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Redaktørens firkant
Der var på generalforsamlingen af-
stemning om, hvordan Kubikken 
skulle udgives. Resultatet blev, at 
bladet udgives uforandret, men at 
kontingentet skulle stige med 50 kr. til 
200 kr. pr. år. Nu var det brændende 
spørgsmål: Ville folk så melde sig ud. 
Der er jo alligevel en del medlemmer, 
som vi sjældent ser. 10 betalte ikke. En 
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rundringning viste, at 3 havde glemt 
betalingen. 7 Kubikkenlæsere er så 
tabt. Vi har dog fået tilsvarende nye 
læsere. Vi skal altså alle holde et øje på 
at skaffe nye medlemmer. Det stopper 
aldrig.

Tak til Tonny for Hollandshistorien.

Kirsten og Kaj 
som eneste på 

MC til gule 
ærter. 
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Lederen
Det med at nærme sig pensionsalderen.
Fra ældresagens blad og en samtale med 
journalist Mette Fugl.
Lige indledningsvis: Hvorfor tager lederen 
i Kubikken dette op: Ja for det første er 
der ikke meget at skrive om efter en lang 
vinter, for det andet er det 3 år siden 
medlemsundersøgelsen, der viste, at vor 
gennemsnitsander var 59 år, for det tredje: 
Vi får nye medlemmer; men de er ikke 
yngre, for det fjerde skal vi være kvikke 
nok til at tage med det til sin tid oprettede 
SMCC rejseselskab til Steens Tysklandsture 
og andre steder, til den dag vi ikke har  
noget kørekort. Selvfølgelig fortsætter 
SMCC da uden kørekort.

Aldersforsker og professor Rudi Westen-
dorp (57 år) foreslår at afskaffe pen-
sionsalderen. Den er umyndiggørende, 
hvorimod arbejde giver agtelse. Risikoen 
for demens er i øvrigt faldet med 30% i 
de sidste 20 år.
Det modsatte af professorens indstilling, 
kan vi selv finde biblen. Her står, at ar-
bejde er Guds straf. Adam og Eva spiste 
af kundskabens træ. De blev smidt ud 
af paradiset og skulle fra da af som straf 
opretholde livet ved at arbejde (alle og 
enhver samt deres efterkommere skulle 
i fremtiden tjene deres brød i deres 
ansigts sved). Man kan jo diskutere, om 
mennesket er kommet før biblen og om 
magthaverne har skrevet netop det, der 
gav dem selv det gode liv ved at lade alle 
andre arbejde.
Vort medlem i Søgård, Kaj har altid 
påstået, at hvad der er god moral og op-
førsel er besluttet og beskrevet af magth-
averne således, at de kan få det godt. 
Vi kender det fra os selv. Det er god 
moral at putte børnene tidligt i seng. Så 

man kan nemlig få fred. Børn af en vis 
alder skal naturligvis ikke sove mere end 
voksne. De står bare før op, hvis de er 
kommet før i seng. Forældrene løser det 
meget fikst ved at børnene kan tænde 
fjernsynet om morgenen, hvor børnene 
så igen er fri for forældrene. Vi søger 
(efter evne og muligheder) alle sammen 
det gode liv, hvor de stærkeste dog kan 
bedst.
Nå, tilbage til professoren: For mindre 
end 100 år siden blev vi i gennemsnit 
40 år gamle. I dag bliver vi på samme 
måde 80 år og statistisk set ved man, at 
det barn er født, der bliver 135 år gam-
melt. Statistik passer, hvis det bruges 
rigtigt. Man kan selvfølgelig også bruge 
statistik forkert og vise, at ens egne 
måske dumme fordomme er sande. I 
hvert fald nævner Jydske d. 11/3, at i år 
2050 er der 3 gange så mange 80-årige 
som i dag.
Professoren påpeger, at der i den vestlige 
verden er en eksplosion af liv. Aldrig har 
der i vor verden været så mange, der har 
nået så høj en alder. Westendorp stiller 
alligevel spørgsmålet: Er der livskvalitet 
i de år frem over, der venter os eller skal 
vi risikere at leve i ensomhed og med 
store tab.
Mette Fugl spørger: Hvad nu hvis jeg 
ikke har lyst til at springe elastikspring, 
når jeg er 90 år og hellere vil have ro og 
fred? Svar: Pas på. Kedsomheden kan 
tage overhånd og så følger depression og 
magtesløshed.
Det viser sig, at heller aldrig nogen 
sinde tidligere har der været så mange 
gamle, der arbejder, betaler skat og som 
selv har valgt dette liv som det bedste 
for dem selv.

Fortsætter på side 4
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Fortsat fra side 3

Professoren anfører videre, at de person-
er, der protesterer på gaderne om bibe-
holdelse af lang pension som velfærds-
samfundets umistelige rettigheder, tager 
fejl. Det gør de også selv om de har 
betalt ved personlig opsparing. Den 
opsparing må de dele med de svage.
Der er noget, der hedder: ”Kunsten at 
blive ældre”- som kan kan udvides til: 
”-uden at være det”.  Hemmeligheden 
ligger for en stor del gemt i den enkeltes 
egen sociale og psykologiske fleksibilitet. 
Det er slående hvordan mange ældre 
mennesker, trods gebrækkeligheder og 
begrænsninger, alligevel står i deres liv 
med en følelse af velbefindende.

Kubikkens afsluttende kommentar: Vi (der 
har vores på det tørre) kan så igen grine 
lidt af unge Bent Holm, der glædede sig 
over den forestående efterløn, som han jo 
havde fortjent. Han nærmede sig målet. 
Men han bemærker, at de flytter hele tiden 
målet uden, at de sætter hans skat ned. 
Om det er rimeligt, må vi på demokratisk 
vis stemme om til valgene. Man må nok 
sige, at de ældre mennesker, der generelt 
har det godt, er kendetegnet ved, at de 
har beholdt deres netværk og deltager i 
hvad der foregår. SMCC er et netværk for 
ligesindede og det er Kubikkens overbev-
isning, at fortsat velvære drejer sig om 
fortsat sammenhold. Vi må ikke afvise et 
fremtidigt SMCC Touring rejsebureau, 
så vi fortsætter med vore ture den dag, 
kørekortet er væk (Steen, det må du lave).

Hos de Gasschoeve, Slagenweg 20, Col-
lendoorn i Holland.
Fredag den 11. november 2016 kører 
Allan, Steen og undertegnede kl. 15.30 
mod Hardenberg i Holland.
Efter at have bisat min lillesøster, 
Elisabeth i Gråsten, og derefter kaffe og 
spisning i Rinkenæs med stjerneskud, 
kørte vi godt mætte i Dorthes Skoda 
Oktavia.
Der var megen trafik mod Hamborg, 
og meget vejarbejde osv; men over mod 
Bremen løb trafikken gnidningsløs. 
Steen sad på bagsædet og småsov, da vi 
efter Bremen kørte ind på en rasteplads 
for at tisse og få noget at spise.
Hjemmefra havde jeg spurgt Allan om 
jeg skulle tage GPS med.

Nej lød svaret, han havde jo Smart 
Phone! Vi kørte så forbi afkørsel mod 
Oldenborg og kørte videre mod Wilde-
shausen; men Steen havde jo taget sin 
GPS med og (tak for det). Så vi tog en 
afkørsel mod Dötlingen, efter Cloppen-
burg. Her kom vi på orienteringskørsel 
med både grusveje, cykelstier og mange 
flere små veje.
Efter ca. ½ times kørsel kom vi så på 
den rigtige vej nr. 213 mod Meppen og 
Emmen. Vi var i Lutten kl. 21.30, og 
fandt vores Bed & Breakfast (De Rode 
Beuk).
Efter god søvn i to gode værelser og et 
fint morgenmad, kørte vi til en MC 
forhandler, en meget stor butik med 

45 års klubfest i Holland 
Tonny Sztuk skriver:
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ca. 100 MC-er udstillet, både nye og 
brugte.
Kl. 12.30 kørte vi så forbi klubhuset 
hos ”de Gasschoeve” (Gasspjældet),A og 
de blev meget overraskede over at se tre 
danskere, som var kørt helt til Holland 
for at lykønske med deres 45 års jubi-
læum.
Kl. 13.30 kørte vi til Hardenberg for at 
spise frokost.
Her var der stort ståhej, fordi Santa 
Claus kom til byen med sorte Alfer? 
Vi troede det var negerbørn der hjalp 
Julemanden! Senere da vi kom til klub-
festen, ca. kl.16.30, spurgte jeg, om det 
var negerbørn.
Alle skreg af grin! - Nej, det var Alfer! 
De var blevet farvet sort af sod i skorste-
nen, da de kom med gaver.
I klubben blev vi så inviteret på ta' selv 
bord, med flere retter, øl, vin og fri bar 

og et orkester, der spillede Rock! - Hele 
aftenen!
Efter vi havde spist, overrakte Steen 
en gave fra os! En ramme med SMCC 
klubmærke og lykønsknings tekst.
De var meget overraskede over dette. Se-
nere på aftenen blev der uddelt T-shirts 
til klubmedlemmerne.
Vi spurgte om vi kunne købe tre stk., 
men nej, det kunne vi ikke! - - - Men vi 
kunne få tre :-) – nu da vi var kommet 
helt fra Danmark.
Vi var hjemme på værelset kl. ca. 02.30, 
Steen og Tonny lidt beduggede (der var 
jo fri bar).
Allan var ædru, og han var jo chauffør 
på hele turen.
Næste morgen, søndag, stod den på god 
morgenmad og pakning af bilen.
Kl. 09.30 kørte vi mod Danmark og vi 
var hjemme kl. 15.30.
Tak til de Gasschoeve! - Allan for kørsel! 
- Og til Steen for at have GPS med!

Hilsen Tonny.
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Varme hveder hos Karina og Bent. 
Igen i år den 11. maj fra kl.19. Det er Sønderborgvej 190 i Svejrup. Man betaler 
standardgebyret (se side 19) til værtsparret. Besked senest 3 dage før på tlf. 20 27 07 
45 eller mail: quizzikvinden@hotmail.com.

Steens Sauerlandstur
Steens Sauerlandstur fra torsdag d. 25. maj. Der er booket fuldt ud.
Det er sikkert tilladt selv at finde overnatning i nærheden.

Mølleløbet d. 10. juni fra Kajs MC:
Der er kaffe hos Kajs MC fra kl. 9 til 10.30 og så kører vi ud i landet og ser på 
hvad Erika har arrangeret. Tag alligevel madpakken med. Broagerland og Egernsun-
dyrkes. Vi slutter med pølser hos Ingrid og Poul i Frederiksgård.

Mere om storketuren til Bergenhusen d. 1/7.
Som angivet i arrangementskalenderen griller vi hos Helge Lieberg, når Danmark 
igen nås. Helge kan godt lide Moto Guzzier og vi skal se dem.
Helge har grill og drikkelse. Man skal selv have fortæringen med ud til Helge. Man 
kan jo bare holde for ved en grænsekiosk på vejen hjem og så købe ind.
OBS, OBS! Helge 
Lieberg vil have en 
reminder på SMS 
to dage før. Han har 
telefon: 41 41 61 77
Husk at ringe til 
ham inden afgang 
fra stranden med 
antallet, der vil med 
ud til ham (og ca. 
tidspunkt).

Lidt om kommende arrangementer

En af Helges mange 
Guzzier.
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I år var vi 70 personer. 40 ærter, 28 
schnitzler og 2 af noget andet. Leif 
holdt et fint foredrag om deres MC tur 
til USA. Tak for det. Knud Oluf sup-
plerede med gamle film fra SMCC’s 
barndom for 40 år siden.
Arrangementet er en uge tidligere end 
sædvanligt. Det skyldes, at nogle ikke 
kan komme med, fordi der denne week-
end er MC-dag hos Esther Jensen på 
Borbjerg Mølle Kro. Andre igen har lidt 
svært ved denne weekend fordi der altid 
er håndboldfinale med Danmark i EM 
eller VM denne søndag. Det er der så 
ikke i år. Det sørgede Ungarn for. Alt i 
alt betød denne forskydning, at der kom 
travlhed. Kasserereren mente nemlig, 
at kubikken skulle være færdig, så den 

Lidt om afholdte arrangementer

og girokortene kunne omdeles til gule 
ærter. Der er meget at spare ved alle de 
gange porto. Travlheden betød, at der 
under korrekturlæsningen blev overset, 
at der i blodet var angivet både kl. 13 
og kl. 14. Erika mente, at vi jo ikke 
kunne sidde og spise ærter først kl. 14. 
Enden blev, at vi ringede rundt til alle 
for at fortælle, at det korrekte tidspunkt 
jo var kl. 13. Der er altså ikke langt fra 
deadline d. 10. januar og til omdelingen 
d. 22. januer, når opsætteren skal have 
bladet lavet og trykkeriet skal have det 
hele trykket og pakket. Måske skal vi for 
eftertiden holde gule ærtearrangementet 
d. 1. søndag i februar. Det må vi kikke 
på.

Lidt fra gule ærter på Kværs Kro.

Erika indkasserer hos Helge.
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Igen var der 
godt besøgt. 
Tak til Owe 
med familie 
for at hjælpe 
med at holde 
hjulene i 
gang selv om 
det er vinter. 
Klubaften, ja 
det lyder så 
let. Med alle 
de smurte 
boller og 
æblekage med 
flødeskum 
er det klart, 
at der ligger 
arbejde bag. Der kom 20 tilmeldte og vi kunne godt have været 
flere.

Tak til Ejgil for det interessante og sjove foredrag med oplevelser og tildragelser fra 
et langt liv. Ejgil husker forbavsende mange ting også fra sin tidligste barndom og 
sin tidligste skoletid. Interessant var det at høre en ung knægts oplevelser fra Dan-
marks besættelse d. 9. april.
Ejgil var så heldig at bo tæt på Danmarks dengang vigtigste hovedvej, nemlig 
Hovedvej 10 og lige syd for Christiansfeld.

Klubaften hos Owe Johannsen d. 6. februar:

Fra pressen:
Jyllandsposten d. 20. marts.
Mandag afdrager Danmark sit sidste lån i udenlandsk valuta.
Sidste gang man med sikkerhed kan sige, at Danmark ikke havde gæld i udenland-
ske valuta, var Frederik 6. konge. Det var i 1834. Det er altså første gang i mindst 
183 år, at Danmark ikke har gæld i udenlandsk valuta. »Det er en historisk begiven-
hed. Det viser, hvor stor tillid vi har fået opbygget i udlandet til dansk økonomi og 
fastkurspolitikken. Det er en festdag for sund og ansvarlig finanspolitik, og mange 
finansministre har gjort en indsats for, at vi er nået hertil.
Man må huske, at den indenlandske statsgæld er noget helt andet og den vil altid 
være der. F.eks. d. 15. i en måned vil staten jo altid skylde alle bagudlønnede stat-
sansatte en halv månedsløn. De forudlønnede tjenestemænd må så omvendt skylde 
en halv månedsløn til staten (red).

Ejgil fortæller.
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Selv om det endnu 
ikke var blevet 1. 
marts, hvor vi må 
køre, var der godt 
besøgt. 

Konge blev Palle 
Jakobsen. Prins blev 
Hans Skrydstrup. 
Det var nu også 
velfortjent, idet 
begge de kongelige 
højheder er faste og 
stabile deltagere år 
efter år.

Hos børnene blev 
tilsvarende Tristan 

Duus og Caroline Duus. De er fætter og kusine.

Tak til Kasper Jensen fra Kajs MC og til Kirsten og Peter Juhler for fremskaffelse af 
tønde og slik.

Tøndeslagning d. 26. februar:

Erfaring er den betegnelse, 
som alle mennesker giver deres fejltrin.

Oscar Wilde
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Flemming Ehlert Jørgensen fortalte 
på Kværs Kro om sin MC tur fra sit 
hjem op ad Norge til Nordkapp og 
videre over Finland, de baltiske lande 
til Gibraltar og videre langs Vestafrika 
til Cape det gode Håb i Sydafrika. 
Flemming fløj hjem fra Sydafrika. Han 
har ikke fortrudt og ønsker senere en 
tur syd fra og op langs Østafrika til de 
arabiske lande.
Flemming var vist uddannet slagter, er 
ansat i Dansk Industri og fik orlov fra 
sit arbejde (mod til gengæld ikke at gå 
på pension, når han kom hjem). Flem-

ming er født i 1951 og fik efterløn i 
rejseperioden. Man bliver nødt til at 
kunne lidt fransk for at kunne begå sig 
på de kanter.
Der blev opnået sponsorater, men al-
ligevel skal turens pris tælles afhængig 
af optællingsmåden i hundrede-tusinde-
kroners klassen.

Der var knap 50 tilhørere og klubben 
gav lidt til fra kassebeholdningen. 

Tak til Steen for at arrangere. 

Cap to Cap:

Fra pressen:
Fra Ude og Hjemme d. 11. januar:
Motion frem for TV: En læser havde dårlig samvittghed over at sidde i timer hver 
dag foran tossekassen. Læge Jerk W. langer skriver som svar under ”Sundhed uden 
recept”: Vi ser i gennemsnit TV over 3 timer hver dag. Det er det mest passive, der 
findes ud over at sove. Forskere har beregnet, at livet forkortes med 21 minutter for 
hver time vi ser TV. Lægen anfører, at vi nok skal tage dette med et gran salt. Men 
det demonstrerer alligevel hvordan såkaldt siddesyge er farlig. Jerk W. Langer anbe-
faler, at alle i stuen laver gymnastiske øvelser f.eks. på en måtte på gulvet. Det klarer 
hjernen. Hvis alle gør det samtidigt, virker det heller ikke så tosset.

Om edderkopper !
Naturen holder sig selv i ave. Det har den lært sig selv.
Styringen foregår bl.a. ved, at der altid er knaphed på føde. Er der føde nok (byt-
tedyr), stiger antallet af rovdyr. Er der fødemangel dør de svageste af rovdyrene 
(ungerne og de syge). Naturen holder selv sin balance og den må vi ikke forskubbe.
Af Jydske fredag d. 17. marts kan man læse: Edderkopper spiser mere end os.
Verdens 25 millioner tons edderkopper æder ca. 600 millioner tons insekter hvert 
år. Man håber, at mennesker vil indse betydningen af edderkopper og betragte disse 
som nyttedyr og passe på dem, så antallet af irriterende og skadelige inseklet ikke 
stiger (også hjemme i huset). 
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Kuns numme 11 Internasjonal Fjelbytræf 

 
 

D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…Dato 27/5 fra klokken 12:00….. 
 

Do tæje sel MC, telt å æ glant humør mæ. Øl, vand o´ ma ka køfes heæ ve vos. 
Å sen ka do fåe en gemytle snak ve æ bålstej. 

Do ka såw heæ få....kr 25,- å æ mand mæ davre. 
Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ ve vos…. 

Vi hofer å dajlæ  vær i år…mæ kool bæjere 
Do ka se mejr å Faseren. 

Brum brum    Ulla /Geert…. 
20192080/61792918 
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Den 7. maj motorc

Kraftprøve ved Radio BOB!

    Rock the high striker



Kubikken- 15Englænder træf

    
23.-24.-25. juni 

 
PÅ NY ADRESSE I VAMDRUP 

 
Hej gamle/nye Englænder MC kørere! 

 
Træffet vil foregå d. 23.-24.-25. juni på adressen: Tøndervej 30, 6580 Vamdrup. 

Der vil kunne købes både flydende og fast føde fredag og lørdag. Søndag kan der kun købes  
morgenmad og INGEN berusende drikke. Lørdag aften vil der blive serveret aftensmad kl. ca. 18.30  

til en pris af 120,00 kr. Resten vil være til overkommelige priser. 
Træf gebyr: 50,00 kr. 

 
PROGRAM: 

Fre. 23/6. Ankomst fra kl 12.00 
 

Lør. 24.6. Morgenmad fra kl. 7.30 – 9.30 
Ellers er formiddagen til løgne historier og snak om gamle dage og kiggeri på alle  

Englænder MC’erne 
Kl. 13.00: Fællestur 

Når alle er kommet tilbage fra fællesturen, har vi et par timer til flere historier og nogle 
konkurrencer, som hører sig til ved et Englænder træf. Og så er kl. pludselig 18.30, hvor vi  
skal spise aftensmad. Derefter må vi så se, hvornår vi er trætte. Det er vel omkring kl. ??? 

Søn. 25.6. Morgenmad fra kl 8.30 – 10.00 
 

Så er træffet ved at lakke mod enden. Ha’ en god tur hjem. 
 

Lige en sidste bemærkning. Hvis I kommer og har lyst til at spise med, er det rart med en 
forhåndstilmelding, ca d. 10.6. 2014, så jeg har lidt fornemmelse af, hvor meget mad der  

skal til. 
 

Er I blevet nysgerrige, kan I ringe til mig på tlf.; 28692640/31403007 efter kl 20.00 
 

Med venlig hilsen 
Villy Lund 
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Maj

Juli
Lørdag d. 1. juli kl. 10.00
Storketur til Bergenhusen. Start fra 
stranden i Åbenrå kl. 10. Madpakke 
med. Leif Andersen og Bent Holm Ar-
rangerer. Nærmere detaljer fås hos dem, 
hvis I vil vide mere. Vi afslutter med 
grill hos Helge i Bolderslev og skal se 
hans MC-er. Se inde i bladet. Vigtigt.

Søndag d. 2. juli kl. 10.00
Steens jordbærtur. Afgang kl. 10 fra 
stranden i Åbenrå. En meget spændende 
tur.

Juni
Lørdag d. 10. juni k.l 10.30 
Mølleløbet. Erika arrangerer. Start kl. 
10.30 fra Kajs MC i Sønderborg. Om 
morgenkaffen - se inde i bladet.

Onsdag d. 21. juni kl. 18.00
Er der Sankt Hans grill i Genner: Der er 
tændt grill. Alt andet udstyr og mad har 
man selv med. Altså: Nørreskovvej 24 i 
Genner.

Søndag d. 25. juni 
Jønne Branderup holder fødselsdag-
sparty med kaffe og lagkage på Karoline 
Familierestaurant i Middelfart. Start kl. 
14. Meddelelse ca. en uge før til Jønne 
på telefon 23 29 09 12.

Søndag d. 21. maj
Syd Energi i Esbjerg. Se mere på bag-
siden.

Torsdag d. 25. maj 
Steens tur til Sauerland. Er booket ud.

August

Nogle af andre klubbers 
arrangementer 
(man skal selv holde nærmere øje med 
tider og steder):

Oldtimeren i Gråsten lørdag d. 27. 
maj.

Oldie Riders, Süderlügum (ved 
Tønder), selve byen og handelstanden 
holder arrangement d. 7. maj.

Det sønderjyske englændertræff d. 23, 
24 og 25 juni i Vamdrup.

MC Højskolen på Borbjerg Mølle Kro 
d. 26. til 30. juni.

Honda Four Classic træf d. 18. 19. og 
20, august i Tydal ved Eggebek syd for 
Flensborg.

Onsdag 2. august kl 18.30 
Grill i Åbæk. Fællestur ved Kurt Olsen 
fra Bolderslev rasteplads.

Onsdag d. 12. juli kl. 19.00 
Grillaften hos Henning Thiesen, Nør-
regade 13 i Guderup. Meld til på: 
42409397

Lørdag d. 22. juli
Touring Camp på Djursland i denne 
weekend. Bestil selv hytte eller teltplads 
på tlf.: 86 39 28 15. Find evt. nogle, 
at være sammen med. Man skal være 
medlem af MC Touring Club, eller 
være inviteret af et medlem for at kunne 
deltage.
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Praktiske oplysninger:
Hvor der er krav om tilmelding:
Hvis andet ikke er anført så hos  
Poul på tlf.: 7449 1203 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 med cognac, så er 
højst 40 kr.

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

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

For flere arrangementer er der yder-
ligere information inde i bladet:

Nærmere forklaringer til 
mødesteder.
Bolderslev Rasteplads ligger på Hel-
levad-Bovvejen umiddelbart syd for 
Kohbergs Brødfabrik på den østlige 
side. Pladsen er anvist ved skiltning.

Stranden i Åbenrå er altid parkering-
spladsen ved Gammel Flensborgvej 
og ikke under sejlet.

Kattekongerne



-Kubikken20 Kommende arrangement
MC klubberne SMCC  
og Flagermusene, 
inviterer til fælletur 
søndag d. 21. maj kl. 10  
fra Flagermusenes klub-

hus, Vestvejen i Aabenraa (På ringridderpladsen).
Turen går fra Aabenraa til Esbjerg, hvor vi skal se SE’s domicil, som er Europas 
største Energi Plus hus (Hører vi nærmere om på stedet).
Huset er indviet i 2013, og der blev i projektfasen lagt vægt på energirigtigt byggeri, 
men i det hele taget blev lagt vægt på et miljørigtigt koncept, såvel for miljøet som 
for brugerne af bygningen.
Se evt. mere om bygningen på https://www.youtube.com/watch?v=IQsTvdVw2aw
Efter rundvisningen vil der være mulighed for at spise Pizza eller medbragt mad-
pakke.
Pizzaerne bestiller vi hos en lokal Pizzabager, så hvis i vil købe pizza, så medbring 
venligst kontanter eller Mobile Pay.
Tidsplan:
10:00 Fæles afgang fra Vestvejen i Aabenraa 
Ca. 11:30 Ankomst til SE’s Domicil, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N – Bygningen er
Tyverisikret, så hvis der er nogle, som ikke deltager i fælleskørsel, er det vigtigt
at møde op ved hovedindgangen på dettte tidspunkt, således at vi i
samlet flok kan gå ind i bygningen.
Kaffe og bestilling af pizza.
12:00 Fortælling om huset og efterfølgende rundvisning
Ca. 13:30 Spiser vi vores Pizzaer / Madpakke – Hvis vejret tillader det, på én af 
Esbjergs bedste tagterrasser
Ca. kl.14: Arrangementet er slut, og vi kører hjem – Eller hvis nogen har behov for 
flere km, kan der køres en omvej eller se andre egen valgte seværdigheder i Esbjerg.
OBS:
Tilmelding til turen
Af hensyn til arrangementet vil SE 
gerne vide, hvor mange der deltager, 
så derfor bedes man tilmelde sig, helst 
ved at sende en mail til:
Bjarne Vesterager-Sørensen på  
bjvs@outlook.com.
Alternativt kan der tilmeldes på tele-
fon 2912 6707 – Men tilmeld helst 
på mail!
Tilmeldingen senest søndag  
den 14. maj 2017.


