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Ansvarsområder specielt:
Henrik Frandsen, webmaster, info@frandsen-foto.dk
Steen H. Eriksen, markedsføring, stonibmw@stofanet.dk
Helge Lieberg, kontaktperson til MC-klubberne i 
Sydregionen.

Bankkonto:
Arbejdernes Landsbank: Kontonr. 5397-0242615

Redaktion:
Poul Petersen, tlf.: 29855820, mail: poul.riis.p@gmail.com
Layout: Merethe Lyck Nielsen.

Deadline for stof  til Kubikken:  
D. 25. i månederne marts, maj, september og december.

Bestyrelsen i S.M.C.C.
Formand: Helge Johannsen, Smedegade 6, Ketting, 6440 
Augustenborg. Tlf.: 42491818, mail: helgejohannsen@live.dk
Kasserer: Bjarne Beck, Hellevad-Bovvej 2, Brystrup (Hellevad), 
6230 Rødekro. Tlf.: 30472176, Mail: bjarnebeck62@hotmail.
com
Best.-medl.: Steen H. Eriksen, Djernæsvej 119, Hoptrup, 6100 
Haderslev. Tlf.: 30709833, mail: stonibmw@stofanet.dk
Best.-medl.: Allan Callesen Michelsen, Pileparken 18, 6230 
Rødekro. Tlf.: 25137914, mail: acmichelsen@gmail.com
Best.-medl.: Helge Lieberg, arrangementskoordinator, 
Stadionvej 3A, 6392 Bolderslev. Tlf.: 41416177, mail: 
helgelieberg@gmail.com.
Best.-suppl.: Iris Niemeyer, Tøndervej 17, st. tv. 6230 Rødekro. 
Tlf.: 27467213 og mail: surfbiene39@hotmail.com
Best.-suppl.: Jørn Maron, Bækvej 1, Sjellerup. 6430 Nordborg. 
Tlf.: 20250330. Mail: mc-sjov@bbsyd.dk

Sheltertur 
d. 3. 
november. 
Besøg på 
Urnehoved 
tingsted 
og så 
shelterhygge 
i Årslev 
hos Birthe 
og Peter.
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det ene. Med det billede skulle han egentlig 
have været formand.
Udfordringen for redaktøren er altid, at 
indlæg til Kubikken kommer meget sent. 
Vi skal være bedre til at overholde disse. 
Det er så meget nemmere at være redak-
tør. Deadlines fremgår nederst på side 2 i 
Kubikken.
Nyt problem: Nu, da det hele er på plads 
og bladet er klart til trykkeriet, sker der en 
paladsrevolution. Der er pludselig ny web-
master, den gamle hjemmeside er fjernet, 
og der er kommet en ny. Se redaktørens 
ekstra indlæg på side 17.

Der er fremsendt billeder af  den nye be-
styrelse, suppleanter og revisorer.
Billede 1. Formand Helge Johannsen. 
Billede 2 kasserer Bjarne Beck (nyvalgt), 
Billede 3 arrangementskoordinator Helge 
Lieberg (nyvalgt). Billede 4 facebookkoor-
dinator og sekretær mm Allan C. Michelsen 
og billede 5 uden portefølje Steen H. Erik-
sen, Bilede 6 suppleant Jørn Maron. Billede 
7 suppleant Iris Niemeyer. Billede 8 revisor 
Werner Boyum Johansen. Billede 9 revisor 
Hans-Werner Wolff.
Steen sendte billeder af  ovennævnte, men 
havde ingen af  Jørn Maron. Jeg havde kun 

Fra kasseren: Om kontingentbetaling.
Hej kære SMCC-medlemmer: Husk, at kontingentet er vores livline:
Betaling for næste regnskabsår er nu og kan ske via netbank. 
Det er Arbejdernes Landsbank: Reg.nr. 5397 og konto 0242615
Husk at angive medlemsnummer og navn. Dette skal ske inden d 1. marts 
Beløbet kan også betales til gule ærter d. 29. januar (det er selvfølgelig lige her en 
lidt sen oplysning). Hilsen fra den nye kasserer Bjarne Beck.
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Lederen
Hej alle medlemmer. Godt nytår til jer 
alle. Jeg håber, at I har haf  en god jul.
Vi har i de foregående år lånt Owes 
køreskolelokaler i Guderup. Det er ikke 
længere muligt, og jeg vil gerne takke 
Owe for den tid, vi har kunnet være 
der. I november-Kubikken skrev vi, at 
vi ville høre nærmere om klubaften d. 
8. februar. Læs mere herom i arrange-
mentskalenderen.
Om forårsturen til Tåsinge 21. til 23. 
april. Det kører plamæssigt. Se mere 
under arrangementer.
Hilsen formand Helge:

Om det vigtigste fra generalforsamlin-
gen:
• Formandens beretning blev godk-

endt.
• Der var et lille overskud og regnska-

bet blev godkendt. Klubbens egen-

kapital (kassebeholdning) var steget 
fra 8734,99 til 8741,4. Overskudet 
må så være 6,41 kr. 

• Hjemmesiden og Facebook blev 
debateret. Der planlægges nyt om 
hjemmesiden.

• Medlemmerne vil nu kunne få re-
ferat fra bestyrelsesmøderne.

• ”Gamle” medlemmer kan nu, hvis 
de ønsker det, ansøge om at få deres 
gamle medlemsnummer tilbage.

Om valg til poster:
• Ny kasserer blev Barne Beck. Ny 

arrangementskoordinator blev Helge 
Lieberg, der også varetager kontak-
ten til Sydregionen. Af  suppleanter 
var der genvalg af  Jørn Maron og 
nyvalg til Iris Niemeyer. Revisorer 
Werner Boyum Johansen og Hans-
Werner Wolff  genvalgtes. Referatet 
nævner ikke noget om valg af  revi-
sorsuppleant.

Kasserer Bjarne har lige sendt nogle få 
ord om sig selv: 
Jeg er 60 år og arbejder med mælkekøle- 
anlæg/tanke indenfor Landbruget. 
Jeg er uddannet landbrugsmekaniker 
og arbejder nu som køletekniker. Min 
fritid bruger jeg på familie, venner, min 
dejlige kæreste og min MC. 
Jeg har haft mc og været i klubben siden 
2018. 
Hilsen  
Bjarne Beck.

Lidt ekstra om vore nye 
bestyrelsesmedlemmer:

Om arrangementskoordinator Helge 
Lieberg: 
Se i SMCC's 50 års jubilæumsskrift på 
side 18. Klik på adressen:
https://smcc.dk/images/Kubik-
ken/2011-2020/smcc_50_Aar.pdf
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Om nye med-
lemmer og nye MC
Af  novemberbladet fremgik, at der 
var 5 nye medlemmer. Der var dog 
kun 4 billeder.
Her under er Kirsten Neumann på 
det billede, der så ikke kom med 
sidste gang.
Ny MC: Poul Lervad har fået ny 
BMW K75.

Leif  M. Jørgensen, Sønderborg blev 70 år d. 
30. december. Vi har et par billeder af  ham. 
Det endte sådan i Svinkløv i sin tid, at han 
vandt det gyldne piskeris som den bedste 
i køkkenet. Han skulle så året efter vælge 
middagsmad og også lave retten. Han valgte 
chilli con carne. Se billederne: Leif  glæder sig 
tydelig vis, men ser dog efterlods skeptisk ned i 
gryden. Den professionelle kok Frank Madsen 
bag Leif  ser også skeptisk ud. Det sprang dog 
ikke i luften, men smagte godt, og der var nok 
af  det. Leif  er et positivt menneke, der kom-
mer med mange gode forslag og bakker op 
om andres forslag. Leif  huskes især for hans 
tur til Alrø i 
Horsens fjord, 
hvor han 
havde fundet 
ud af, ad der 
serveredes 
ikke mindre 
end verdens 
største tart-
eletter. Vejret 
var pragtfuldt.

Mærkedage 
(husk at holde Kubikken orienteret, hvis I hører noget):
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Lidt om optakten til beretningen. Jeg 
var på besøg hos Bruno Kold i Gesten, 
hvor vi fik besøg af  Brunos lillebror 
Hugo.
Og selvfølgelig kom talen helt naturligt 
ind på motorcykler. Bruno og jeg 
mobbede som sædvanligt Hugo, der 
kører Harley Davidson og deres proble-
mer kontra BMW´erne.
Hugo fortæller, at han kender firmaet 
EasyFoods ejer – Flemming Paasch, 
som bor i Kolding, og han er begyndt at 

Specielt om kommende arrangementer:

Klubaften onsdag d. 8, februar kl. 19. 
Det bliver i det såkaldte ”Ketting Klubhus” på Landevejen 1a i Ketting, 6440 
Augustenborg. Det er med tilmelding senest om mandagen til arrangementskoor-
dinator Helge Lieberg pr. SMS på 41 41 61 77 eller mail: helgelieberg@gmail.com 
Prisen for kaffe og fortæring er 25 kr. pr. snude.

Tøndeslagning d. 16. februar kl. 14.00. 
Det er som sædvanligt hos Kajs MC, Nørrekobbel 13 i Sønderborg. Sammen med 
SMCC leveres tønder med slik. Boller, kaffe samt konge og prinsekroner kommer vi 
også med.

Skærtorsdag d. 6. april kl. 11
Afgang til MC-arrangement på torvet i Esbjerg. Der er afgang kl. 11 fra Flager-
musenes klubhus i Åbenrå. Det er i Ringriderpladsens nordvestlige hjørne ved 
Vestvejen.

Forårstur til Tåsinge
Om forårsturen til Tåsinge 21. til 23. april kan oplyses, at der er 32 tilmeldte, og 
som har betalt depositum på 150 kr. Jeg ser gerne restbetalingen på 500 kr. betalt 
snarest (husk navn og medlemsnummer) på mobilepay (42 49 18 18) eller bank-
konto reg. nr. 5479 og konto 8057912. Der er stadig et par lejligheder fri. Er du 
interesseret, så se i det foregående Kubikken på side 7 eller på hjemmesiden. Hilsen 
Helge.

Spontantur til Drejens ved Kolding. 
Det var søndag d. 23/10-22. Af  Hans ”Malabar” Jacobsen.

samle på biler og motorcykler. Specielt 
BMW´er. 
Hugo fik lavet en aftale og SMCC måtte 
komme med en 20 personer til rundvis-
ning. Og jeg må sige, at interessen for at 
deltage var stor. Da vi havde en begræn-
sning på ca. 20 medlemmer, valgte jeg 
at lave tilmeldingen på Facebook, som 
jeg siden er blevet dadlet lidt for, da 
der åbenbart er mange, der ikke er på 
Facebook. Men det gik også. 

Specielt om afholdte arrangementer:
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Vi havde aftalt at mødes ved Rema 
1000 kl. 12:45 i Kolding, og vi blev 
næsten 30 personer.
Det tog Flemming med godt humør, 
så vi kunne bare komme.
Vi blev modtaget, og vi fik en fan-
tastisk rundvisning og en rigtig god 
snak om hans biler og motorcykler. 
Det var meget imponerende, og hvor 
kunne Flemming fortælle om sine 
flotte biler og MC´er. Det var en 
fantastisk oplevelse. Efter forevisnin-
gen, var der kaffe og kage fra Easy-
food, og man må her også sige, at 
det smagte vildt godt. Interessen for 
EasyFood var stor og på opfordring 
fra Helge Johannsen fortalte Flem-
ming så om EasyFood og historien bag. 
Virkeligt meget interessant.
Efter kaffen gik vi lidt rundt, og Flem-
ming viste os sin seneste investering i 
et firma, som lavede dæk beskyttelse til 
biler og MC´er. Firmaet var endnu så 
nyt, at Flemming ikke havde alle detaljer 
på plads; men han ville hurtigt sende 
SMCC info om firmaet TyreGuard. 

Vi har efterfølgende fået al info om 
dette firma - prøv at google på det.
Alt i alt, tak for det store fremmøde. 
Det er altid sjovt at lave et arrangement, 
når det bliver bakket op om det, også en 
stor tak til Flemming Paasch, fordi han 
gav sig tid til at bruge sin søndag på os, 
og så vil han for øvrigt også gerne være 
medlem af  SMCC. Vi glæder til at se 
ham i klubben.
Efter besøget hos EasyFoods, kørte de 

fleste af  deltagerne ud til Harley 
Davidsonklubben i Kolding, hvor 
der også blev budt på kaffe og 
kage, Hugo havde været meget flit-
tig i køkkenet, hvor han havde bagt 
masser af  kage. Tak til ham.
Vi blev mødt af  mange af  klub-
bens medlemmer, og blev vist 
rundt i deres fantastiske flotte 
lokaler. Der blev lystigt snakket ved 
bordene, og efter kaffen kørte vi 
alle hver til sit.

Hilsen Hans.
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Generalforsamling
Den 30 oktober blev der afholdt generalforsamling i Owes køreskolelokaler i  
Guderup. Se lederen side 4.

Klubaften
Den 2. november var der klubaften også i Owes køreskolelokaler. 
Der var ikke det store fremmøde. Det var måske naturligt, idet annonceringen kun 
kom i Kubikkens novembernummer, der udkommer dagen i forvejen. Desuden 
havde der lige 3 dage i forvejen været generalforsamling.
Aftenen var utrolig hyggelig og tak til Line for de kulinariske frembringelser.

Sheltertur omkring Åbenrå torsdag d. 3. 
november:
Denne tur levede helt op til SMCCs kerneværdier. Her lægges der vægt på, at klub-
bens videbegærlige medlemmer hele tiden lærer noget nyt. Arrangør Christian F. 
Andersen var ved at falde bag af  motorcyklen, da han så alle de, der troppede op på 
stranden i Åbenrå. Vi tog ud til Hjelm Skov, hvor Peter Madsen fortalte om sam-
menhængen mellem Kongehøjen og Dannebrogs dalen ned fra himlen i Estland i 
1219. Der efter tog vi til Urnehoved Tingsted, der var den direkte årsag til, at his-
torien på Kongehøjen blev til. Til sidst endte vi i Årslev-beboernes private shelter, 
hvor Birthe Knudsens hjemmebag blev stoppet i halsen sammen med de medbragte 
klemmer. Se billederne på side 2.
Tak for alt det til Christian, Birthe og Peter.
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Julefrokost hos kasserer Bjarne Beck 
lørdag d. 19. november.
Tak til 
Bjarne for 
det flotte ar-
rangement. 
Frokosten 
var over-
dådig og vi 
havde en fin 
aften. Tak 
Bjarne.

Julestue i Svejrup d. 11. december:
Traditionen tro var der igen i år julestue hos Karina og Bent. 21 var mødt op til 
hyggeligt samvær, en del havde meldt afbud grundet sygdom. Vi blev trakteret med 
gløgg, kaffe og the. Og dertil hjemmelavede æbleskiver med og uden svedskefyld og 
hjemmebagt kringle og småkager. En rigtig hyggelig aften hvor mange emner blev 
diskuteret. Tak for alt det. Hilsen Helge Lieberg.

Redaktørens kommen-
tar: Tænk engang. Vort 
gamle medlem Jørgen 
Lervad dukkede op. 
Han så godt ud selv 
efter de mange år. Alt 
det hele gjorde, at re-
daktøren ikke fik taget 
nogen billeder. Kame-
raet var endda taget 
med. Vi må nøjes med 
et billede fra sidste år. 
Der er for den største 
dels vedkommende 
personsammenfald.
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Fortsat fra side 7 Nytårskaffe 

d. 4. januar 
hos Helle 
Sprenger og 
Jørn Maron:
Tak for det flotte arrange-
ment. Huset var fuldt af  
glade mennesker og der 
manglede ikke noget.

Fra sundhedsvæsenet:
Hvad dumpede ind i postkassen? Det var ”Tilbud om undersøgelse for kræft i tyk- 
og endetarm”. Det er altid lidt uhyggeligt. Bob-bob, hvad står der så: Det er tilbud 
om en undersøgelse for blod i afføringen. Det kan være tegn på noget uheldigt. 
Undersøgelsen er for folk mellem 50 og 75 år. Er du over 75 år, ja så er der ingen 
automatik i opfordringerne. Efter den tid skal man nok selv henvende sig hos sin 
læge, hvis der er tegn på noget. Der er anført lidt interessant statistik. Ca. 5000 dan-
skere rammes af  denne kræft hvert år. Knap 2000 dør af  det.
Den beskriver så hjælpen. Hvis 10.000 personer af  den nævnte kreds deltager i 
undersøgelsen så gælder:
1. 9323 får besked om, at der ikke er noget i vejen. Alligevel vil 16 af  disse få syg-

dommen.
2. Resten (677) får tilbudt en kikkertundersøgelse.
3. 37 af  disse får påvist sygdommen og 179 får besked om, at der kan være noget 

under vejs.
4. 380 personer får at vide, at de ikke fejler noget. Om de sidste 81 af  de 677, står 

der ikke noget om.
Efter redaktørens hovedregning får så 53 personer besked om, at der er noget galt.
Selvom det er få af  de 10.000, så må det være en god idé at få undersøgelsen lavet.
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Fortsætter på side 12

Kan den helt samme motorcykel være 
indregistreret med to forskellige steln-
umre under samme nummerplade? Det 
er et interessant spørgsmål. Læs her 
under og besvar.
I næste nummer af  Kubikken følger 2. 
afsnit af  mysteriet, og blandt de rigtige 
svar, vil der blive udtrukket en vinder af  
en beskeden præmie.
I foråret 2019 fik jeg tilfældigt øje på 
en salgsannonce vedrørende en BMW, 
model K1, årgang 1989. På fotos frem-
stod den flot og sælger beskrev, at den 
kun havde kørt ca. 50.000 km. Jeg blev 
nysgerrig og følte en underlig sum-

mende fornemmelse af, at den vist godt 
kunne være noget for mig.

Sælgeren boede i Næstved, så der skulle 
lidt mere info på bordet, før jeg ville 
køre til Sjælland.
Via mail kom der mere info om mo-
torcyklen, og for at gøre historien kort 
endte jeg med at tage toget til Ringsted 
inkl. en sportstaske med mc-dragt, støv-
ler og hjelm.
Sælgeren, Peter, hentede mig på Ring-
sted Station og vi kørte i hans bil til 
Næstved, hvor han boede i en pæn 
lejlighed. Motorcyklen holdt i ejendom-
mens parkeringskælder. Peter var en høj 
slank mand, måske 195 cm.
Jeg fik et positivt indtryk af  Peter….
pæn og moden mand, orden i tingene, 
orden i proceduren, og de oplysninger, 
som jeg indtil videre havde fået, blev 
ligesom bekræftet ved synet af  motor-
cyklen, gennemgang af  en stor stak led-
sagende dokumenter. Der var tidligere 
registreringsattester, synspapirer m.v.
Der var en lille oliefilm på forgaffelbe-
nene. Men pyt, at den skulle have et par 
nye pakdåser var ikke grund nok til at 
droppe køb af  motorcyklen.
Jeg undrede mig lidt over, at han ville 
sælge motorcyklen, idet han kun havde 
haft den få måneder, så det konfron-
terede jeg ham med.  ”Det er fordi, 
jeg ikke kan sidde ordentligt på den”, 
svarede han. ”Mine ben er for lange, og 
jeg kommer til at sidde anspændt med 
knæene bag kåben”. 

Poul Lervad, vor flittige skribent og 
arrangør, Her en lille opgave til os: 
BMW K1 og et lille mysterium
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Fortsat fra side 11

Det lød troværdigt og min erhvervs-
belastende mistro blev også dulmet 
af  min lyst til at købe motorcyklen, så 
alle parader var nede. Nummerpladen 
passede med registreringsattesten, der 
var ingen tinglyst gæld, vi havde en 
købekontrakt (og jeg ville bare gerne 
ud at lufte den og nyde turen retur til 
Jylland).
Så frem med Nem-id nøglekort, og så 
overførte jeg købesummen som straks-
overførsel og bagefter om-registrering 
til mit navn. Piece of  cake   Lad mig 
så komme ud at køre.
Jeg tænkte slet ikke på, at det var 9. 
april….
Tasken inkl. den store stak dokumenter 
med tysk Fahrzeugbrief, udklip med 
testkørsler, tidligere dansk registrering-

sattest osv. blev spændt fast til skjoldet 
over bagsædet, og så afsted mod Store-
bælt.
Det blev en dejlig køretur. Maskinen 
summede helt som den skulle, og jeg 
nåede Jylland kort før solnedgang.
Så gik der nogle uger. Motorcyklen 
holdt i garagen, og jeg havde travlt med 
alt muligt andet end at køre motorcykel. 
En aften satte jeg mig til computeren og 
søgte på nettet efter reservedele til for-
gaflen. Fandt en tysk hjemmeside, hvor 
man bare skulle indtaste stelnummer og 
derefter lægge reservedele i kurven. Jeg 
er bestemt ikke rutineret med indkøb 
via internettet, men efter mange forsøg 
fik jeg fornemmelsen, at der var noget 
galt med stelnummeret. Jeg tastede igen 
og helt præcist de tal og bogstaver, der 
stod på registreringsattesten. Ingenting 
skete. Jeg sad med følelsen, at hjemmes-

iden fortalte mig ”det stelnummer 
findes ikke”.
Men det gjorde det jo. Jeg sad jo 
netop og tastede ud fra registrering-
sattesten.
Noget opgivende gik jeg ud i 
garagen. Nød synet af  den flotte 
motorcykel. Bøjede mig ned og 
tog et fotografi af  stelnummer og 
typepladen. Kiggede nøje på det 
indprægede nummer. Ingen ure-
gelmæssige tegn, ingen svage tegn i 
lakken på, at der var slebet i stellet. 
Alt så bare så ægte ud.
Da jeg igen kom ind til computer-
en, ville jeg gøre et sidste forsøg og 
tastede stelnummeret ud fra, hvad 
jeg så på de dugfriske fotografier – 
OG nu kom jeg igennem og kunne 
vælge og vrage mellem diverse 
reservedele.
Og så var det, at jeg opdagede, at 
stelnummeret på registreringsat-

K1 Pouls anden  
reg. attest 2019

K1 Pouls første  
reg. attest 2019
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Det tyske Das Motorrad News af 
november 2022 oplyser:
Verdens betydeligste motorcykelfabrikant er Honda. Fabrikken har redegjort for 
sine planer frem til 2050.
Klima-neutraliteten er i fokus; men alle lande har ikke lige muligheder.
De mindre hverdags-motorcykler, der især sælges i udviklingslande samt i væk-
stlandene (f.eks. indien) vil også i fremtiden komme til at køre med forbrænd-
ingsmotorer. Der vil man ikke i årene frem over have betalingsdygtige kunder og 
anden økonomi til infrastrukturer med ladesystemer og hvad der alt hører til. Disse 
forbrændingsmotorer vil basere sig på nyudvikling, så de kan køre på CO2-neutrale 
biobrændstoffer. Motorerne vil selv finde ud af  brændstoffernes procentdele af  
fossil- og biobrændsel, og som også automatisk vil kunne køre på op til 100% bio-
sprit.
Til de udviklede lande som de europæiske og Nordamerika, vil man satse på elektri-
ficering af  køretøjerne og man ser et voksende marked herfor. Større motorcykler 
til fritidsprug vil basere sig på denne elektrificering og vil blive baseret på det klas-
siske udseende, som vi kender.
Om SBMC: Ja, hvad er det? Det er et samarbejde om batterier til motorcykler. Det 
er startet af  Honda, KTM, Piaggio og Yamaha. Senere er Kawasaki, Kymco, Niu, 
Polaris (Indian), Samsung, Sumitomo, og Suzuki kommet til.
De vil accelerere udviklingen af  ”byttebatterier”, med fælles tekniske specifikationer 
således, at det bliver muligt med en fælles standard landene imellem. 
(Redaktørens kommentar: Det bliver nok ikke billigere.)

testen ikke passede med det indprægede 
stelnummer og stelnummer på typep-
laden. Tror vistnok, at jeg fik følelsen af  
koldsved. Var jeg blevet offer for hæler, 
snydt og bedraget af  Peter? Var det 
derfor, at han ville sælge?
Spørgsmålene fortsatte i mit indre, og 
jeg ærgrede mig vildt meget over, at jeg 
ikke havde tjekket stelnummer før jeg 
købte. Det er jo helt basalt. Det er jo, 
hvad jeg altid selv har rådgivet andre til. 
HUSK NU…. osv.
Resten af  mysteriet kommer i næste 
nummer af  Kubikken. 
I mellemtiden kan læserne deltage i en 
lille gættekonkurrence. Send dit svar til 
mig på Poul.Lervad@gmail.com og vær 
med i en lille dyst, idet der udtrækkes 

en lille præmie blandt alle rigtige svar 
indsendt inden 1. april 2023. 
Findes der tilfælde, hvor den helt 
samme motorcykel har været indreg-
istreret med to forskellige stelnumre 
under samme nummerplade?
Ja (giv forklaringen) eller nej
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Birthe og Peter har skrevet beretningen.
Desværre måtte opsætter Merethe dele historien 
op. Selv om vi øgede sidetallet fra 20 til 24, 
var der ikke plads.
Beskrivelsen er rigtig god: Tag lige  
novemberbladet og start forfra.

De skriver: Vi fortsætter: 21/8. Høj blå 
himmel og mc’erne blev startet, Bjarne 
havde lavet en lille rundtur øst for 
Rothenburg. Turen gik af  små veje, med 
stop ved slotte og borge. Landskabet og 
markerne så meget tørre ud. Majs der 
skulle have været 2,5 m høje, var mange 
steder kun 30 – 40 cm. Gjorde holdt i 
en lille by med byport og en fin kirke. 
Kom for sent til kirke kaffe, dog fandt 
vi en bier garten, inde i en baggård, 
meget specielt sted, temmelig rodet og 
forbygget. Sjovt sted at besøge. Fro-
kosten indtog vi ved et frilandsmuseum. 

Sommerferie fra den 7/8 – 24/8 2022 
Tjekkiet og Tyskland.

Fortsat fra sidste nummer af Kubikken

Der var en gammel kæmpe stor lade, 
med en meget flot trækonstruktion. 
22/8. Klar til at køre de sidste 120 km 
af  den romantiske rute i flot solskins-
vejr. Ruten ender vest for Würtsburg. Vi 
kørte i områder med vinmarker. Derfra 
fortsatte vi videre opad til Mühlhausen, 
i alt ca. 320 km. Vi kørte på hovedveje, 
biveje og på en cykelsti. Cykelstien 
var ikke planlagt. Vedr. cykelstien, så 
skal via punktet jo findes, lidt hyggelig 
og ikke megen trafik, ud over nogle 
cyklister, som så lidt undrende på os. 
Ankomst kl ca. 17. Aftensmaden blev 
indtaget på en Ukrainsk restaurant, med 
plads til 14 personer. Værtinden var 
meget flink, og lavede god traditionel 
Ukrainsk mad. Gik en lille aftentur i 
byen, efter vi havde spist.
23/8. Mc’erne blev pakket, gps indstillet 
til sidste stop, langt ude på landet ved 

Lenzerwische. Det er 
sydøst for Hamborg. 
Hotellet ligger op af  
diget ud til Elben. En 
tur på ca. 330 km, 
kørte på hovedveje. 
Den først halvdel af  
ruten gik gennem Har-
zen. Flotte landskaber 
og gode veje. Da vi var 

Pause ved Plansee, 
Østrig, hvor 

motorcyklerne er 
parkeret. 
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inde for at tanke, fandt Bjarne et søm i 
bagdækket. Ærgerligt med et nærmest 
nyt bagdæk. Fik fjernet sømmet (ca. 
5 cm lang), og heldigvis havde ham et 
reparationssæt med, så det var hurtigt 
klaret. Vi kom forbi et område med 
vinstokke op af  skråningerne. 
Nord for Harzen havde de rettet 
vejene ud, lidt mere kedelige 
veje. Efter ankomst, gik vi en 
tur på diget. Diget fungerer også 
som cykelrute langs Elben. Der 
var mange fugle i vådområdet. 
Storke, fiskehejrer, gæs og ænder. 
Spiste aftensmad på hotellet, 
lidt dyrt, men der var ikke andre 
muligheder i nærheden.
24/8 Så går turen hjemad, ca. 
330 km, blandet hovedvej og 
mest motorvej. Vi landede i Aa-
benraa ved 13.30 tiden, heldigvis 
holdt proppen i Bjarnes bagdæk 
fint. Traditionen blev som den 
plejer. Ferien slutter vi altid af  

på cafe Storm, hvor 
Laila og Ken stødte 
til. De havde det godt, 
og skulle også lige 
høre om den sidste 
uge af  ferien, som de 
jo desværre gik glip 
af. Alle mc’erne kørte 
fint. Kun nogle få 
regnbyger på 2,5 uge 
og ca. 3000 km. Alt i 
alt en rigtig dejlig mc 

ferie. Og nu glæder vi os til at se vores 
lille ”nye” barnebarn.
Birthe og Peter.

Til lykke fra Kubikken

Neuschwanstein. . 

Ringmuren i Rothenburg op der 
Tauber. 
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Fra Besserwisser:
I disse tider med dyr strøm, er energien i fokus. Man snakker i flæng om kilowatt 
(kW) og kilowatttimer (kWh).
Det er to forskellige ting. Jornalister og andre folk blander det sammen.
Hvis en kogeplade yder en effekt på 1 kW medens den varmer og efter en halv time 
har varmet en stor gryde op, ja så er gryden tilført en energimængde på 1 kW x 0,5 
time = 1,5 kWh. Hvis en kWh koster 3 kroner i dag, så koster de 1,5 kWh = 1,5 x 
3 = 4,5 kroner. Hvis apparat yder en effekt på 2 kW og kører i et døgn, ja så er der 
brugt en energimængde på 2 x 24 = 28 kWh => 84 kroner.

Energi til hus og opvarmning: 
Tag computeren, og klik på det her. Hvad bliver min varmeregning?:
https://greenpowerdenmark.dk/energipriser/hvor-meget-stoerre-bliver-
min-el-varmeregning

Fra internettet:
Lidt om Rema 1000.
På det seneste har de overtaget største-
delen af  Aldi i Danmark
Er startet som købmandsbutik i 1948 
i Tronhjem, Norge af  Margit og Ole 
Reitan.
Sønnen Odd Reitan var snu. Efter besøg 
i Tyskland, hvor han bemærkede ALDI 
(= Albrecht Discount) og deres succes, 
besluttede han i 1972 sig for det samme 
og startede med fødevarediscount og 
navnesammenstillingen som hos tyskerne, 
nemlig REMA (= Reitan Madvarer).
Konceptet er baseret på franchise aftaler, hvor den lokale købmand ejer sin egen 
butik; men kører efter Remas koncept og betaler afgift til Rema. På samme måde er 
det i øvrigt med McDonald's.
Da man kom op på 1000 varenumre blev navnet udvidet til ”Rema 1000”.
Rema 1000 har succes, og man mener, at det personlige ejerskab i en snæver kreds, 
der også kendes fra Netto, giver større fremdrift. Remakøbmanden har mulighed 
for at blive velhavende, hvis han får glade kunder. Det er som om, at COOP (Brug-
sen), der er ejet af  de utro kunder, har det sværere. Rema ejer i dag også Løvbjerg 
samt EDEKA’s aktiviteter i Danmark. I 2010 indgik Rema aftale med Gram Slot 
om salg af  slottets produkter og ejer i dag 50% af  Gram Slot. Efter sigende er Re-
mas markedsandel på ca. 20% i Danmark.
Billede nr. 1: Billedet viser måske en glad Odd Reitan. Han er måske på vej hjem, og 
har måske været i banken.
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Politiets opdaterede vejfotografer.
Bjarne beck opfordrer til, at vi skal være klar til at lade os overraske. Der er kom-
met nyt fotoudstyr, der er gemt væk, og som er i stand til på meget større afstand at 
fotografere trafikanter også bag fra. Ups!!!

Opsang fra Kubikkens redaktør i anledning af, 
at der er nye forhold for hjemmesiden.
Gamle hjemmeside forsvundet. Der er nogle uoverensstemmelser i denne udgave 
af  Kubikken:
Det må være klart for enhver, at der er et betydningsfuldt samarbejde og afhæn-
gighedsforhold mellem redaktøren af  hjemmesiden (webmaster) og Kubikkens 
redaktør. Bestyrelsen skal være med til at sikre det bedste her.
Deres vigtige funktioner fremgår tydeligt af  SMCC’s vigtigste bastion, nemlig klub-
bens vedtægter. Det nævnes allerede i §1.
Februar-Kubikken var skrevet færdigt og sendt til opsætteren, med forskellige 
henvisninger til hjemmesiden og tidligere artikler om tilmeldinger til kommende 
arrangementer, der er annonceret i tidligere udgaver.
Desuden var der vedr. beskrivelse af  de nye bestyrelsesmedlemmer henvist til vor 
50 års jubilæumsblad, hvor man på side 18 kunne læse om vores nye arrangements- 
og syd-regionskoordinator Helge Lieberg. Rent tilfældigt opdager jeg, at hjem-
mesiden er forsvundet, og at gamle Kubikkerne og 50-års jubilæumsskrift er væk. 
Vedtægterne kan jeg heller ikke finde.
Problemet hænger sammen med, at formand Helge fornuftigvis har ønsket, at få 
Kubikken så tidlig færdig, at det kan være i postkasserne med PostNord senest 1. 
februar, samt at det det for besparelsens skyld kan omdeles til gule ærter d. 29 jan-
uar. Af  den grund skal bladet afleveres til trykkeriet mandag d. 16. januar og være 
færdigt ca. d. 20. Jeg har besluttet at køre igennem med det oprindelige blad og de 
problemer, der så opstå af  uoverensstemmelserne, for ikke at få en uges forsinkelse. 
Nu ved I det alle, og kan tage forholdsregler.
Jeg kontaktede den nye webmaster Henrik Frandsen og bad om lidt stof  til Kubik-
ken vedr. den nye strategi for hjemmesiden, samt om han ville skrive lidt om sig 
selv.
Henrik svarer ca. blandt andet:  Selvfølgelig kommer Kubikken på hjemmesiden, 
men ting tar' tid. Det går ikke så hurtigt som du gerne vil ønske. Jeg arbejder jo 
stadigvæk 3 dage i ugen, og har gang i mange andre ting ved siden af. Jeg tog bare 
jobbet som webmaster, da jeg vil gøre en indsats for denne sag. 
Altså tak til Henrik for at tage sagen og for at bruge tid på at være ny webmaster.
Til bestyrelsen vil jeg sige, at de skal tænke på, at vi er nogle stykker, der kan spare 
tid, hvis samarbejdet strømlines. Jeg kunne i hvert fald godt have tænkt mig at have 
været med til overdragelsesforretningen over for nye webmaster. Jeg har også idéer, 
specielt om det, at gøre det lettere for alle.
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Februar Maj

Nogle af  andres arrangementer (man skal 
selv holde nærmere øje med tider, steder 
og corona).

• Aktionærmøde i Sydbank til marts: 
Det har vist sig, at flere SMCC-
medlemmer har et par aktier i 
Sydbank. De giver ret til at deltage 
i aktionærmøder rundt omkring. Vi 
har et par stykker aftalt at deltage i 
mødet i Sønderjyl-landshallen. Hver 
skal melde sig til i banken eller på 
bankens hjemmeside. Vi holder hi-
nanden orienteret på hjem-mesiden 
og Facebook. Datoen fremgår ikke 
nogen steder endnu. 

Onsdag d. 8. februar:  
Klubaften. Det er i ”Ketting Klubhus” 
på Landevejen 1a i Ketting, 6440 Au-
gustenborg. Se mere foran i bladet.

Søndag d. 19. februar:  
Tøndeslagning hos Kajs MC kl. 14.00 
i Sønderborg. Se under kommende ar-
rangementer foran.

April

Torsdag d. 4. maj kl. 19.00:
Varme hveder hos Karina og Bent i 
Svejrup. Tilmelding senest søndag d. 30. 
april på tlf: 20270745 eller mail: guzzik-
vinden@hotmail.com

Süderlügumer Motorradtag ab 10 
Uhr. Intet er endnu offentliggjort, så 
måske: 7. Maj: Auf  dem Dorfplatz 
in 25923 Süderlügum. Live Musik, 
Tombola u.v.m. Info, tlf. fra Danmark: 
004946152-53540256. SMCC har ikke 
planlagt fælleskørsel. Det kan man så 
selv gøre.

18. til 21. maj:
Kristi himmelfartsturen til Sauerland.  
Se side 8 i novemberbladet eller find det 
på hjemmesiden. Har du pludselig mu-
lighed for at deltage, så kontakt Preben 
eller Jan.

Skærtorsdag d. 6. april: 
Esbjergtur til torvet i denne by. Se yder-
ligere information under kommende 
arrangementer.

Påskelørdag d. 8. april: 
Skibroen Tønder. Der er ikke planlagt 
fælleskørsel. Kom midt på foriddagen.

Første påskedag d. 9. april: 
MOGO i Husum. Klubben har ikke 
aftalt nogen form for fælleskørsel. Men 
prøv at komme ved rulletrappen i Kruså 
kl. 10.00. Så er vi måske flere.

21. til 23. april
Om forårsturen til Tåsinge kan oplyses, 
at der er 32 tilmeldte, som har betalt de-
positum på 150 kr. Læs mere om status 
for dette arrangement foran i bladet.
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Praktiske oplysninger:
Hvor der er krav om tilmelding:
Hvis andet ikke er anført så se side 2.  
Indtalte beskeder gælder ikke. Det 
er for usikkert.
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:
20 kr. pr. person for f.eks. kaffe og 
ostemad. Hvis ekstraordinært flot med 
cognac så er højst 40 kr.

Nærmere forklaringer til 
mødesteder.
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 parke-
ringspladsen ved Gammel Flens-
borgvej og ikke under sejlet.

• Rulletrappen er Tysklands første 
parkeringsplads ved kørsel over 
grænsen fra Kruså.

Om perioden for kørsel fra Åbenrå 
strand om onsdagene kl. 19:  
Vi begynder første onsdag efter ind-
førelse af  sommertid og der sluttes 
onsdagen før indførelse af  vintertid.
Start er så d. 29. marts.

Om Mekanisk Museum 
Sønderjylland, Lundtoftvej 
6A, Hokkerup. 6340 Kruså.
Sæson fra 15. marts til 15. oktober. En-
tré 50 kr. dog børn under 12 år gratis. 
Der er også café.

Støt dem.

Spisning i Øster 
Højst d, 26. oktober 

var et vældigt 
tilløbsstykke.

OBS:
Hvis det øser ned aflyses turene. Se 
hjemmesiden eller kontakt arrangøren, 
hvis du er i tvivl.
For flere arrangementer er der yder-
ligere information inde i bladet:
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Landsdelens store MC-træf  er vel om sommeren i Sønderhav. Her er det d. 16. august.

Køb af  klubtrøjer og Cap’s. 
 
Allan er kontaktperson - se kontaktoplysninger side 2.

Om at handle lokalt  
Husk at overveje køb hos din lokale forhandler. Det gavner i det lange løb.

Kajs MC er medlemmer af  SMCC. Støt forretningen.

Om at handle lokalt


