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Redaktørens firkant
Det er af vital betydning, at der kom-
mer stof til Kubikken. Det er redak-
tørens erfaring, at mange læser bladet. 
Vi har jo godt nok hjemmesiden, som 
mange slår op på, men som også her de 
færreste sætter ting i. Mange angiver, at 
grunden til det sidste er, at ”man ikke 
forstår sig på de nødvendige steps”.
Hvad angår Kubikken er det formålet, 
at der leveres beskrivelser af arrange-
menter, så andre kan se kvaliteten af 
hvad vi foretager os og på den måde 
kan anspore folk til at deltage. Prob-
lemet er, at kun få fortæller om ar-
rangementer, de har deltaget i eller 
sendt billeder. Det er jo blot at sende en 
mail til redaktøren med, hvordan det 
er foregået. Man kan ikke forvente, at 
redaktøren stiller op til alt og fortæller 
om det.
For eksempel mangler der historier om

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
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Formand: Poul Petersen, Rugløkke 16. 6430 Nordborg. Tlf.: 
74 49 12 03. Mail: pp@eucsyd.dk
Kasserer: Erika Johannsen, Farversmøllevej 9, 6200 Aabenraa. 
Tlf.: 29 28 73 42. 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
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 Steens jordbærtur d. 2. juli, grill hos 
Henning Thiesen d. 12. juli, fra Tour-
ing Camp d. 22. juli, fra John Hansens 
60 års fødselsdag d. 6. juli og fra Kajs 
MC-s 40 års jubilæum d. 1. september.
Måske er løsningen, at der udnævnes et 
hold fra de aktive, der får til opgave at 
”skrive hjem” om hvad de oplever. Det 
skulle nok være muligt at finde en 6-8 
aktive stykker, hvor der er mindst 98 % 
chance for, at mindst en af dem trop-
per op til et arrangement. Jeg kunne 
tænke mig folk, der tidligere har skrevet 
gode ting: Ejgil, Steen, Allan, Tonny og 
evt. Bent Holm og Jan ”kok” deltager 
også i det meste. Vort nye medlem Kis, 
har heller intet problem med at skrive. 
Undertegnede redaktør er der også. 
Vi kunne jo skrive sammen inden et 
arrangement og så aftale hvem, der skal 
være journalist.

Er det 8. gang grill hos Pia og Henrik. 
Vi er glade for det
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Lederen
Som nævnt i redaktørens firkant er det 
vigtigt ikke at holde hemmeligt, at man 
har deltaget i arrangementer. Arrange-
menter er planlagt af folk, der fortjener 
ros. Se at komme frem med anbefalin-
gerne. Vi skal anspore hinanden til at 
sætte gang i tingene. Vi kan omskrive 
præsident Kennedys berømte ord: Du 
skal ikke spørge om, hvad SMCC skal 
gøre for dig. Du skal skal spørge om, 
hvad du kan gøre for SMCC. Vi skal 
sørge for, at SMCC også i de næste 
mange år kommer med gode tilbud. 
Det skal vi gøre selvom meget tyder på 
stagnation i det klubliv, vi i gamle dage 
byggede på. Vi skal finde på nye ting 
eller i hvert fald udbygge de eksisterende 
emner og ikke falde i søvn. 

Ved gennemgang af medlemslisterne 
kan konstateres, at der er et vist med-
lemsflow forstået på den måede at 
medlemmer forvinder og nye kommer 
til. Vejen til nye medlemmer er positiv 
omtale. Vi skal fastholde så mange af 
de nye som muligt. Vi skal sørge for, at 
de nye føler sig velkomne og vi skal alle 
være med til, at vi føler kontingentet 
som givet godt ud. Det er en kendsger-
ning, at en stor del af medlemsskaren 
ser vi ret sjældent. Alligevel betaler de 
kontingentet år efter år. Det vi tilbyder 
disse medlemmer er vort blad, hjem-
mesiden og ikke mindst håbet om i 
højere grad at kunne deltage.

Til slut: Jeg deltog sidste år i et Syd-
regionsmøde (sønderjyske klubber). 
Visionsløsheden var påfaldende. Kun 
en brøkdel af de indkaldte klubber 
dukkede op, ingen ville yde indsats til 

arrangementer på f.eks. A-Farm. Jeg 
opfordrede til øget engagement i form 
af mere deltagelse på Touring Camp, så 
vi kan beholde Campen nogle år endnu, 
jeg opfordede til deltagelse i arrange-
menter hos klubber syd for grænsen 
som f.eks. Honda Classic 4-cylinder i 
Tarp: -nej, nej, nej: Det er ikke i Sy-
dregionens interessefelt. Vi laver vores 
eget (- og det er beviseligt er næsten 
ingen ting- jo, dog MC-Kædens og 
Panthers gode årlige træf og få andre). 
Sekretæren, en aktiv kvinde nedlagde 
samtidig embedet.

Vi skal måske lave klubture, der går ud 
på besøg hos medlemmer, vi ikke nor-
malt ser. Vi skal bare hilse på og snakke 
lidt. Det kan kombineres med andre 
ting. Jeg er medlem af Dansk BSA 
Klub. Her har man også det problem, at 
de fleste medlemmer ses ikke. Vi kørte i 
sommer en tur rundt på Als til disse folk 
og fik en snak. Det var en stor succes og 
de gladeste var faktisk de medlemmer, 
der blev besøgt. Vi slår selvfølgelig lige 
på tråden i forvejen.

Vores opgave fremover er, at vi skal 
sørge for, at den dag det meste er dødt, 
da eksisterer stadig et aktivt SMCC.
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Ja det er slut i denne omgang. 
Solveig og Kaj har holdt det 
siden 2008, da de boede på 
Blomstergade i Sønderborg. En 
gennemgang af fotos angiver, at 
kun i 2012 mangler, så det har 
altså været stabilt i mange år. Vi 
har nydt godt af Solveigs frem-
bringelser og det andet store hit 
var jo besøget i Kajs værksted. 
Vi takker for den store indsats.

Birthe og John i Høruphav 
tager over. Se mere under ar-
rangementer.

Januars-onsdagskaffe i Mommark:

Fra værkstedet i 2011.

Det er nu 8. gang, at Pia og 
Henrik holder det. Arrange-
mentet er af den slags, hvor 
man selv har madvarerne 
med.

Tak til værterne for det fine 
arrangement. Der var tændt 
op i grillen og der var borde 
og stole. Der kom mange 
folk og siddepladserne måtte 
hentes i gemmerne ad flere omgange. Pia havde alligevel lavet de dejlig-
ste små bøffer, som Henrik stegte og de delte ud af. Ikke om de ville have noget for 
anstrengelserne. De glædede sig over fremmødet og udtrykte glæde ved den megen 
hygge. Klokken var mange, da redaktøren kørte; men som Mike sagde: Det er årets 
længste dag, så der var tid nok til mørkets frembrud. Det er tjekket på Google. Det 
er sandt nok. Gedser har 17 timer og 16 minutter hvor Skagen har 18 timer og 6 
minutter denne dag og det er det mest mulige.

Sankthans grillaften hos Pia og Henrik 
på vingården i Genner:

Køretøjer.
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Det er da alligevel en præstation som 
aktiv motorcyklist i levende live at nå 
den alder (hvis man da skal forstå hvad 
almindelige folk tænker). Det lader til 
at være gået uden problemer og Jønne 
valgte gennem Kubikken og på hjem-
mesiden at fejre dagen ved at invitere 
alle klubbens medlemmer til kaffe og 
kage på ”Karoline” i Middelfart. Jønne 
valgte søndag den 25. juni, der samtidig 
er en MC-søndag med mange cykler at 
beskue. 
Vi trådte en hel del mennesker op og 
havde en dejlig eftermiddag.

John i Høruphav blev 60 år og alle var 
inviteret. Vi takker for invitationen, 
men desværre har redaktøren ikke fået 
nogen historie til bladet. Vi håber så på 
bedre held, når John bliver 70 år:)

Jønne Branderup blev 70 år og  
John i Høruphav blev 60 år.

Denne har en vis symbolsk betydning 
for SMCC. Her var generalforsamlingen, 
der startede det hele og her var klubbens 
første træf, som endnu huskes af folk man 
endnu møder i det ganske land.
Calf Ø hed det i 1200 tallet, er en 17 
hektar stor ø med under 10 indbyg-
gere i Genner Bugt. Den er er en del af 
Aabenraa Kommune og forbundet til 
fastlandet med en vejdæmning, der ender 
ved parkeringspladsen og hotellet. Øen 
har sandsynligvis fået sit navn på grund 
af, at omegnens bønder har haft kalve 
græssende på Kalvø om sommeren. Kalvø 
blev første gang nævnt på skrift 1232 i 
Valdemar Sejrs jordebog. Øen var ube-
bygget indtil 1847, hvor skibsreder Jørgen 
Bruhn, Aabenraa købte Kalvø af to lokale 

bønder for 6.400 rigsdaler sølvmønt og 
byggede et træskibsværft bestående af 
bedding og saluthøj. Værftets første skib 
løb af stablen i 1851. Frem til Jørgen 
Bruhns død i 1858 blev der bygget 
flere store skibe, bl.a. Skandinaviens og 
Østersøområdets største sejlskib, Cimber 
af ”klipper typen ”fra 1856. Efter 1858 
blev værftet videreført under navnet "Jør-
gen Bruhns Sønner", indtil det sidste skib 
løb af stablen i 1868. 
Øen er et populært udflugtsmål for lyst-
sejlere, vandrere og motorcyklister. Øen 
har et fint og veludbygget stisystem, der 
går hele øen rundt. Ruten kan benyttes af 
bevægelseshæmmede. Med jævne mellem-
rum er der opsat bænke og borde.

Lidt om Kalvø
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Steens Kristi himmelfartstur (Hvorhen? Tal med Steen nu):
Som omtalt i arrangementskalenderen skal vi nu igen. Vi mødes kl. 9.00 denne 
torsdag ved rulletrappen lige syd for Kruså. Grunden til, at der annonceres 
allerede nu er, at det simpelt hen er for sent i februar-bladet. Jesus var som vi ved 
international. Af den grund holder tyskerne også ferie i den tid og vi skal være 
tidligt ude. Tlf. 30 70 98 33.

Klubaften hos Owe - se i kalenderen side 18:
Denne november-dag er det kl. 19: Det er i hans køreskolelokaler på Søndergade 7 i 
Guderup. Vi skal hygge os og spørge til Owe om køretekniske problemer. 20 kr. pr. 
person. Meld til hos Poul på tlf.: 74 49 12 03 eller mail. Seneste tilmelding 3 dage 
før.

Grünkohlessen - se i kalenderen side 18:
Det er kl. 19. hos vore tyske venner fra klubben Honda four Classiker Flensborg. 
Det foregår på kroen ”Bilschau Krug” hos Jørgen Thomsen på adressen: Am Krug 
2, Oeversee, Tyskland. Kom bare i bil eller følges med nogen. GPS koordinater er: 
54.726198, 9.439627. Meld til hos Poul senest d. 23. november på tlf.: 74 49 12 
03 eller mail.

Julestue - se i kalenderen side 18:
Vi mødes kl. 14 hos Karina og Bent: Det er Sønderborgvej 190 i Svejrup. Man be-
taler for glögg og æbleskiver til værtsparret. Besked senest 3 dage før til Bent på tlf. 
20 27 07 45 eller mail: quizzikvinden@hotmail.com.

Julefrokost - se i kalenderen side 18:
Owe Johannsen arrangerer. Der er en platte til hver og frokosten foregår hos Owe 
privat på adressen Bækvej 2 i Sjellerup med start kl. 18. Senest tilmelding er søndag 
d. 3. december til Poul på tlf. 74 49 12 03 eller mail. Man betaler samme aften - og 
med¬bringer selv sin egen drikkelse.

Gule ærter - se i kalenderen side 18:
Det er januar og heldigvis igen tid til gule ærter på Kværs Kro. Ankomst kl. 13.00 
og så spiser vi. Efter spisning holder Hans Assenholm foredrag om sin MC-tur, som 
han havde sammen med Preben til Himalaya. Menuen består af enten gule ærter 
med tilbehør eller schnitzel. Pris ca. 89 kr. plus drikkelse. Der er godt nok håndbold 
finale denne dag. Man kan så gå lidt før. Meld til hos Poul med ønsker om ærter 
eller schnitzel senest d. 21. januar på tlf.: 74 49 12 03 eller mail.
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Fra bladet Motorradfahrer, okt. 2017:
Mærkelige statistikker: Internet-sammenlignings-portalen ”Check 24” har sam-
menlignet ydelser og kørselsmængden blandt motorcyklister i de tyske delstater: 
Bremen fører med 78 HK efterfulgt af Niedersachsen med 76 og Slesvig-Holsten 
med 75 HK. Svagest motoriseret er de ”Neue Bundesländer” i øst, hvor Mecklen-
burg-Vorpommern og Thüringen ligger i bunden med 65 HK. De fleste ulykker 
sker ovre o øst.
Hvad angår kørte km, ligger Bremen også foran med 5600 km og Thüringen ned-
erst med 4500 km.
Sorteret efter aldersgrupper kører folk under 20 år 6700 km om året og med øget al-
der falder mængden til 4000 km for folk over 70 år. Sidstnævnte gruppe er desuden 
undervejs med kun 51 HK i snit (set bort fra nybegynderne med deres efter EU-
reglerne krævede 125 cc maskiner).
Hvis vi ser tilbage på SMCC selv, i majbladet 2013 og vor statistiske undersøgelse af 
egen kørsel bemærkes, at vi kører ca. 6000 km om året og har vel 65 HK i snit.

Hitlers Tyskland kaldes ofte Det Tredje Rige,  
men hvilke riger var de første to riger?
Betegnelserne Første, Andet og Tredje Rige blev opfundet af den tyske kulturhistor-
iker Arthur Moeller van den Bruck.
I sin bog Das Dritte Reich fra 1923 beskrev han tre tyske tidsaldre.
Første Rige opstod i 962, hvor pave Johannes d. 12. kronede tyske Otto 1. til 
kejser af Det Tysk-romerske Rige. Det hed egentlig: Det Hellige Romerske Rige af 
Tysk Nation. Det gik fra Ejderen og syd på. Landet var til tider stort med Sicilien og 
alt muligt. Riget sluttede, da det blev opløst i 1806. Det var dyrt og svært at holde 
kørende og gik ned som følge af alt det, der foregik med Napoleon og hans krige. 
Andet Rige dateredes af Moeller til 1871, hvor de tyske stater blev samlet under 
preussisk herredømme. Bismarck skabte det. Kejseren på den tid var Wilhelm d. 1. 
Det gik ned ved Tysklands nederlag i 1. verdenskrig i 1918, hvor Wilhelm d. 2. var 
kejser og hvor han efterfølgende blev forvist til Holland.
Tredje Rige ville ifølge Moeller opstå, når mellemkrigsårenes tyske Weimar-
republik brød sammen. Spådommen gik i opfyldelse ved den nazistiske overtagelse 
af magten i 1933. Hitler kaldte så sit land for Det tredje Rige og det fungerede til 
Tysklands nederlag i 1945.

JyllandsPosten d. 25. september:
Churchills trang var stærk: Cigarer, sherry, champagne, whisky, cognac ... og et 
badekar på slæb 
Ny biografi om Winston Churchill beskriver politikerens omfattende drikkevaner, 
men sigtet med bogen er anderledes seriøst. »Vi skylder Churchill alt,« siger forfat-
teren. Han sagde: »Jeg tror ikke, at jeg kunne leve uden champagne,« erklærede 
Churchill under 2. Verdenskrig. »Når det går fremad, har jeg fortjent det. Når det 
går tilbage, har jeg brug for det.«
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Leif Andersen og Bent Holm havde arrangeret en 
dejlig tur til storkebyen Bergenhusen. Der var ca. 90 
km til denne by.
Byen ligger 17 km. stik øst for Friedrichstadt. Stedet 
er godt for storke, nemlig lige midt i den våde Ejder 
marsk hvor også floderne, Trenen og Sorge har deres 
løb. Der gik længere tid med at få kaffe og kage end 
der gik med at se på storke. Medlem Helge Lieberg 
fra Bolderslev inviterede os på tændt grill og stole. 
Det forstås på den måde, at vi selv havde resten 
med. Af den grund var det næstsidste stop på turen 
ved et supermarked i Handewitt. Det var meget 
vellykket.

Storketur til Bergenhusen lørdag d. 1. juli.
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Tak til Marcus samt Kurt-erne Olsen og Johansen for at arrangere. Erika og Leif 
sørgede for, hvad der skulle rikkes til med og hvad der skulle stoppes i halsen. Det 
var vellykket og snakken gik. Der var ikke helt så mange som der plejer. Normalt er 
det jo sådan, at ikke alle husker alle arrangementer. Åbæk har altid haft den fordel, 
at det finder sted ganske få dage efter, at det nye Kubikken med arrangementska-
lender er kommet ud. Vi er nu begyndt at omdele Kubikken til arrangementerne og 
derfor strækker udgivelsen sig over et større tidsrum. De første kom ud med storke-
turen i Bergenhusen d. 1. juli. Risikoen for forglemmelser er så større i disse mod-
erne tider. Medaljens forside var så, at der ikke var mangel på fødevarerne.

Grill ved Åbæk strand:

Steens jordbærtur søndag d. 2. juli:
Der er ikke modtaget noget. Der er heller ikke noget at tage fra hjemmesiden.

Grillaften d. 12. juli hos Lilian og 
Henning i Guderup:
Der er ikke modtaget noget. Der er heller ikke noget at tage fra hjemmesiden.
Efter forlydender var det en god aften.

Touring Camp i weekenden d. 22. Juli:
Der er ikke modtaget noget. Der er heller ikke noget at tage fra hjemmesiden.
Der var vist nogen der oppe.
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Arrangørerne var Tonny 
Sztuk og Bent Holm. De ar-
bejdede under mottoet ”der 
må lades og skydes”.

Ellers gik det sådan, at vi 
var vel 20 personer og den 
største glæde for den gamle 
formand var nu, at der kom 
en hel del af de nye med-
lemmer. Det øsede ned og 
alligevel var der en del på 
motorcykel.

Heldigvis var der tag over 
skydelokalerne og heldigvis 
var der paraplyer til rå-
dighed, når man skulle ud 
til skiverne for at se om der 
overhovedet var hul i dem. 
Jeg har skudt med pistol 
for første gang i mit liv. 
Der er godt med flammer 
ryk og smæk for skillingen 
i en rigtig revolver mad en 
kæmpe kaliber.

Man er heldigvis ikke i 
Bolderslev Skytteforening 
bundet op på hænder og 
fødder med politisk korrek-
thed. Der må drikkes en øl 
og man må ryge i lokalerne, 
hvis der da ikke er nogle, 
der protesterer.

Der går hurtigt nogle timer. 
Knud Oluf ristede dejlige 
pølser

Arrangørerne er villige til at 
gentage successen næste år.

Bolderslev skydebane d. 12. august.

Tonny og Bent instruerer.

Kis skyder.

Skake snakke snak.
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Som sædvanlig skulle vi til Sort Sol 
ved Aventoft. Som sædvanlig var der et 
medlem, der skulle planlægge en mindre, 
men køn omvej. Det blev Bent Holm 
og det lykkedes fuldt ud. Omvejen gik 
mestendels på den tyske side. Tilsvarende 
havde Lotte arrangeret spisning på Chris-
ties i Sønder Hostrup. Der var også fuldt 
ud tilfredsstillende. Om stærene: Det var 
også tilfredsstillende. Der var tæt strøm. 
De kom ind og satte sig for næsen af os.

Vejrmeldingen var mindre tilfredsstil-
lende, ja nærmest faretruende; men 
dagens vejr indtil kl. 15 var næsten 
sommerligt. Vejrkortet på DMI havde 
dog hele dagen vist 29 mm regn netop på 
Sort Sol-tidspunkterne. Men fra klok-
ken 14 til kl. 15 var det tal reduceret 
med mere end 50%. Med lidt statistisk 
beregning kunne fastslås, at så måtte 
det være 0 mm ved afgang kl. 16. Så 
er det bare med at komme afsted. Med 
på turen var Iris, Lotte, Bent, Allan og 
undertegnede. I Bolderslev inden start 
kom Bent Hansen og Kurt Olsen lige 

for at hilse på. Der kom så ikke, som 
sidste år over 40 personer til spisning 
på Christies. Til spisningen på Christies 
dukkede glædeligvis Hans Assenholm fra 
Genner Strand op. Så var da 6 personer 
til spisning. Lotte styrede hele molevitten 
på restauranten.

Generel kommentar til dagens vejr: Lidt 
våde træsko fik jeg ved Kliplev; men ellers 
var det tørt på hele udturen og frem til 
afslutning i Aventoft. Fra da af var der 
svag smudsk resten af tiden. Hvis vi 
regner den tid med, der gik på indendørs 
på Christies, kan man fastslå, at vi var i 
tørvejr 90% af tiden.

Til Sort Sol d. 30. september:

Stæren hører til spurvefuglene ligesom 
svaler, alliker m.fl. Den kan blive op til 22 
år gammel.
Den er almindeligt forekommende i hele 
landet året rundt. Stæren lever både i det 
åbne land, på marker og enge samt i ha-
ver, byer og parker. Stærene yngler i huller 
i træer og mure samt i opsatte redekasser. 
Stærene både lever og yngler i flok. Hun-
nen dog ikke under rugningen. Stæren 
er som fugl i tilbagegang på grund af 
Danmarks intensive landbrug. I dag har 
vi halvdelen af, hvad der for år tilbage.

Om stære:
Stærens føde består af insekter, larver, 
orme, snegle, frø, korn, frugter og bær. 
Stæren finder især føden på græsplæner 
og enge. Stæren lægger 4 til 7 æg og ruger 
i 12 til 14 dage. Stæren får 1 til 2 kuld i 
løbet af året.
Under sort Sol i efteråret kan der være op 
til 500.000 stære i disse flokke. Stærene 
dykker ned og overnatter på jorden. 
Stærene er til en vis grad trækfugle. Nogle 
bliver og nogle flyver til f.eks. Frankrigs 
vestkyst, hvor der er lidt mildere.
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En lille beretning om 5 (6) mand fra 
SMCC, der var på en tur gennem Hol-
land- Belgien og Frankrig for at få et 
indtryk af 1. og 2. verdenskrigs hårde 
kampe i Europa.

Her ses hele den udsendte trup.
Hele turen startede engang i foråret med 
de første udtalelser af Ejgil der ytrede 
ønsker om at vise os resterne af de store 
slagmarker under 1. og 2. verdenskrig. 
Ud fra Ejgils viden be-
gyndte Helge at stykke ruten sammen.
I grove træk blev ruterne som på bill-
edet herunder, og som i kan se blev der 
indsat temmelig mange punkter, som 
skulle rammes for at sikre, at GPSérne 
ikke snød os, og for at sikre os, at vi 
undgik motorveje så vidt det kunne lade 
sig gøre. Deraf titlen “Pokemon jagt”, 
og fordi det viste sig at punkterne ikke 
alle var sat nøjagtig på den vej det var 
tiltænkt, men måske på en lille sidevej 
eller på gågaden midt i byen :-). Men 
deruda f fik vi nogle sjove oplevelser, 
og vi så bestemt dele af Europa vi ellers 
aldrig ville være kommet forbi, og 
under disse “jagter” var vores fælles nye 
“PACKTALK” anlæg til stor hjælp, da 
vi selv under stor afstand/spredning 
altid havde kontakt til hinanden og 

6 SMCCér på Pokemon jagt:
dermed kunne hjælpe og vejlede hinan-
den gennem utallige forhindringer.
Så fik Knud opgaven med at booke alle 
overnatninger, som godt kan være ret 
tidskrævende, hvis alle ønsker skal være 
opfyldt :-).

Så oprandt dagen den 19 august hvor 
de 4 af os startede fra Kruså og kørte 
vestpå over Glückstadt for at komme 
uden om den kaotiske ferietrafik. Ca. kl. 
17 ankom vi vor første overnatning på 
Motorherberg ”Healbird” i Holland.
Som er et rigtig hyggeligt sted indrettet 
med henblik på MC folket af et ægte-
par der selv er MCìster: Om aftenen 
blev der serveret en stor grill anretning 
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derefter lokal øl og kaffe rundt om et 
overdækket bålsted.
Om natten regnede det kraftigt, så vejen 
var våd om morgenen da vi startede. 
Da vi nærmede os den store dæmning 
“Afsluitdijk” tørrede det op.

Sent på eftermiddagen ankom vi til 
“Kasteelhof ’T Hooghe Hôtel” ved byen 
Lepe i Belgien, hvor vi skulle være i 3 
dage. Når man gik ud af døren stod 
man midt slagmarken for 1. verdenskrig 
med store granathuller og bunker af 
gamle granater, rester af skyttegrave. 

Søerne var resultaterne af underjordiske 
explosioner hvor man gravede gange 
ind under fjendens linier og anbragte 
tonsvis af dynamit, for derefter at erobre 
stillingen, for blot nogle dage senere at 
miste det hele igen under store tab af 
menneskeliv.

Næste dag var Tonny og Teddy stødt til 
os. Efter morgenmad kørte vi ind i Cen-
trum af Lepe hvor Ejgil ville vise os det 
store nationale museum “In Flanders 
Fields Museum” en virkelig oplevelse, 
der gav stof til eftertanke. F. eks. var der 
i en montre vist afskudte patronhylstre 
fra 6 forskellige nationaliteter, allesam-
men samlet fra ét og samme skyttehul, 
som skiftevis havde været erobret! Vi 
sluttede af med en ordentlig frokost og 
ikke mindst noget godt Belgisk mørk 
øl :-) på en af de utallige restauranter i 
centrum.

På vej tilbage til hotellet besøger vi en af 
de utallige kirkegårde der ligger spredt 
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ud over hele fronten. Man bliver helt 
automatisk lidt tavs når man går rundt 
blandt tusindvis af skæbner, der ikke fik 
lov til at blive 30 år.
Om aftenen tog vi igen ind til Lepe, da 
Ejgil havde sagt, at der hver aften kl 8 
blev afholdt en gribende mindehøjtide-
lighed i en byport (Menin-porten).
Den blev bygget til minde for faldne  
Engelske soldater, højtideligheden kal-
des “The Last Post”.

Hver aften tager nogle efterkommere 
(veteraner) opstilling som æreskom-
mando i porten.
Tirsdag den 
22 august 
tog vi på en 
endagstur 
til stranden 
i Dunker-
que, hvor 
England 
foretog 
den store 
berømte 
evakuering 
/ tilbaget-
rækning af 330000 soldater. Vi fortsatte 
til den berømte tyske fæstning “Batterie 
Todt”

Selv om det ikke så 
ud til at være noget 
særlig, blev vi noget 
imponeret over den 
omfattende udstilling 
der strakte sig over ad-
skillige etager. Tilbage 
på hotellet stod den 
på afslapning inden vi 
kørte ud for at finde 
et godt sted at spise og 
diskutere dagens op-
levelser og planlægge 
næste dags etape.

Onsdag den 23 august gik turen vi-
dere sydpå, øst om Arras ad små veje 
for at finde det sted eller resterne af en 
stor Tysk stilling som blev sprængt i 
luften efter at Engelske minearbejdere 
havde gravet sig ind under stillingen 
og anbragt 27 ton sprængstof i et stort 
rum for enden af tunnelen. “Lochnagar 
Crater”

På hvert bræt 
hele vejen 
rundt om 
krateret var 
indsat en lille 
messingplade 

med navnet på en soldat, der lå begravet 
her.
Temperaturen var nu oppe de 30 grader, 
så vi skyndte os at køre videre ud til 
kysten, hvor vi fulgte kysten helt til 
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sydvest for Bayeux til en lille havneby 
“Port En Bessin” her blev vi et par dage 
for at bruge den som udgangspunkt til 
nogle udflugter for at se stederne, hvor 
den store landgang fandt sted den 6 juni 
1944 (Utah Beach og Omaha Beach). 
Vi var også lige inde på torvet i Sainte-
Mère-Église for at se om den berømte 
(uheldige) amerikanske faldskærmsjæger 
stadig hang i sin skærm fra kirketårnet. 
Det gjorde han :-).
Samme dag ville Ejgil også gerne vise os 
slottet “Mont Saint-Michel” som ligger 
på en klippeø ude i bugten, hvor øen 
Jersey ligger. Ejgil sagde, at man kunne 
køre helt derud, når det var lavvande. 
Klokken var sent eftermiddag, da vi 
nåede derned, blot for at konstatere at 
det var 6 år siden at det kunne lade sig 
gøre, så vi kunne kun se den store borg 
på en afstand af et par kilometer :-(

Næste dag fortsatte vi ad små veje syd 
om Paris til byen Provins, hvor vi skulle 
overnatte på hotel Maison stella Caden-
te, blot for at konstatere at ejeren havde 
lejet alle vore værelser ud til et bryllup, 
efter en del diskussion fulgte han os om 
til et andet hotel som ville tage os, vi 
var lidt mistænksomme, da vi så, at der 
var “Michelin” stjerner på døren. Trods 
den store luksus fik vi handlet prisen 
ned i et fornuftigt leje (50€) pr. mand. 

Alene badeværelset var et udstyrsstykke 
i særklasse.
Efter et ordentlig morgenmåldtid fort-
satte vi videre mod Verdun som også var 
et af vore hovedpunkter. Det vil sige, at 
først måtte vores værtinde lige hoppe 
på cyklen og cykle ind i byen for at låne 
nogle startkabler, så vi kunne få Ejgils 
Honda startet.

Verdun
På vejen til Verdun fulgte vi ruten ”La 
Voie Sacree”, den hellige vej, som under 
ww1 var en historisk vigtig forsyningsvej 
for de allierede ud til slagmarken.Der 
var en konstant lang bilkø med kun få 
meter imellem bilerne.

Her lod vi os indlogere på Hotel du 
Tigre i byen Verdun, hvor vi tilbragte 2 
nætter og brugte dette som base.
I dette område har der også været nogle 
af de største slag i 1. verdenskrig. En 
stor del af det nordøstlige område er af 
samme grund henlagt som nationalpark 
og fredet som én stor kirkegård. Når 
man kører langs vejen og kigger ind i 
skovbunden, kan man den dag i dag 
tydeligt se granathuller og skyttegravs 
linierne.
Vi besøgte; Benhuset (Ossuaire de 
Douaumont), hvor der er samlet 
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knogler fra mere end 130.000 døde 
soldater og har en kæmpe kirkegård 
foran sig.
Bajonet Graven (Tranchée des Baion-
nettes), hvor man kun lige kan se spid-
sen af bajonetten tilhørende de levende 
begravede soldater. Man besluttede så 
ikke at grave alle ligene op men i stedet 
bygge et beton monument hen over 
skyttegravene.
Fort de Douaumont, som mest blev 
benyttet af tyskerne og også indeholder 
grumme historier samt Fort de Vaux.
Dette forsvars komplex strækker sig over 
flere hundrede km. Byggeriet blev påbe-
gyndt i 1885, men da det stod færdig 
1913 var det allerede forældet. 
I gennem byen Verdun løber floden 
Maas, og her er der et rigtigt hyggeligt 
havnemiljø med spisesteder til alles 
ganer. Men øl er franskmændene ikke så 
gode til. Tit stod der “Tuborg” i top-
pen af øl kortet. Vi var jo ikke kørt helt 
herned for at drikke en Tuborg, så her 
måtte skiftes lidt rundt mellem ud-
skænkningsstederne.

Hjemturen
Efter at have set alt det krigsmateriel og 
efterladenskaber, museer og de barske 
forhold der var under de 2 verdenskrige, 

måtte vi sande, at nu kunne vi ikke 
rumme mere af den slags. Så derfor var 
tanken om hjemturen kærkommen.  Så 
efter Verdun var det nu på tide at tænke 
på hjemturen.
Helge havde planlagt, at vi skulle følge 
Mosel stort set fra hvor den udspringer 
og helt op til, hvor den løber sam-
men med Rhinen ved Deutsches Eck. 
Undervejs på denne strækning overnat-
tede vi på Hotel Holl Garni i Cochem, 
Tyskland. Hotellet havde en garage et 
lille stykke derfra, hvor vi fik lov til 
at parkere vores mc’er. I byen var der 
vinfest, denne deltog vi dog ikke i, men 
vi fandt en udmærket restaurant men 
en stor udendørs terrasse og aftenen 
var rigtig lun og da vi nu var kommet 
“hjem” til Tyskland var øllet igen af en 
ordentlig kvalitet. Vi sluttede af med en 
enkelt Guinness på en irsk pub.
Denne tur langs med vandet var utrolig 
smuk og med mange sving og bjerg-
sider fyldt med vinmarker. Men inden 
vi ramte Mosel, slog vi også et slag ind 
over Luxembourg, hvor temperaturen 
var oppe i nærheden af 30 grader… 
puha her var det virkelig en udfordring 
at finde alle de “Pokemons”Helge havde 
placeret inde i centrum :-). Det er luft-
kølede mc’er ikke helt tilfredse med.
Men det smukkeste på denne tur var, da 
vi kørte næste morgen fra Cochem og 
fulgte Mosel og så hvor disen/tågen let-
tede fra Mosel og op over bjergtinderne 
efterhånden som solen kom frem.

Sidste overnatningssted var Bikerstedet 
Tonenburg, Höxter, Tyskland. Det var 
det eneste sted, hvor vi ikke alle boede 
på samme adresse pga. at alt var optaget 
den nat. Siden åbningen i 1998 har 
Tonenburg etableret sig som et populært 
internationalt biker mødested.
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Indkaldelse til:

Generalforsamling.
Søndag d. 12. november kl. 14 på Rugkobbel 1-3 i Åbenrå (Erika og Leifs gildesal)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
2. Formandens beretning:
3. Kassererens beretning:
4. Regions-samarbejdet. Steen var til mødet:
5. Webmasterens beretning:
6. Indkomne forslag:
 • Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
7. Valg til bestyrelsen: På valg er:
 • Kasserer Erika Johannsen. Modtager genvalg.
 • Steen H. Eriksen. Modtager genvalg.
 • Valg af to suppleanter.
 • Valg af revisor og dennes suppleant.
Alle interesserede er velkomne til at foreslå kandidater. Det kan ske på   
selvegeneralforsamlingen.
Allan fortæller lidt om status vedr. klubregalier og trøjer.
Erika og Leif redegør for 50 års jubilæet:
8. Eventuelt: Prøv at komme med ideer til alt muligt. Det er faktisk vigtigt med 

noget nyt, så vi ikke forkalker.

Hilsen fra bestyrelsen:

Motorcyklister fra hele verden kommer 
her. Nogle af dem laver en mellemland-
ing, andre bliver i weekenden eller end-
da tilbringe deres ferie her og benytter 
slottet som et ideelt udgangspunkt for 
forskellige dagsture til Weserbergland, 
Hochsolling eller Harz.
Vi starter lige med en gang suppe inden 
vi for alvor dykker ned i buffetén.
Måske skulle man arrangere en 
“SMCCtur” hertil engang. Gesine 
Kramer, ejeren af Tonenburg har flere 
ture i omegnen klar som man får udlev-
eret på stedet og de hjælper gerne med 
planlægningen.
Herfra gik det ellers igen af fine veje af 
forskellige størrelser og gennem mange 
egne og byer. Vi startede igen med høj 

flot solskin, men jo tættere vi kom på 
DK, jo mere grå blev skyerne ude i hor-
isonten. Ca. 100 kilometer før grænsen 
begyndte vejene at være våde, og da vi 
holdt ind ved Mudde Pötsch, var vejene 
regnvåde, men regnvejret udeblev, 
heldigvis :-)

Som H. C. Andersen sagde: “At rejse er 
at leve” og det gjorde vi på denne tur. 
Vi var alle enige om, at transporten fra 
A til B også er en del af rejsen, og skal 
nydes, derfor undgik vi bevidst at be-
nytte motorvejene. Dermed fik vi også 
set en masse anden natur og andre byer.
Turen blev i alt i omegnen af ca. 4000 
km.
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December 2017
Lørdag d. 2. december  
er der ”Grünkohlessen” på Bilschau 
Krug. Tilmelding: Se inde i bladet.

Søndag d. 3. december  
er der julestue hos Karina og Bent i 
Svejrup. Tilmelding: Se inde i bladet.

Lørdag d. 9. december  
er der julefrokost hos Owe Johannsen. 
Se invitationen inde i bladet.

Onsdag d. 1. november 
er der klubaften hos Owe Johannsen. 
Tilmelding: Se inde i bladet.

Søndag d. 12. november 
er der generalforsamling. Ingen tilmeld-
ing. Se inde i bladet.

Februar 2018
Søndag d. 11. februar kl. 14:  
Vi afholder tøndeslagning hos Kajs MC 
i Sønderborg. Kom bare. 

Januar 2018
Onsdag d. 10. januar kl. 19  
holder Birthe og John nytårskaffe. De 
bor på Toftehøj 4 i Høruphav. Kør mod 
Skovby, forbi Brugsen og 700 meter. Til 
højre ses skilt med Toftehøj og følg skil-
tene. Meld til på tlf. 50 99 39 32. Vær 
hurtig. Der er begrænset med plads.

Søndag d. 28. januar:  
Gule ærter på Kværs Kro. Tilmelding: 
Se inde i bladet.

Torsdag d. 10. maj  
er der Steens Kristi himmelfarts-tur til 
Tyskland. Bestil nu. Se inde i bladet.

Maj 2018

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.

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 9 
og ikke under sejlet.
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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:

Gerhard Thielert Årsbjerg restaurerede en Honda Cup. Fra museet i Hokkerup. Siden 1958 
produceret i 70 mio eksemplarer. Er rekord for alle motorkørets-modeller.
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Måske nye medlemmer. Fra forårets MC-udstilling i Herning.


