Beck og 
Kurt Johannsen. Vi glæder os.

På skydebanen i Bolderslev. Mød op  
d. 6. august kl. 9.45 på Bolderslev rasteplads:
Bent Holm og Tonny Sztuk er medlemmer af Bolderslev Skytteforening. De har 
inviteret os til en prøvedag på Enghøj Skydebane, hvor vi kan prøve vore evner med 
pistol af typen 22” 9 mm – 357 Magnum. Det lyder lige som i en film. Der vil også 
blive lejlighed til at skyde med gevær.
Hele arrangementet koster ca. 100 kr pr. person inkl. krudt, pølser og drik-
kelse. Bent er praktisk og har straks tænkt på, at vi kunne komme af med et evt. 
pølseoverskuddet fra Åbæk.
Tilmelding hos Bent Holm senest 3 dage før på tlf. 23 74 05 61.

Ring Djursland lørdag og søndag  
d. 13. og 14. august:
Det er en endividuel tur som folk selv planlægger. Werner Boyum samler tropperne. 
Giv Werner et praj på tlf.: 20 57 90 56

Sort sol lørdag d. 24. september:
Vi starter fra Bolderslev rasteplads kl. 16.
Knud Oluf vil igen i år tage os med på en fantastisk tur.
Vi er til en fornuftig pris inviteret til spisning på Christies i Sndr. Hostrup. Lotte 
arbejder der.

Onsdag d. 5. oktober kl. 18.30. Spisning på  
Øster Højst kro.
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. 29. 
september.
Er der dårligt vejr, kommer man bare i bil.
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Pouls efterårstur lørdag d. 15. oktober.
Vi starter fra Bolderslev rasteplads kl. 10. Turen går syd på til Husum.
Vi stopper hos MC forhandler Raudzus og tager videre til havnen, hvor der er 
”Krappefest”.

Sæsonafslutning for ”Strandens mødefolk”.
Det er onsdag d. 26. kl. 19 fra stranden i Åbenrå.
Bent Holm arrangerer. Tilmeld dig hos ham på telefon 23 74 05 61 senest tre dage 
før.

Onsdag 2. november fra kl. 19
Der er klubaften hos Owe Johannsen i hans køreskolelokaler på Søndergade 7 i 
Guderup.
Aftenens tema er ”kunsten at sætte tekst og billeder på hjemmesiden”. Har du mu-
lighed for at medbringe computer, så gør det. Ikke PC interesserede skal også bare 
komme. 20 kr. pr. person.
Meld til hos Owe på tlf.: 20 25 35 85
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SMCC’s årlige forårstur til Svinkløv 
Camping:
Svinkløv ligger ved Jammerbugten 8 
km nord for Fjerritslev. Turen dette år 
foregik fra 29. april til 1. maj. For mig 
fra Nordborg gik der over 850 km i alt.

Til stor glæde deltog igen nye medlem-
mer. Det var Ingolf fra Tinglev, Allan 
fra Rødekro og Frank fra Egtved. Det 

er Svinkløv for 10. gang. Første gang 
var 2005 efter, at Hjardemål sluttede 
i 2004. Nordjyllandstur var dog Thy-
borøn i 2009 (der var mange med) og i 
2011 var der ingen Nordjyllandstur.

Vi var i år 18 personer fordelt i 5 hytter. 
For Nordjyllands turen gælder, at man 

Tak til Karina og Bent for, at de ville afholde varme hveder. Tænk: Der kom 31 
personer. Arrangørerne nævner selv, at stemningen var alle tiders. Desværre kunne 
redaktøren ikke være med, idet familien krævede hans deltagelse i et ungt men-
neskes konfirmation. Steen har sat gode billeder på forum i hjemmesiden. Her kan 
man kikke.

Varme hveder hos Karina og Bent  
i Svejrup:

Der orienteres.
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selv finder nogle at være sammen med 
og sammen med dem bestilles hytte. 
Pris for hytten var i år 1050 kr., hvis 
man selv gør rent. Det gad vi selvføl-
gelig ikke; men da vi så rengøringslisten, 
var den eneste forskel på det ene eller 
det andet, at man sparede 500 kr. ved 
selv at vaske gulvet. Der er nemlig en 
lang liste med ting, man skulle alligevel. 
Vi var 6 personer, og det var så 175 kr. 
pr. mand for to overnatninger. Her til 
kommer så fortæring.

For mit eget vedkommende foregår 
forberedelsen ved, at medlem Leif 
Jørgensen, Sønderborg ringer og beder 
mig bestille en hytte, og så går det ud på 
hurtigt at finde nogle, der vil være med 
i hytten. Det lykkedes allerede i no-

vember måned. Så kan hytten bestilles, 
depositum (775 kr.) betales og man kan 
glemme sagen indtil vi skal afsted. Dog 
kan man ikke helt. Solveig fra Mom-
mark er altid ude med snøren om man 
nu har glemt noget. Hun bad mig bes-
tille fællesrummet til festspisningen om 
lørdagen. Sidste år var vi nødt til at spise 
vore frembringelser fra fælleskøkkenet 
i egne hytter, fordi fællesrummet var 
optaget. Denne gang kom vi så heldigvis 
foran nogle andre, viste det sig.
Vort nye medlem Frank er uddannet 
kok lige som Jan. Som det nu er blevet 
tradition, laver vi selv vor mad. Kok-
kene vil ikke kokkerere. Det har de nu 
gjort hele livet; men de vil gerne være 

Fortsætter på side 8

Maden ventes
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med og yde råd gode råd. Mere om det 
senere.

Hvordan gik så turen: Ja, vejrmeldingen 
var fuld af regn, i hvert fald hvis man 
ventede alt for længe med at komme til 
Svinkløv. Vi ville så ad Jyllands østlige 
ruter køre med ret stramt gaskabel og få 
pauser. Ejgil fra Guderup og jeg star-
tede hver for sig fra det nordlige Als og 
mødtes med hinanden og Leif ved Als 
Motor i Sønderborg. Vi kørte ned til 
Felstedskov, hvor vi kl. 10 hentede Jan. 
Videre gik det op ad motorvejen, hvor 
Steen samledes op ved Haderslev Syd og 
Frank samledes op ved Bramdrupdam. 
5 var vi så. Ejgil sagde, at han havde 
benzin til 100 km og jeg skulle holde 
øje med en tankstation. Jeg glemte alt 
om det, indtil vi var nået til Hadsten, 
hvor Ejgil kommer op og meddeler 
noget om tom tank. Der er gået 112 
km ser jeg nu i skrivende stund. Ved 
Randers drejer jeg ind til tankning; men 
Ejgild er væk. Katastrofe! Vi er dog for-
trøstningsfulde, idet Steen kørte bag ved 
Ejgil og Steen heldigvis også var væk- 
sikkert sammen med Ejgil. Det store 
problem går så op for os, da vi midt på 
en vej midt i Himmerland møder Steen 
uden Ejgil. Steen aner ingenting. At få 
fat i Ejgil på telefonen lykkedes ikke i 
første omgang. Vi slog os til tåls med, 
at Ejgil ville dukke op. Ejgil er jo ikke 
tabt bag af en vogn og skulle nok finde 
på råd. Ankommet til Svinkløv fik Steen 
kontakt og Ejgil havde løst alle proble-
mer og ville komme.

Det viste sig, at han var kørt tør ved en 
bro, hvor han kunne gå op ad skrænten 
og stoppe en taxi. Taxien hentede 5 liter 

Fortsat fra side 7

benzin og en dunk til i alt 150 kr. Vi 
tilbød Ejgil kompensation; men det ville 
han ikke. Det endte altså godt.

Hvad skulle vi så om lørdagen: Frank 
foreslog øen Fur; men der havde vi 
været i 2013. Leif havde foreslået 
Rubjerg Knude Fyr nord for Løkken 
ved Lønstrup Strand. Det havde været 
i fjernsynet og så interessant ud. Der 
kørte vi til. Der var langt fra vejen at 
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spadsere. De fleste tog turen. Der efter 
var der lidt til ganen på en café i Løn-
strup. Vi kørte med at ”sætte af ” og 
Knud Oluf foran og Lars som bagstop-
per. Der efter gik det hjemad til det 
store fælleskøkken.
Vi tog fat hvor vi slap sidste år. Da 
vandt Lars det gyldne piskeris for at 
være særlig ihærdig i køkkenet. Han 
skal så bestemme menuen i år og det 
blev kronprins Frederiks livret. Det er 

oksekødsstrimler med alverdens ting og 
en hel del fløde. Oven på det, når man 
har fået det på egen tallerken, lægges 
frisk skåret løg, frisk skåret rødbede og 
hakkede hårdkogte æg. Vi fik pommes 
frites til. I år var det Knud Oluf, der 
vandt det gyldne piskeris. Det er en 
vandrepræmie. Andre vindere: Solveig 

Fortsætter på side 10

Fiskeforretning i Nørre Vorupør.
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Fortsat fra side 9

vandt ”Karkludspræmien”. Den er 
en pakke karklude og vindes bl.a. for 
evnen til at holde folk i gang samt for 
hele tiden at holde opryddet og holde 
orden. Bitten og Vibeke vandt hver 
”Grydeskepræmien”. Den gives for 
ukuelighed.

Om søndagen var der individuel 
morgenmad og rengøring før afgang. 
Vi kørte traditionen tro omkring 
Hanstholm og til Nørre Vorupør hvor 
vi indkøbte forskellige slags fisk til de 
hjemlige gryder. Nogle stykker tog vi-
dere til Holstebro, hvor Kok-MC holdt 
åbent hus. Sjældent har jeg set så mange 

mennesker. Der efter gik turen hjemad 
over Midtjylland og via Holdsted, Rød-
ding og Rødekro.

Jeg fik taget en masse billeder, men 
overså en mægtig fedtklat på kameraets 
objektiv. Den ødelagde en masse. En 
del af billederne her er derfor leveret af 
Steen.

Mårup Kirkes kirkegaard.

Sommerhuse på vej i havet
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Mårup Kirkes kirkegaard.

Sommerhuse på vej i havet
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Da der ikke er kommet andre beret-
ninger, skriver jeg min:

Til stor glæde var vejret nu sommerligt. 
Overordnet set nævner Steen, at vi var 
28 personer. Desuden påstår nogle, at 
de havde snakket med Leif og Erika der 
nede, ligesom vi på Drei Annen Hohne 
mødte Tonni Asmussen med frue og 

venner. SMCC har altså været godt 
repræsenteret i Harzen.

Mange havde valgt at følges gruppevis. 
Ejgil havde næsten hele sin familie med.

John Iversen, Jan N. Larsen og under-
tegnede valgte at følges. Jeg planlagde 
denne vores første del.

Steens tur til Harzen:
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Jeg arrangerede en ”nedtur” med 
temaet: ”Den tidligere indre tyske 
grænse”. Det er altså grænsen mellem 
de tidligere nabolande, Østtyskland og 
Vesttyskland. Vi ville se grænseovergan-
gene og sejle på grænsefloden Elben. 
Vi havde hørt, at nogle af de tidligere 
grænseovergangssteder var lavet til res-
tauranter og værtshuse. Den forandring 
var værd at smage på. Jeg, som barn 
af 60-erne har i øvrigt af interesserede 
lærere fået skoletiden fyldt med den 

kolde krig, Cuba.krise og alt det. Zone-
grænsen er en del af den historie og jeg 
synes stadig, at det er utrolig interessant.

Hvordan gik det praktiske så: Ja, vi 
kørte en dag før Steens officielle af-
gang, altså d. 4. maj. Vi kørte over til 
Langenlehsten nær Lübeck tværs over 
DDR grænsen og fortsatte sydpå til 
Boizenburg, hvor vi fandt delstaten 
Brandenburg og græseovergangen 
”Checkpoint Harry” på Am Elbberg 
37. Her fik vi et større måltid. John og 
Jan var ved at kløjs i deres Bauersfrüh-
stück, hvor jeg slap mere nådigt med en 
Eintopf (ærtesuppe). Vi fulgte Elben på 
den østtyske side ned til Lütkenwisch, 
hvor vi hos Café Jaap ved Elbens bred 
fik eftermiddagskaffen med is. Der efter 
sejlede vi over til Schnackenburg. Byen 
er i Niedersachsen, altså i Vesttyskland. 
Der efter gik det skiftevis på den ene 
eller den anden side af zonegrænsen 
indtil byen Salzwedel, hvor vi havde 
forudbestilt værelse på hotel Zur Post. 
105 Euro for os tre i fællesrum med 
morgenmad. Det er noget i retning af 
260 kr. pr. snude. Hele det Tyskland vi 
mødte, havde stået i aspargesens tegn. 
Hr. køkkenchef emeritus Jan N. Larsen 
besluttede derfor, at asparges skulle vi 
smage på i Salzwedel og det gjorde vi så. 
Det var hvide asparges med nye karto-
fler, røget skinke, hollandaisesovs og et 
par flasker hvidvin. Vi havde kørt 375 
km for at komme så vidt.

Om morgenen d. 5. maj gik den videre 
sydpå ad de berømte og berygtede 
zonegrænseovergange. En særlig beryg-
tet er mellem de to sammengroede 

Fortsætter på side 12
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byer Böckwitz / Zicherie. Førstnævnte 
lå dog i delstaten Sachsen Anhalt og 
sidstnævnte i Niedersachsen. Det betød, 
at zonegrænsen kom til at løbe gennem 
disse sammenvoksede byer. Indtil 1945 
havde alle børn gået i skole i Böckwitz. 
Det blev slut nu. For ikke at alle skulle 
flygte til Vesttyskland blev huse revet 
ned og en mur bygget. Folk blev jaget 
væk og vestvendte vinduer blev muret 
til. Som kronen på værket blev den 
vesttyske journalist Kurt Lichtenstein 
skudt ned, da han fosøgte at tale med 
nogle østtyske landarbejdere. Han var 
det første dødsoffer efter bl.a. murbyg-
geriet gennem Berlin. Netop dette 
område blev for en hel generation tema 
i vesttyske skolebøger til minde om den 

umenneskelighed, som delingen mellem 
øst og vest betød.

Næste stop skulle være transitgrænsen 
til DDR ved Marienborn (Helmstedt på 
den vestlige side). Det er på motorvejen 
mellem Hannover og Berlin. Stedet 
var en hovedovergang for varer mel-
lem landene og er nu statsmuseum og 
angives som ”Gedenkstätte” til minde 
om uhyrlighederne i zonegrænsetiden. 
GPS-en viste der efter vej via Everingen; 
men så blev det pause-tid og et kaf-
fested i Morsleben dukkede op. Videre 
gik det efter pausen mod Marienborn. 
Der opdagede jeg, at mit kamera var 
glemt i Morsleben. John og Jan måtte se 
Marienborn selv og jeg kørte tilbage. Jeg 

Gang i fællesskabet.
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fandt ikke stedet; men i anden omgang 
og ved hjælp af Jans hukommelse blev 
glemmestedet fundet og jeg fik mit 
apparat. Skaden omkring mit glippede 
museumsbesøg var ikke så stor, idet jeg 
var der på Harzenturen i 2013. John og 
Jan fik heldigvis det set.

Fra Marienborn gik det så tæt forbi 
Quedlinburg samt via Wernigerode og 
til Bad Sacha, der ligger ca. 30 km syd 
for Braunlage. Det er altså i den sydlige 
udkant af Harzen. Turen fra Salzwedel 
til hotel Ursula i Bad Sacha var ca. 185 
km. Vi hørte til de først ankomne. Eft-
erhånden dukkede flere op. Om aftenen 
oplyste Owe Johannsen os om, at han 
denne dag blev 55 år. Han havde et 
par flasker med og hotellet så igennem 
fingrene med, at de røg ned på stedet 
under stort tillykke. 
 
Næste dag var så d. 6. maj. Steen havde 
forberedt fællestur til de, der ikke havde 
planlagt egne ture. Vi var nogle stykker, 
der fulgte med Steen til Quedlinburg. 
Her fra fulgte en gruppe Steen til „Har-
zer Bike Schmiede“ i byen Zilly. Jeg har 
været der før og tog i stedet med en flok 
til Wernigerode, hvor der var en del 
leben midt i byen og desuden ret varmt. 
Aftenen gik igen sammen med en del 
glas og flasker.

Den 7. maj havde Steen arrangeret tur 
til en berømt kejser Wilhelm-statue ved 
Kuffhäuser, der ligger nær Nordhausen 
og der efter til en koncentrationslejr. 
Iris, Bent, John og jeg lavede vor egen 
tur. Iris havde foreslået Grenzland-
Museet i Bad Sacha og det tog vi til. 
Vi fik et fantastisk foredrag om zone-
grænsen og dens bevogtning. Der efter 

tog vi til foden af Brocken, nemlig til 
byen Schierke. Den var i DDR-tiden en 
lukket by og der var her kursusejendom 
for officerer fra Stasi og Folkearmeen. 
Ejendommen er nu lavet til noget så 
frederigt som vandrerhjem. I en café 
her tog vi en gang suppe samt kaffe og 
Apfelstrudel.

På vej hjem stoppede vi som tidligere 
nævnt på Drei Annen Hohne. Stedet 
er reelt en åben og hyggelig banegård, 
hvor damplokomotiver, mens vi skyller 
halsen, puster og pruster omkring os.

Ellers var der ikke noget sindsoprivende 
ud over, at vi skulle hjem den næste dag.

Så blev det d. 8. maj. Jeg skulle hur-
tigt hjem og det ville Jan og John også 
gerne. Afgang gik kl. 8.20 og husker jeg, 
allerede kl. godt 11.00 var vi i Ham-
borg. Vi kørte endda næppe mere end 
120 km/h (efter GPS-ens angivelse godt 
nok). Motorveje er gode når det gælder. 
Det hjælper også, når nu lastbilerne på 
grund af søndag er væk. Alligevel var der 
på vor modsatte motorvejsbane utallige 
flokke af stillesående biler. Nogle køer 
var over 10 km. lange. Hos os var der fri 
bane. Ikke engang vejarbejdet nord for 
Hamborg gav den mindste forhindring. 
Til sidst: Tak til Steen for turen.

Om hotellet: Fortæringen på Hotel Ur-
sula var noget spartansk. Men bag efter 
gjorde det ikke så meget idet de fleste af 
os faktisk havde godt af at faste.

Steen oplyste den sidste aften, at Harzen 
som turistmål for SMCC er ved at være 
udtømt og at den nok går til Sauerland 
i 2017.
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Johnny Madsen udtaler til 
Ude og Hjemme:

Jeg siger ikke nej til ret mange 
ting. Der går lige som en flig af 
dig, hvis du siger nej.

Berliner avisen ”Tagesspiegler” oplyser, at delstat Brandenburgs justitsminister 
træder tilbage på grund af motorcykel: Hvad er nu alt det?

Sagen er, at justitsminister Helmuth Markov (partiet ”die Linke”) træder tilbage, 
fordi det kom frem, at han har ladet sin Suzuki GSX-R 1000 transportere mellem 
Potsdam og Leipzig med en autotransporter tilhørende sin delstat. Skatteborgerne 
har således betalt for transporten på 502 km (til mekanikeren). 

Vi kan spørge: Hvorfor har vi egentlig specielt i vest Europa vore gode velfærds-
samfund og hvorfor består det velfungerende Danmark af et samfund med det 
næsthøjeste bruttonationalprodukt (et mål for evnen til at skabe værdi ved at 
arbejde) i EU. Hvorfor kører det ad helvede til i f.eks. arabiske lande og Rusland, 
hvor befolkninger holdes i fattigdom, hvor man har censur af aviser, åbenmund-
ede journalister skydes og hvor magthaverne er blevet verdens rigeste på rekordtid. 
Forklaringen på vestlige relativ gode samfund er, at korruption, mandatsvig og snyd 
refereres af den frie presse, ekspederes af vort retlinede retssystem og umuliggøres 
således i høj grad. Resultatet er vort velfærdssamfund, hvor selv almindelige pen-
sionister kan tage på ferie. Vi skal passe på denne værdi og hjælpe med til, at hum-
bug ikke accepteres. 

Fra pressen:
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Fra pressen:

Endnu en grund til at dyrke fællesskabet i SMCC:
At omgås kammerater giver sundhed. Det gælder for det ene som for det andet køn.
Det er oplyst af Jürgen Becker under ”Bakerstreet” i maj-nummeret af bladet ”Mo-
torrad News”.

Det hele stammer fra undersøgelser lavet af universitetet i Göttingen. Mænd kan 
simpelt hen befordre deres sundhed ved regelmæssigt at omgås kammerater. Man 
har som supplement studeret vore nære slægtninge, nemlig berberaber i Marokko. 
Man har sammenlignet niveauet af de stresshormon, der betyder noget. Resultaterne 
var forbløffende: Enegængere går det i gennemsnit helbredsmæssigt væsentligt dår-
ligere end de, der søger selskab.

Det er altså nu videnskabeligt sandsynliggjort, at vi f.eks. skal mødes til fællesar-
rangementer, hvis vi har vort helbred kært. Især mandesjælen styrkes og så er det 
(heldigvis) sandsynligvis ingen forskel på, om der er fornuftigt, hvad vi snakker om. 
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August

November
Onsdag d. 2. november kl. 19: 
Klubaften hos Owe Johannsen. 
Aftenens tema: Se inde i bladet

OBS:
Hvis det øser ned aflyses turene. Se hjemmesiden eller kontakt arrangøren.

For flere arrangementer er der yderligere information inde i bladet:

Oktober
Onsdag d. 5. oktober. 
”Traditionsspisning” i Øster Højst. Se 
inde i bladet.

Lørdag d. 15. oktober. 
Poul laver en efterårstur. ”Skalddyrsdag” 
i Husum. Se inde i bladet.

Onsdag d. 26. oktober. 
Bent Holm og sæsonafslutning. Se inde 
i bladet.

Onsdag 3. august kl 18.30
Grill i Åbæk. Fællestur ved Kurt Olsen 
fra Bolderslev rasteplads.

Lørdag d. 6. august kl. 9.45 til 13 i 
Bolderslev: Skydning med pistol og 
gevær. Se inde i bladet.

Lørdag d. 13 og søndag 14. august. 
Individuel tur til Ring Djursland.  
Werner samler op. Se inde i bladet.

September

MCTC’s 50 års jubilæumsfest  
d. 3. september. 
I Byhallen i Kolind. Hold øje med 
Touring Nyt.

Lørdag d. 24. september: 
Sort sol. Vi er inviteret til spisning 
på Christies i Sdr. Hostrup. Se inde i 
bladet.

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

• Panthers træf. 26. til 28. august. Tag 
til Varnæsvigvej 47, få mindst en 
snak, en øl og et par pølser.

• Alsløbet for gamle MC'er. Det er 
d. 27. august fra kl. ca 9. Start hos 
Toyota i Sønderborg.

• MC Sundeved d. 3. og 4. september 
på Fyn.

• Sønderborg MC holder åbent hus 
d.10. september 2016. Som sæd-
vanligt kan der købes tørt og vådt 
til fornuftige priser. Det er Goethes-
gade 23A, 6400 Sønderborg.



Kubikken- 19Arrangementskalender
Praktiske oplysninger:
Hvor der er krav om tilmelding:
Hvis andet ikke er anført så hos Poul 
på: Tlf.: 74 49 12 03 eller mail  
pp@eucsyd.dk

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:
Normalt sættes 20 kr. pr. person for 
f.eks. kaffe og ostemad. Hvis eks-
traordinært flot så er max. 40 kr.

Nærmere forklaringer til mødesteder.
Bolderslev Rasteplads ligger på Hellevad-Bov-
vejen umiddelbart syd for Kohbergs Brødfab-
rik på den østlige side. Pladsen er anvist ved 
skiltning.

Stranden i Åbenrå er altid parkeringspladsen 
ved Gammel Flensborgvej og ikke under sejlet.

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

Vibeke højt til MC.
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Flot lokalracer fra Harzen.


