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Køng Veterantræf

Søndag den 19. maj fra kl. 09:00 til kl. 16:00 er
der igen veterantræf ved Køng Museum, Gl.
Øbjerggård, Bygaden 27, Køng, Lundby.
Træffet er for veteranbiler, klassiske biler, mc´er
samt knallerter på området ved Køng Museum.
Der er også et større stumpemarked med mange
spændende ting.
Der er ingen tilmelding, men dit køretøj skal
være minimum 25 år gammelt for at kunne deltage.
Har du lyst til, at vi kører samlet derop, så ring
til Aage på 23 26 60 09 eller på mail.
Vi mødes på P-pladsen ved det tidligere Hotel Falstria ved Storstrømsbroen på Falster-siden kl.
08:00.
I
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Det sker de næste måneder

 5. maj kl. 10:00 - Vi mødes ved Reventlowmuseet, Pederstrupvej 124, Torrig L. Vi skal på en ganske særlig tur, som Anne og Henrik Elmer har givet
klubben ved klubbens 20-års fødselsdag.
6. maj kl. 18:30 - Årets første mandagstur starter med afgang fra P-pladsen ved Lysemose - bedre
kendt som Afkørsel 48. Disse mandagsture køres
den første mandag i måneden tll og med september.
9. maj kl. 13:00 - Vi har dedikeret dagen i maj
måned (Kr. H.Fart) til vore MC-ejere. Denne dag er
der også tændt op i grillen på terrassen, og vi markerer for alvor starten på årets mange køreture.
 11. maj kl. 09:00 - Vi kører årets Picnic-Rally.
Der er start hos Inges Auto i Sakskøbing. Tilmeldingfristen udløb den 28. april!
 14. maj kl. 08:00 - Scandlines markerer 50året for indvielsen af Fugleflugtslinjen. Den aktivitet
vi synes er bedst kan du læse på side 9.
14. maj kl. 18:30 - Mødestedet for årets første
tur “Rundt om Storstrømmen” starter i Nordhavnen
i Vordingborg. Arrangør er Steffen Jørgensen fra Nr.
Alslev. Læs i øvrigt mere på side 29.
19. maj kl. 09:00 Træf for veteraner og stumper
på Køng Museum på Sydsjælland. Læs mere på side
2. Adressen er: Bygaden 27, Køng, Lundby.
18.-20. maj kl. 09:00 er der damptræf i Græsted på Nordsjælland. For at komme gratis ind
(fører) skal du være tilmeldt. Har du gæster med i
eller på din køretøj, vil der være en entré. Læs mere
på http://www.veterantraef.dk/
20. maj kl. 18:30 - Årets første mandagstur fra
P-pladsen i Soesmarke mellem Guldborg og Sakskøbing.
 25.-26. maj kl. 09:00 - Damptræf ved Frilandsmuseet, Meinckes vej 5 i Maribo. Læs på side 7.
 31. maj kl. 17:30 - Nakskov på hjul. Vi mødes
på P-pladsen ved Banegården i Nakskov. Se mere
på side 23.
 1. juni kl. 09:00 - Maribo Torv - udstilling i samarbejde med handelsstandsforeningen. Mødested

Maribo Vandværk på Brovejen. Mere på side 23.
 2. juni kl. 09:30 Gisselfeld Motorshow finder
sted på plænerne ved Gisselfeld Kloster. Se mere
om bl.a. fælleskørsel side 23.
3. juni kl. 18:30 - Mandagsturen starter med afgang fra P-pladsen ved Lysemose - bedre kendt som
Afkørsel 48 på Sydmotorvejen.
 5. juni kl. 08:00 - OK Køredag. Vi starter efter
en plan fra forskellige OK stationer og ender ved
Friluftsmuseet i Maribo. Startplanen og tidspunkter kan du læse på side 17.
5. juni kl. 19:00 - Der er træf på Marielyst ved
Kjørups Kro, Bøtø Møllevej 2, Væggerløse.
 9. juni kl. 09:00 - Gavnø. Se side 23.
 9. juni kl. 11:00 - Brandstrup Byvfest. Læs
mere side 11
11. juni kl. 18:30 - Mødestedet for turen “Rundt
om Storstrømmen” starter i Nordhavnen i Vordingborg.
12. juni kl. 19:00 - Der er træf på Marielyst ved
Kjørups Kro, Bøtø Møllevej 2, Væggerløse.
13. juni kl. 19:00 - klubaften i klubhuset. Tema:
16. juni kl. 09:00 - Vindeby Mølle
17. juni kl. 18:30 - Mandagstur fra P-pladsen i
Soesmarke mellem Guldborg og Sakskøbing.
19. juni kl. 19:00 - Der er træf på Marielyst ved
Kjørups Kro, Bøtø Møllevej 2, Væggerløse.
 22. juni kl. 08:30 - Den Kolde Krig er lagt i
hænderne på Kirsten og Martin Seemann, som har
lovet at køre forrest til Koldkrigsmuseet på Stevns.
Mødestedet er: Parkeringspladsen over for det tidligere hotel Falstria ved Storestrømsbroen.
23. juni kl. 10:30 - Falster Veterantræf på Marienlyst Gokart Center - Godthåbs Allé 3B, Væggerløse. Læs mere på side 32.
26. juni kl. 19:00 - Der er træf på Marielyst ved
Kjørups Kro, Bøtø Møllevej 2, Væggerløse.
 29. juni kl. 11:30 - Sydhavsrally med start fra
Maribo. Der er flere informationer omkring tilmel
ding på side 11.
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TIL BESTYRELSEN
Vi er helt enige om, at der er visse biler, der ikke
hører til i klubben, så som livligt omtalte orange
hotrod, men det er en snart to år gammel sag, og
manden er ikke mere medlem, så videre…..
Ang. jeres originalitet: hvis der skal yngre medlemmer ind i klubben, kan det ikke nytte, at man
ikke kan ”tåle”, at der er monteret et sæt fælge på
bilen, som den ikke er født med. Det er f.eks. ATS,
BRASIL, COSMIC eller andet, som blev monteret
på 70-/80- biler. Det er det, som nogen måske kan
huske sad på deres forældres bil og derfor synes,
det passer til tidsmæssigt.

Der er en aldersgrænse, der siger 35 år. Så er
køretøjet veteran. Så må man også være klar til,
at der er andre køretøjer end Ford A og Nimbus.
Det jeg hører, når vi har udstillet diverse steder
er, at publikum er glade for, at vi er så forskellige,
og at der er køretøjer, som både ung og ældre kan
huske. Skal det ikke fortsat være sådan?
Ligeledes vil det heller ikke være sjovt at køre til
Onsdagstræf på Marielyst, hvis man har gjort sig
”uvenner” med amerikaner-folket. Det var vel
dem, der startede og sådan set inviterede os
andre.
Marielyst er IKKE et LFVK-arrangement, og vi har
vel derfor sådan set heller ikke noget at skulle
have sagt.
Bliver spændende at se jeres udspil til diverse
retningslinier for, hvad der må være i klubben.
Så må jeg jo se, om jeg kan være medlem eller

Side 4

ikke. Det bliver vel så også et skøn fra jeres side,
hvis der skal ”SYNES” køretøjer, inden de må
komme i klubben, selvom man har været i synshallen..
Der skulle vel gerne være plads til os alle. Kan
man både lave en ”pigeklub” og en ”rejseklub”,
kan vi andre vel også være der. Os som bare er
med for HYGGENS skyld……………..
Men det skal måske ikke længere være hygge,
men derimod kæft trit og retning.
Dette er nogle tanker, som er kommet ved at
tænke lidt over, hvad der blev sagt til generalforsamlingen 2013.
Mvh 608 Leif …
Svar (forkortet):
Med hensyn til fælge og “tidstypisk udstyr”, så
vil jeg gerne understrege over for dig, Leif, at jeg
mener, det er en del af kulturen, og den skal vi
værne om.
Jeg håber i øvrigt, at et indlæg som dit, Leif, kan
indgå i en debat i vores blad, hvis det er okay med
dig. Det viser i mine øjne din glæde og interesse,
og kan forhåbentlig få andre på banen, så vi får så
mange mulige meninger frem, inden vi tager en
beslutning til evt. ændringer/tilføjelser til vedtægter eller forretningsorden.
Jeg er meget glad for, at vi får en dialog og en
debat i gang, og hvis der er flere, der har ideer, så
lad os endelig få dem på banen!
Carsten Andersen ..
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TEAM WOUNDED RACING 10. maj

En lidt anderledes event. I Nakskov har Byens
Ure & Guld ønsket at give hjemvendte soldater
ekstra opmærksomhed.
Tommy Ewens har lejet en stor bus, hvor nogle
repræsentanter for de hjemvendte vil være til
stede. Men for at give dagen noget liv, har han inviteret vores klub til at være med.
Med i bussen vil være en eller flere af de gutter,
som Jason Watt skal lære at køre ræs.

Samtidig er det et spin-off fra en ny TV-serie,
som kommer på TV2 - første gang den 25. april.
TV-udsendelsen hedder “Team Wounded Racing”.
Der vil være let forplejning til dem, der vil være
bruge lidt tid på arrangementet. Og Tommy Evens
håber, at der kan arrangeres mindre ture til støtte
for soldaternes forening.
Tid og sted:
Søndergade 1, Nakskov
fredag den 10. maj kl. 12:00-17:00
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Vi’ på vej’n igen...

Så er det næste blad på gaden. Det var svært at
bestemme sig for, om det skulle være et vinternummer eller et forårsnummer. Det blev i stedet til
blad nr. 92, lidt som mange producenter af køretøjer har haft for vane.
2013 er kommet godt fra start. Vi har allerede
haft et par gode klubaftener, hvor vi lyttede til foredrag, som var rigtig spændende.
Blandt foredragene var jeg selv meget betaget
af Henrik Egs fortælling om turen på motorcykel i
Sydafrika på flere tusinde kilometer. Det må have
været en oplevelse for livet, hvilket hans mange
billeder og hans levende fortællig bar meget præg
af.
Fruen fra Gammelgård, Marie-Louise Friedrichsen, fortalte i flere timer om forskellige lokale
adelsdamer, der samtidig alle var en del af Danmarkshistorien.
Havde man hørt efter i historietimerne i skolen,
kunne man genkende flere af de ting, hun fortalte
om. Marie-Louise, som i øvrigt var inviteret af
vores “pigefraktion”, fortalte blandt andet om
Marie Grubbe fra Tjele ved Viborg, som efter et
turbulent liv endte sine dage i Stubbekøbing som
færgekone mellem Falster og Møn.
En helt anden sag
Da naboejendommen (Dansk Folkehjælp) er sat
til salg, snakkede vi på et bestyrelsesmøde, om

det kunne være en idé at kigge nærmere på det på
baggrund af den store medlemskreds, vi efterhånden har. Men det ville blive alt for dyrt, vurderede vores kasserer med baggrund i en række
udregninger, han havde foretaget. Bent foreslog,
at vi i stedet for kunne gøre køkkenet mindre og
inddrage “biblioteket” til mødelokalet, og efter
nogle minutters snak frem og tilbage blev det vedtaget, og ombygningen er allerede færdig. Det gør
det store rum meget mere anvendelig, og så har
vi sparet mange penge.
Du kan se lidt af det på Martin Seemanns billede
herover - eller blot dukke op til et af de mange
arrrangementer, der ligger lige for.
Årets køreture er så småt startet - næsten efter
vores kalender, men vejret har drillet flere gange.
Nu kan vi ikke vente længere på foråret, så alle
ønskes god tur med veteranen.
Måske undrer det dig, at vi hele tiden kan fortælle om nye tiltag. Men vi ønsker, at du skal være
orienteret.
Derfor kan vi allerede nu fortælle, at MarieLouise, som har andre historier at fortælle, allerede er booket til en klubaften i april 2014. Her vil
hun komme med en ny fortælling fra vores spændende Danmarkshistorie.
Der er nok at glæde sig til i vores klub. Vi ses
inden længe!

Hilsen fra redaktøren
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Velkommen til de nye....
Oluf Rytter, Sakskøbing
Jens Hemdrup, Horreby
Torben Kristensen, Vesterborg
Bjarne Pedersen, Nakskov
Torben Christiansen, Eskildstrup
Henrik Hansen, Nakskov
Atli & Thomas Thostrup, Rødby
Tom Petersen, Sakskøbing

I

Vi griller en MC...
vi er sikret, at kokkene kan stå i tørevejr, idet pavilonen fra sidste år står klar.
Men vi har sørget for endnu mere: Vi har sørget
for godt vejr.
Er du en af dem, der ikke har tegnet familiemedlemsskab, så lad ikke fruen ligge og stege hjemme
på solvognen på terrrassen. Tag hende med. Der er
tæt på 100 “piger” i vores klub allerede.
Tid og sted:
Industriparken 2A, Holeby.
torsdag den 9. maj kl. 13:00-??
I

Nu skal de to- og trehjulede for alvor luftes. Vi er
så heldige, at vores klubdag i maj måned falder på
Kristi Himmelfarts Dag - og derfor har vi valgt at
udvide “åbningstiden”.
Selv om vi ikke rigtigt kan nænne at grille en motorcykel, så er det dog kombinationen af motorcykler og grill, der forhåbentlig gør dagen til noget
helt specielt.
Vores klubs svar på Brødrene Price - Henrik og
Thomas Tholstrup - har sørget for grillkul til alle de
pølser, der kan spises. Og de har også sørget for
alt det andet, der skal til for at få en hyggelig dag
til at gå i klubhuset.
Der bliver naturligvis serveret kaffe, der er øl,
vand og vin til de sædvanlige fornuftige priser og

#

For fuld damp på Frilandsmuseet

Der er tilmeling til Damptræffet på Frilandsmuseet. Fristen er mandag den 13. maj, hvis du vil
deltage, og du skal være på plads i parken senest
kl. 10.
Til de morgenfriske er der kaffe med morgenbrød
mellem kl. 08:15 og kl. 09:30.
Alle tilmeldte deltagere får udleveret en spisebillet, og der kan spises mellem 11:30 og 13:30.
Tilmelding skal som sædvanlig ske direkte til Frilandsmuseet, og her er kontaktpersonen AnneLotte Mathiesen, der træffes på tlf. 25 59 34 56
eller mail asm@museumlollandfalster.dk

Tid og sted:
Meinckes Vej 5, Maribo
lørdag den 25. & søndag 26. maj
kl. 10:00-16:00

I
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Jubilæum på færgen og i Bordershoppen eller på Fehmarn

Datoen for invielsen af Rødby-Puttgarten-ruten
er den 14. maj 1963. Det er også tirsdag den 14.
maj, hvor den helt store festivitas med deltagelse
af bl.a. borgmestre vil finde sted.
Derfor lægger vi op, at klubben deltager denne
dag.
Fra Scandlines har vi fået et tilbud om at få en
tre-timers billet - en såkaldt shoppingbillet - til 499
kr. Men tager man tilbage inden for de tre timer,
får man de 449 kr. tilbage til at handle eller spise
for om bord.
I Puttgarten vil der være en særlig udstilling af
forskellige leverandører til Scandlines, lige som
der vil være cocktailbar og bl.a. en London-Taxi.
For at sikre sig en af de attraktive billetter skal
man dog tilmelde sig via hjemmesiden eller til formanden via mail eller på telefon 40 59 26 51 senest den 10. maj.
For at få mest muligt samvær ud af det, mødes
vi ved klubhuset kl. 08:00, inden vi kører til Rødbyhavn og tager færgen (formentlig 9:45) til
Puttgarten. Vi vil lande kl. 10:15 og skal altså tilbage med en færge kl. 13:15, for at få en af de
attraktive billetter.
I Tyskland
På den tyske side fejres selve åbningen af færgeruten ikke, mens man der fejrer åbningen af
Fehmarnsund-broen, der forbinder det tyske fastland med Fehmarn.
Her har man sat 5 dage af til festlighederne. Det
starter tirsdag den 30. april, hvor man vil udgive et særfrimærke med “50 Jahre Fehmarnsundbrücke”, og der vil være fernisering af en
udstilling, der hedder “50 Jahre Vogelfluglinie”.
Ferniseringen finder sted kl. 14:30 på Mensa i Inselschule i Burg.

Onsdag den 1. maj vil man i samarbejde med
DB (Deutsche Bahn) Regionstog lave en aktionsdag på Burger Bahnhof, Bahnhofstraße, Fehmarn
fra kl. 11:00 - som er for store og små.
Torsdag den 2. maj er der aktionsdag hos
Scandlines i Færgehavnen i Puttgarten fra kl.
10:00.
Fredag den 3. maj er der “Tag des Jubiläum”,
hvor der er rundvisninger i byen og på rådhuset,
samt rundvisninger i St. Nikolai Kirke i Burg kl.
11:00 og 17:00.
Hvis man vil lære Burg bedre at kende, skal du
møde op ved rådhuset kl. 09:00, hvor borgmester
Schmiedt viser rundt og fortæller om rådhuset.
Lørdag den 4. maj “Festflytning fra Burgstaaken til Burg”. Dette program starter kl. 16:00, og
der er bl.a. spisning på byens torv afsluttende med
disco på Marktplatz fra kl. 19:00.
For dem, der er til to hjul, er der cykelture , der
starter ved rådhuset i Großenbrode kl. 10:00, og
kl. 12:30 støder de danske gæster til.
Søndag den 5. maj Tysk-Dansk Søndag med
borgmestermøde, koroptræden med Chanty-koret
fra Großenbrode, optræden af Københavns jernbaneorkester og optræden med landmandskonerne fra Fehmarn.
Der tilbydes mad fra danske og tyske producenter.
Hele det tyske program han læses på www.stadtfehmarn.de.
Senere på året - den 10. august - er der en stor
sommerfest “50 års Fugleflugslinie”, og den 7.
september er der Kite-regatta fra kyst til kyst.
 BEMÆRK: Der er tilmelding til flere af de
tyske events - og ikke mindst til vores udflugt
den 14. maj 2013.
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Kom til Brandstrup Byfest (ny dato)

Søndag den 9. juni kl. 11:00 mødes vi hos Erik
Florens og Lis Graves på adressen Kildevej 2, Vester Tirsted ved Rødby.
Efter at være blevet samlet kører deltagerne i
kortege til IK85’s baner.
Her venter der et brag af en byfest. GRATIS sildebord, modeshow, opvisning af den lokale modelflyveklub og brandvæsenet har lovet at komme
til assistance i tilfælde af halsbrand, da der sælges
drikkevarer til moderate priser.
Inden byfesten slutter kl. 16, vil der være for
skellige konkurrencer.



Sydhavsralliet

For 14. gang har vi fornøjelsen af at indbyde til
veteranbilløb på Lolland for D.V.K.
Åbent løb for alle køretøjer over 25 år max. 50
deltagende køretøjer. MC er meget velkomne.
Deltagergebyr: 100 kr. pr. køretøj.
Løbet foregår lørdag den 29. juni med start hos
CELF, C.E. Christiansens vej 42, Maribo kl. 13:00.
Mødetid senest kl.: 11.30 til frokost, som vi starter med i år!!
Første ekvipage kører kl. 13:00 (Efter vi har spist
og sparket dæk)
Turen går rundt på Lolland, og der køres efter rutebog med alle oplysninger, så ingen bliver væk!
Ruten er ca. 90km og slutter i Maribo til præmie-

overrækkelse til 1., 2. og 3. pladsen samt kåring
af løbets flotteste køretøj.
Startgebyr kr.: 100,00kr. pr. køretøj (incl. eftermiddagskaffe og basser)
Frokost: Der vil blive mulighed for at købe Karens
hjemmelavede deller og kartoffelsalat. Pris 45 kr.
pr. portion ELLER man kan medbringe madpakke!
Øl og vand kan købes.
Tillægsregler/praktiske oplysninger tilsendes deltagerne direkte ugen før.
På grund af den p.t. løbende lærerlockout tages
der forbehold for startstedet. Evt. ændring vil blive

meddelt i tillægsreglerne.

Arrangerende klub:

Tilmeldingsblanket

Navn:
Adresse:
Postnr.:
Klubmedlemskab:
Tlf. nr.:

By
Medlemsnr.:
Antal deltagere i køretøjet:

Køretøj:
Ønsker at købe deller og kartoffelsalat til antal pers:
Betaling: Startgebyr og mad på dagen til løbsledelsen.
Tilmeldingen sendes/afleveres til: Karen & Ole Poulsen, Bursøvej 33, 4930 Maribo
Mail: akatrafik@poulsen.mail.dk
( Tlf.: 22 148 814 / 54 700 358 / 40 444 666 )
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Medlemsregister 2013

Den 20. februar var sidste chance for hidtidige
medlemmer til at betale kontingent for 2013.
Det var nemlig dagen for generalforsamlingen.
Og fristen havde da været over en måned, så vi
satte en streg i sandet for at kunne få vores medlemsregister trykt og udgivet.
Da klubmødet i marts oprandt - den 14. marts lå de klar. Og du kan afhente dit eksemplar i klubhuset. Det er ganske GRATIS.
Vi håber dog også, at du vil tjekke dine oplysnin-

#

ger, og skulle telefonnummer, adresse eller email
være forkert, så vil vi meget gerne vide det.
Og mangler din email-adresse, så skyldes det formentlig, at vi ikke har fået den.
Vi vil gerne være så opdaterede som muligt, for
på den måde kan vi også udsende mails - hvis der
er noget, som haster mere, end klubbladet kan tilbyde - og vores hjemmesides opdateres som regel.
Det kan du også få nys om.
I

Motorcykeltræf på Krenkerup ved Sakskøbing

Søren Rubæk og formanden var for nogle dage
siden på Krenkerup i forbindelse med forberedelserne til Classic Cars & Bikes Meeting - se mere
side 15 - og kom naturligt til at tale om plads til
opmarch m.m.
Patrick Reventlow-Grinling - Krenkerup Bryghus
og Gods - afholder den 24.-26. maj et træf for
motorcykler og deres ejere.
The Castle Run giver mulighed for overnatning
og meget andet, hvilket også er nødvendigt, når
over 500 motorcyklister møder op fra steder som
fx. Japan og USA.
Skulle du få lyst til at deltage i hele eller dele af
det stort anlagte arrangement, kan du gå ind på
http://thecastlerun.blogspot.com og læse mere
om, hvad der foregår og hvornår, lige som du kan
betale for deltagelse direkte på hjemmesiden.
Ifølge Patrick Reventlow-Grinling deltager både
almindelige vintagemaskiner - altså noget man
kunne kalde veteran- eller klassiker - men også
maskiner, der er moderniseret eller modificeret.
Publikum er et yngre publikum, som elsker at arbejde med deres maskiner, så der er masser af
chrom at se på.
Under arrangementet kører deltagerne også ud i
vores lokalområde, og du vil kunne rende på dem
I
et sted derude.
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Classic Cars & Bikes Meeting 2013

Kedlerne er sat på fuld damp. Der er skred i sagerne, og vi har fået de første aftaler på plads.
Først og fremmest er vi glade for og stolte over,
at en af vores landsdels “store tænkere”, Martin
Skibsted fra Saxkjøbing Sukkerfabrik, har lukket
os ind på det fine område midt i Sakskøbing by.
Vi har mulighed for at lade gæster ankomme fra
fredag eftermiddag kl. 15, og de tre store ca. 40
meter høje sukkersiloer er et godt kendetegn - lige
ud til motorvejen.
De første ca. 2.000 af de knap 4.000 motorklubber, som skal have invitationen, har i skrivende
stund (den 24. april, red.) modtaget invitationen.
Og de første spæde tilløb til tilmelding er påbegyndt. Det glædelige er, at vi har fået mange positive tilkendegivelser, og nogle udenlandske
klubber med 300-4.000 medlemmer har sagt:
Godt træf. Vi spreder
straks nyheden.
Imens er der naturligvis en masse praktiske
ting, vi skal have på
plads.
Et par af de overordnede er der allerede.
Målet for den fælles udflugt: Krenkerup er der
styr på. Og Krenkerup
vil sørge for back-up til
udskænkning af deres
øl på området. Patrick
Reventlow-Grinling og
hans far er i øvrigt veteranentusiaster, og det
kunne da være morsomt, hvis de også vil
være med til at støtte
op og deltage i klubben.
Vi har også en aftale med restauratøren på Restaurant Sukkertoppen,
Marianne Pless, der også efter overraskelsen
over, hvor mange der potentielt kan komme er
klar til at gribe chancen og sørge for mad og drikkevarer til alle
Søren og undertegnede er pavestolte over allerede at have en hjemmeside klar på tre sprog. Du
kan gå ind på den ccbm.dk - og har du forslag til
forbedringer, så bare sig til. Vi kan også have
glemt et lokalt overnatningssted eller en attraktion.
Som du kan se her midt på siden, så er der også
flyers klar på tre sprog.
Men det stopper ikke der. Vi har trykt et oplag af
disse flyers, men er der behov for flere, så må vi
trykke flere. Der findes i begrænset oplag også
plakater på dansk.

Vi har også allerede været i kødet på de lokale
handlende, og det ser ud til, at butikkerne i Sakskøbing i dagens anledning vil holde åbent til kl. 15
- selv om de weekenden før har Saxinefest.
Lokale modebutikker har desuden givet deres ord
på, at de vil stå for et modeshow, ligesom det lokale tambourkorps vil komme og underholde på
pladsen og gå forrest det første stykke af den fælles køretur.
Så er der naturligvis ønsket om at komme i medierne. Vi har allerede udsendt lidt materiale til et
begrænset antal. Men snart vil der blive sendt
mere bredt ud.
Indtil nu har der været omtale i Folketidende, interview i Radio Sydhavsøerne, og på få dage er det
lykkedes at få det meste af en side i Motor Classic,
som udgives af FDM.
Men det kommer ikke til at stoppe der.
Der er sendt materiale til Veteranposten
og VeteranTidende (DVK’s blad). I
starten af maj vil vi sende annoncemateriale til en lang
række klubber. Det vil
være “reproklart” og
dermed let at trykke
for det enkelte klubblad.
Og i midten
af maj går vi
i kødet på de
udenlandske veteran- og klassikermagasiner. Har
du abonnement på
nogle, du synes er
gode, så send os deres
adresse og mailadresse,
så sender vi naturligvis
også til dem.
Alt i alt er vi godt på vej. For
eksempel kom der på sidste
klubmøde 20 mand på arbejdslisten, men Søren siger, der er
plads til mange flere.
Vores mål for i år, hvor vi er kommet lidt sent i gang, er mellem 500 og
1.000 udstillede køretøjer. Men på sigt vil vi gerne
op på 2.000-3.000 køretøjer, så vi kan blive Nordens eller Nordeuropas største træf af sin art.
Er du statig en af tvivlerne, som siger: hvorfor?
Så er svaret faktisk ganske enkelt. Vores klub skal
ikke være stor, den skal være kendt for noget
godt. Og ved at fokusere på en interesse, der er i
vækst i hele verden, skal vi her på Lolland-Falster
være med helt fremme. Og fra starten af...
Med dette tiltag håber vi at kunne bidrage til ære
og værdighed for vores fritidsinteresse og vores

landsdel.
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OK Køredagen onsdag den 5. juni får i år et nyt
mål. Vi får jævnligt forslag om nye steder, vi burde
køre hen og mødes.
Opgaven kræver, at vi kan finde et sted, hvor vi
kan holde op mod 100-130 køretøjer. Det kræver
unægteligt en del plads.
Vi har naturligvis også haft i tankerne, at der skal
være toiletforhold, og dermed indskrænker mulighederne sig yderligere.
Men Frilandsmuseet i Maribo har sagt ja til at
lægge jord til vores møde den 5. juni.
Anne-Lotte Mathiesen fra Frilandsmuseet har
givet os nogle særlige gode vilkår omkring entré
og parkering, og der vil blive opsat ekstra borde.
Rute 1:
Start hos OK, Bogø Hovedgade 131, Bogø
08:00
2. OK, Nykøbingvej 50, Stubbekøbing
09:30-10:00
3. OK, Guldborgvej 189, Guldborg
10:30-11:00
4. OK, Søndergade 31, Sakskøbing
11:15-11:45
5. MÅL - Frilandsmuseeet, Meinckes Vej 5,
Maribo
12:00
Rute 2:
Start hos OK, E. Schiødts Gade 2, Gedser
08:30
2. OK, Østerbrogade 147, Nykøbing F.
10:00-10:30
3. OK, Ved Åen 1, Maribo
11:15-11:45
4. MÅL - Frilandsmuseeet, Meinckes Vej 5,
Maribo
12:00
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OK Køredag

Rute 3:
Start hos OK, Maribovej 134, Nakskov
08:00
2. OK, Bygaden 53, Dannemare
08:55-09:25
3. OK, Højrebygade 3, Søllested
09:45-10:15
4. OK, Vestre Landevej 241, Stokkemarke11:15-11:45
5. MÅL - Frilandsmuseeet, Meinckes Vej 5,
Maribo
12:00
Rute 4:
Start hos OK, Havnegade 28C, Rødbyhavn
08:00
2. OK, Østergade, Rødby
08:45-09:15
3. OK, Vestervej 3, Holeby
09:30-10:00
4. OK, Holebyvej 56, Sløsse, Ø. Ulslev
10:15-10:45
5. MÅL - Frilandsmuseeet, Meinckes Vej 5,
Maribo
12:00
Det er vigtigt, at du tilmelder dig af to årsager:
1. Vi skal jo gerne have alle med, men omvendt
skal vi jo ikke vente på folk, som ikke kommer.
2. Vi skal have produceret rally-plader, og det kræver trods alt nogle dage at få lavet. Og antallet er
jo heller ikke ligegyldigt.
Vi opfordrer som altid til, at du melder dig til via
hjemmesiden - incl. hvor du ønsker at starte fra
skriv fx. VW 1300+Rødby, så sørger vi for lister til
de enkelte start/opsamlingssteder.
Lige til slut:
Entré koster: 30 kr., men vi skal kun betale 20 kr.
Børn under 18 år gratis entré.
Betaling for entré vil blive opkrævet, der hvor du

møder op og får din rallyplade udleveret.
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MG-træf i Dolomiterne (Italien)
En gang imellem sker der noget helt uventet, når
man inviterer folk fra udlandet. Således da vi indledte udsendelsen af invitationer til Classic Cars &
Bikes Meeting i Sakskøbing.
Der kom ret hurtigt nogle spørgsmål, men blandt
de første 10 tilbagemeldinger kom også en invitation fra en “iværksætter” i Italien, som er i gang
med at forberede det første træf for MG’ere i sit
hjemland.
Når vi selv ønsker og forventer, at andre klubber
skal publicere noget om vores træf, gælder det jo
også omvendt.
Træffet finder sted i dagene 24.-27. oktober
2013 med udgangspunkt i byen Terlan i det, som
kaldes Sydtyrol - men som er i Italien.
Tilmeldingsfristen er den 29. maj 2013, og vi
har lagt dokumenterne ud på vores hjemmeside
under nyheder.
Træffet er for ejere og kørere af MG-modeller fra
1924-2005.
Prisen pr. person for et overvældende flot 4dages program inklusive hotel i dobbeltværelse er

383 € pr. person.
Bonusinfo:
Terlan er en lille kommune med kun 4.100 indbyggere. Den dækker et
areal på 18,7 km2 og ligger i Adige-dalen i det nordlige Italien tæt på grænsen til Østrig og kun 9 km nord for byen Bolzano.
Byens byvåben kan dateres tilbage til 1397, hvor byen blev styret af Lord
Niedertor, som købte byens slot samme år, og hvis familie styrede byen
indtil 1559.
Terlan er beliggende ca. 250 meter over havet. Over 80% er tysktalende,
ca. 16% taler italiensk og en lille minoritet taler ladin, som er en særlig dialekt her i Dolomitterene.
Området er i øvrigt kendt for vin- og aspargesproduktiion.
Kilde: da.wikipedia.org

Fehmarn & Schleswig-Holstein
Vi har en stående invitation til at deltage i de forskellige arrangementer, som vore venskabsklubber afholder i det nordlige Tyskland.
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Lidt fra sydlige udland

I det følgende vil A stå for Ahrensbök og B stå for
Burg.
6. maj kl. 19:30 B
28. maj kl. 19:30 A
3. juni kl. 19:30 B
22.-23. juni - weekendudflugt med start i Eutin A.
Vedr. starttid - se nærmere på vores hjemmeside.
25. juni kl. 19:30 A
1. juli kl. 19:30 B
30. juli kl. 19:30 Stammtisch i det grønne hos et
af medlemmerne A
5. august kl. 19:30 B
27. august kl. 19:30 A
2. september kl. 19:30 B
 14. september kl. 11:00 Oldtimer-Treffen in
Burg. Her mødes et par hundrede køretøjer. Som
sidste år vil vi køre derned i samlet trop. Mere
herom i næste nummer af VeteranNyt.
15. ELLER 29. september udflugt med familie og
venner A - nærmere i næste nummer af Veteran
Nyt
24. sepetmber kl. 19:30 A
7. oktober kl. 19:30 B
29. oktober kl. 19:30 A
04. november kl. 19:30 B
26. november kl. 19:30 A
2. december kl. 19:30 B
3. december kl. 19:30 A - Dinneraften
A = markerer Stammtisch i Ahrensbök ved Lübeck
- og det foregår kl. 19:30 på Restaurant “Zum Moorteich”, Uhlenflug 24, 23684 Scharbeutz i Klingberg.
B = markerer at det er Stammtisch på Gæstgiveriet “Ollen Bahnhof”, Am Steinkamp 2 i Burg på 23

769 Fehmarn.
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 NYT ARRANGEMENT

Efter 80 år på verdenshavene vender fuldriggeren, kaldet Skoleskibet Danmark, tilbage til udgangspunktet.
Skoleskibet forlod Nakskov værft i 1933, og det
er i år det 100. togt. Derfor bliver der en hel fest
ud af “bysbarnets” tilbagevenden.
For at markere det historiske - og noget af det,
som “Danmark” har oplevet af nye ting, er veteranbiler og -motorcykler et festligt indslag.
Formanden for Nakskov Handel & Erhverv, Klaus
Møller (er også medlem af vores klub), har derfor
spurgt, om ikke det vil være muligt at bruge nogle
af vore køretøjer som festlig kulisse.
Skoleskibet lægger til kaj ved Toldboden i Nakskov onsdag den 17. juli kl. 10.
Men vores del af eventen finder sted torsdag
den 18. juli. For at være sikker på, at der er ordentligt plads til vore køretøjer og publikum, er det
nødvendigt at tilmelde sig.
Og for at vi kan komme forholdsvis uhindret til
området ved kajkanten, skal du møde op kl.
09:30 den 18. juli. Nærmere om mødested vil
følge i næste nummer af VeteranNyt.
Programmet for de to dage med Skoleskibet omfatter i tilfældig rækkefølge:
• Officiel modtagelse
• Åbent skib fra 14-16 - begge dage
• Udstilling af modelskib
• Opvisning af gymnastikforeningen
• Udstilling på Nakskov Skibs- & Søfartsmuseum

• Lions med salg af øl, vand og pølser
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Skibet skal anløbe Nakskov

Bonusinfo:
Skoleskibet Danmark er en tremastet fuldrigger bygget i 1932 som erstatning for det forliste skoleskib København. Skibet blev dog bestilt allerede i 1928
Dengang som nu var formålet med skibet at give unge mennesker en uddannelse til søs. Om bord er der plads til eleverne i to banjer, mens besætningen har hver sit kammer. Oprindeligt var der plads til 120 elever,
idet det dengang var et krav, at man skulle have 2 års sejltid på et sejlførende skib for at blive befaren matros. Herfra kunne man så senere fortsætte på navigationsskole, hvis man ville være styrmand.
Med skoleskibet Københavns forlis in mente blev Danmark bygget mere
sikkert, blandt andet med en mindre rig og med flere spanter i skroget.
Forholdene ombord er blevet moderniseret en del i løbet af skibets levetid. Der er bl.a. kommet ferskvandsanlæg ombord, sikkerhedsliner, GPS og
vaskemaskiner. Men de fleste ting ombord foregår dog stadig på "gammeldags" facon.
Eleverne sover stadigvæk i hængekøjer, som skal surres og stuves væk
hver dag, arbejdstøjet bliver stadig vasket og skuret i saltvand på dækket,
og en vigtig del af uddannelsen ombord er stadig at lære at binde knob og
stik, at splejse i tovværk og stålwirer og lægge taklinger m.v.
Der bliver desuden undervist i maskinlære, maritimt engelsk, søsikkerhed, sundhedslære og førstehjælp, arbejdssikkerhed og skibsteknik.
Eleverne indgår i dagligdagen om bord på skibet og lærer om alt det forefaldende arbejde, der udføres for til stadighed at holde skibet i optimal
stand.
Der bliver, ud over praktisk sømandskab, lagt stor vægt på personlig udvikling, evnen til at være dynamisk og evnen til tæt og intenst samarbejde
med andre.
Danmark har hjemhavn i København, men ligger som udgangspunkt, når
det ikke er på togt, på Flådestation Frederikshavn og er nu tilknyttet MARTEC, som også står for uddannelsen af eleverne på værkstedsskole.
DATA:
Fuldrigger
Værft
Nakskov Værft
Søsat
19. november 1933
Tonnage
737 BT / 221 NT
Længde
77,00 meter (overalt)
Bredde
10,40 meter
Dybgang
5,00 meter
Mastehøjde 39,60 meter
Maskine
1 Frichs dieselmotor (357 Hk)
Besætning
16 fastansatte, 80 elever
Kilde: da.wikipedia.org
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Upcomming events

 Nakskov på hjul
31. maj
Vi satser på mindre vind og meget mere sol end
i 2012, som var råkold - og bortset fra pigerne i
bade- og undertøj ved Lohses modeshow, så var
alle andre pakket ind i frakker og jakker.
Vi mødes ved Nakskov Banegård senest kl. 17:45
og følges gennem afspærringen af Nygade til pladserne langs Nygade og Østergade.
Arrangementet kræver din tilmelding, da handelsstandsforeningen skal vide, hvor meget de
skal spærre af.
Der er masser af aktiviteter i Nakskov denne
aften. Ud over modeshow plejer der at være besøg
af brandvæsenet, der er masser af udendørs serveringssteder og en masse knaldtilbud. Så hvis
ikke fruen synes, hun vil sidde i veteranen i tre
timer, er der masser af ting, man kan bruge Dankortet til.

Vi kører fra pladsen igen kl. 21:00.
 Maribo Torv
1. juni
Vi mødes ved vandværket på Brovejen i Maribo.
Der er nabo til Greenline - og genbo til SKAT og
Eurospar. Mødetid er som sædvanlig kl. 09:00.
Vi bliver guidet på en tur rundt i byen, inden vi
ender på gaderne som i 2012 eller på Torvet, som
det oftest har været.
Kl. 13:00 slutter torvedagen i Maribo, så vi kan
komme hjem og nyde solen - eller en ekstra tur

ud i det blå.
 Gisselfeld Klassisk Motorshow
2. juni
Så er vi igen inviteret til det årlige træf ved Gisselfeld Kloster.
Det er søndag den 2. juni fra kl. 10:00 til
16:00, og her har 2 personer pr. køretøj gratis adgang, ligesom børn under 15 år har det. Vi skal
være på plads i parken senest kl. 9:45.
Der er fælleskørsel fra p-pladsen ved Storstrømsbroen, hvor vi mødes kl. 8:00. Vi holder en

lille pause ved Axelved P-plads undervejs.
Tilmelding til Aage på 23 26 60 09. Dette gælder
både tilmelding til Gisselfeld og til fælleskørsel.
Sidste frist for tilmelding er lørdag den 18. maj.
 Gavnø Classic Autojumble
9. juni
Det er 25. gang Gavnø Classic Autojumble afvikles. I år er det søndag den 9. juni, og tilmelding
er gratis. Køretøj og fører har gratis adgang, passagerer skal betale entre - enten ved tilmelding
eller ved ankomst den 9. juni.
Der er ingen tilmelding gennem LFVK, du skal
bruge hjemmesiden www.gavnoe.dk
Der er fælleskørsel fra p-plads ved Storstrømsbroen, hvor vi mødes senest kl. 8:00. Du må
gerne ringe til Aage på 23 26 60 09, hvis du vil føl
ges med andre fra klubben til Gavnø.
Klubaften
13. juni
Klubaftenen i juni har endnu ikke fået sat et tema
på. Vi arbejder på et par forskellige løsninger, men
hvis du måtte have noget, vi bør tage op eller en
foredragsholder, der kunne passe til en (forhåbentlig) varm midsommeraften, så lad os det vide.
Vi hører gerne fra dig - men uanset, så mødes vi

i klubhuset på Industriparken 2A, Holeby.
 Vindeby Mølle
16. juni
Vi har bestilt godt vejr, så både møllens vinger
kan dreje lystigt rundt, og vi ikke skal krybe i læ
for vind og vejr, når vi traditionen tro mødes ved
Vindeby Mølle søndag den 16. juni kl. 10:00.
Vindeby Mølle ligger på Marrebæksvej 22, Vindeby, 4913 Horslunde.
Selv om vi mødes lige midt i kirketiden, så vær
ikke nervøs. Der er udendørs gudstjeneste kl. 11

- lige ved møllen.

VeteranNyt92:VeteranNyt92

25/04/13

17:10

Side 24

Brugernavn og Kodeord:

1234-5
8900
Jens Hansen
Veteranvej 17
4999 Håbløse
Det sker jævnligt, at vi får opringninger fra medlemmer om, at de ikke kan få adgang til deres profil på vores hjemmeside.
Brugernavn: er de cifre, der er på din label bag
på bladet (herover markeret med rødt) - og IKKE
dit navn!!!!
Kodeordet er de cifre, der er angivet med blåt
herover. Men du kan selv ændre det.
Vi synes selv, det er let, men har du fortsat problemer, så ring til formanden på 40 59 26 51.
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 Turen går til Koldkrigsmuseet på Stevns
Turen under jorden på Stevnsfortet varer halvanden time og byder på oplevelser for hele familien. Temperaturen under jorden er 10 grader året
rundt.
DERFOR: husk en varm trøje/jakke. Stevnsfortet
ligger på Stevns - mellem Rødvig og Højerup.
Efter afslutningen på museet, såfremt vejret tillader det, kører vi et smut ud til klinten, hvor vi
kan indtage vores medbragte kaffe.
Således er vores arrangement tilrettelagt.
Jeg har fundet en dejlig kørerute til museet, så
alt skulle være ok. (Det koster et gebyr at parkere
ved klinten).
Lørdag den 22. juni 2013 kl. 08:30
Mødested: Storstrømsbroen over for Hotel Falstria.
Hermed bliver der tid til et stop undervejs. Ankomst til museet ca. kl. 11:30, hvor vi spiser vores
medbragte mad.
Senest kl. 12:40 skal vi mødes ved indtjekningsskranken, hvor vi får yderligere information, og afregning foretages, inden vi bliver guidet rundt til
diverse seværdigheder.
Rundvisningen begynder kl. 13:00. Der kan max
deltage 30 personer pr. gang, så vi er nødt til at
have tilmeldingerne senest den 22.maj.
Det er vigtigt, at du ved tilmelding oplyser, om du
er pensionist eller ej, da det gør det nemmere
ved betalingen.
Prisen er for voksne er kr. 110,-, og for pensioni
ster kr. 90,-.
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På sporet og under jorden

 På sporet i den kolde krigs København
Tur til Sporvejsmuseet – Skjoldnæsholm søndag
7. juli.
Kom med og oplev nostalgien i de gamle sporvogne, som nogle af os husker fra barndommens
besøg i København og omegn.
Sporvejsmuseet har en af Europas største samlinger af sporvogne, hvoraf mange er rullende på
skinnerne i skovene ved Skjoldnæsholm, der ligger mellem Ringsted og Hvalsø.
Vi mødes kl. 8:30 ved P-pladsen over for Hotel
Falstria ved Storstømsbroen og kører samlet til
museet, hvor vi får lov at køre helt op til forpladsen ved museet og holde i gademiljøet. Der er
plads til 30 – 35 køretøjer lidt afhængig af antal
hjul.
Det er aftalt, at vi kommer ind til reduceret pris
(80,- kr. for voksne og 40,- kr. for børn). Der afregnes med museets personale, når vi kommer
frem – så husk kontanter – omkring frokosttid.
Den medbragte mad indtages efter eget ønske.
Der er flere muligheder også indendørs. Der er
ikke cafeteria.
Efter at have set og kørt sporvogne og busser og
måske en tur i parken, vender vi næsen hjemad
ved 16:00-tiden. Hvem ved, måske kan vi finde et
sted at nyde aftensmaden sammen. Det arbejder
vi lidt på, men mangler gode ideer – så sådanne
modtages gerne.
Tilmelding gerne på hjemmesiden, pr. mail henrik@lolland-falsters-veteranklub.dk eller på tele
fon 29 86 34 24 helst aften og senest 5. juli
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Få plakater til ophængning - kontakt Søren Rubæk eller Carsten Andersen

Læs alt om OK Benzinkort, el til 0 kr. og hvordan du støtter
Lolland-Falster Veteran Klub på www.ok.dk eller sende en
sms med teksten ”OKEL” til 1272, så ringer vi til dig.

17:13

OK’s variable el-pris er en af markedets laveste, så du kan
sikkert spare penge på din el-regning, hvis du skifter til OK.
Oven i handlen får du den første måneds el til 0 kr.

El til 0 kr. og dobbelt støtte til klubben
Hvis du også vælger at købe el så fordobler du din støtte til
klubben fra 6 øre til 12 øre for hver liter benzin eller diesel
du tanker.

SMS ”OKEL”
til 1272
så ringer
vi dig op

25/04/13

Få et OK benzinkort og støt hver gang du tanker
Med et OK Benzinkort kan du støtte Lolland-Falster Veteran
Klub med 6 øre for hver liter benzin eller diesel du tanker.
Jo mere du tanker, jo ﬂere penge får klubben. Når du har
tanket 500 liter, så får klubben en ekstra bonus. Det koster
ikke dig noget - OK betaler hele sponsorbeløbet.

Tank penge til
Lolland-Falster
Veteran Klub
.
l 0 kr
i
t
l
e
Få
t
og stø lster
nd-Fa
Lolla eran
Vet
Klub
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Lolland-Falster Veteran Klubs OK-sponsornummer: 56 02 56
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En garage med meget godt i gemmerne

Årets første garagetræf blev afholdt den 16.
marts i Nyråd ved Vordingborg. Vejrudsigten lovede sne senere på dagen, og det var også rigtig
koldt, så det var dejligt, at det var indendørs. Alle
kom kørende i moderne biler, selv om det var lovligt at køre med veteran-klassisk køretøj. Vinteren
kom blot på tværs.

Der kom 20-25 fra klubben og kiggede på de
mange ting, som Günther havde samlet gennem
mange år som selvstændig automekaniker. Men
jeg syntes ikke, at købelysten denne formiddag
var særlig stor.
En stor tak til Jette og Günther for en god og hyg
gelig formiddag.

Fejl i datoerne for “Rundt om Storstrømmen
På side 11 i blad nr. 91 var der fejl i datoerne til
”Rundt om Storstrømmen”. Det er fremover den
anden tirsdag i månederne maj til september. Her
er de rigtige datoer:

14. maj – 11. juni – 9. juli – 13. august –
10. september.
Vi beklager fejlen



Mens vi venter på afklaring - Tysklandsturen
Som nævnt i sidste VeteranNyt er der blevet et
par pladser ledige på vores udlandstur i uge 42.

Og det er der stadig.
Er du en af de tilmeldte, skal du ikke være nervøs over, at der har været stille om turen. Blot har
vi ventet på svar fra Opel omkring et fabriksbesøg, og med Benny Rasmussen fra Skotte som
mellemmand har vi fået en besked om, at de er
ved at omstrukturere og derfor ikke kan give os
en fast aftale endnu.

Skulle det mod forventning vise sig, at Opel vender tilbage med et “desværre”, er jeg ved at undersøge alternativer som bonusbesøg i en radius
fra vores hotel - Zwei Mohren, som er bestilt, der
er til at overskue at køre til.
Jeg har undersøgt alternativerne - og de er
meget spændende, dog mener jeg, vi skal have
lidt tålmodighed med Opel.
Når fabriksbesøget er på plads - eller hvad der
måtte erstatte dette - vil der hurtigst muligt
komme et program og en á conto-opkrævning ud
til de tilmeldte.
4 pladser
Kunne du være interesseret i at komme med på
næste tur i uge 42 - 12.-18. oktober - eller kender
nogen, du mener, der vil med, så kan du hente det
FORELØBIGE program her:
http://www.lolland-falstersveteranklub.dk/img/Programudkast_Rhintur_2013.pdf
Prisudregningen ligner stadig 4.500 kr. pr. person
i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse.
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Vi blev alle en del klogere

Ud i det sorte
Foråret har givet os masser af indsigt i, hvad der
også foregår ude i verden - så at sige.
I marts måned fik vi alle lidt ekstra varme i form
af fortælling og billeder fra en tur til Sydafrika.
Selv om jeg ikke selv er motorcykelmand, så vil
jeg gerne indrømme, at jeg er dybt misundelig.
Det må have været en tur for livet.
Henrik Eg og hans Harley tog begge den anstrengende tur til Sydafrika.
Vi fik indtryk af, at det bestemt var en tur med
udfordringer, selv om Henrik ikke var alene afsted,
men sammen med 8-10 andre MC- entusiaster fra
Danmark.
Man må jo også indrømme, at når Henrik og en
af de andre bare tager rundt på egen hånd for at
se noget andet, så får man en tur ud af det, som
intet rejsebureau kan planlægge.
Det var jo en imponerende natur, der blev vist og
fortalt om, men også et system som trods store
forandringer langt fra ligner noget på vore breddegrader.
Man kan jo heller ikke sige Sydafrika uden at tilfører et Safari. Og naturligvis var Henrik også ude
og hilse på løver, elefanter og andre dyr, som vi
andre kun kan se i Zoo eller Knuthenborg.
Som nævnt er jeg ikke MC-mand, og derfor har
jeg nok svært ved at sætte mig ind i livet - det frie
liv vil mange nok sige - der er på en to-hjuler, som
jo kan komme steder, hvor biler ikke kan finde vej.
Henrik var en god fortæller, og man kunne
mærke på hans beretning, at det havde været en
tur, der i den grad talte til hans natur og hans
eventyrlyst.
Jeg vil gerne takke Henrik for et formidabelt indblik i, hvad man også kan gøre, når man har et ve
terankøretøj og er lidt bidt af teknik.

På de bonede gulve
April måned burde have budt på forår. Men det
lod vente på sig.
Til gengæld kunne vi få en rigtig god aften, hvor
en af de lokale “slotsfruer” kom og gav os historier
fra “de bonede gulve” og et indblik i hvordan det
at være godsejer eller slotsejer gennem århundrede.
Og det endda med nogle ret kendte - her hos os
- i hovedrollerne.
Marie Louise var lidt bekymret for, om vi forventede, hun skulle fortælle om tøj- og vinduesvask
på hendes og familiens herregård.
Foredragsholderen var Marie Louise Friedrichsen
fra Gammelgaard mellem Søllested og Skørringe.
Vi fik både et indblik i, at vore dages spindoktorer fandtes i en version 0.5 dengang.
Vi fik også indblik i, hvordan man sørgede for familiens fremtid ved at indgå giftermål efter stand,
men at ikke alle gik helt, som præsten prædiker.
En af de mere farverige personer, vi hørte om,
var Marie Grubbe - et navn som rigtigt mange
havde hørt om. Hendes opførsel var bestemt ikke
til et 12-tal i skolen for god opførsel, og hvis man
skal sammenligne med vore dage, så ville det få
Amalie fra Paradise Hotel til at ligne en nybegynder.
Efter en pause gik hun i gang med at fortælle om
mere nutidige fruer. Ikke nulevende - men fruer
som bl.a. Monica Wichfeld, som under 2. verdenskrig var en af de helt seje helte i modstandsbevægelsen i Maribo-området, som var vores lokale
svar på den langt mere berømte Hvidstensgruppe.
Hun blev ikke dræbt af tyskerne med interneret
i Waldheim ved Cottbus, hvor hun fik lungetuberkulose og døde den 27. februar 1945.
Men vi blev så imponerede over historien, der jo
bestemt har rødder til vores interesse - gamle køretøjer, og vi har reserveret vores klubaften i april
næste år til Marie Louises foredrag om “Lolland
Falster under 2. verdenskrig.
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Falster Veterantræf 2013
Træffet er åbent for alle, som er ejer af et køretøj, der ikke er nyere end år 1978.
Træffet afvikles for 8. gang. Alle køretøjer, uanset sorte eller hvide plader, er velkommen til dette

arrangement. Der vil være præmier i forskellige
kategorier (minimum 2 deltagere for at åbne en
klasse).
Der bliver tændt op i grillen fra kl. 12:00-? Hvis
man ikke ønsker at tage mad til at grille med
hjemmefra, kan man evt. købe mad og drikkevarer i kiosken. Vi vil afslutte dette arrangement med
en go-kart match til en fornuftig pris. Tag jeres
gode humør med, og så håber vi, at alle får en god
dag.
Træffet afholdes søndag den 23. juni kl. 10:0016:00
Arrangør: Per Andersen, Nr. Alslev - tlf:
24265107 eller Andersen.per6@gmail.com
Træffet afholdes på Marielyst gokart center, Godt
håbs Alle 3 B, 4873 Væggerløse

Åbningen af Radio- & Motorcykelmuseet
Det var en noget atypisk åbning af Radio- og Motorcykelmuseet i Stubbekøbing den 28. marts.
Godt nok var det Skærtorsdag, som det plejer at
være, men så er der vist heller ikke flere lighedspunkter.
OK-tanken plejer at være proppet med motorcykler, men da jeg ankom kl. 9:45, var der parkeret et par stykker, og der kom ca. 10 stk. i løbet af
den næste halve time, og der var meget få mennesker ved museet.
Kl. 10:30 kom dem, der var startet fra Cementen
i Nykøbing, der var ca. 50 stk., så det tog ikke
mange minutter at parkere. Derefter kom der 8-10
veteranbiler, som hurtigt kørte ned af sidevejen
modsat museet, så var det slut. Øh – hvor var de
andre 300-400 henne?
Det er et godt spørgsmål, men de var selvfølgelig blevet hjemme. Det var jo stadig vinter på
Nordfalster med frost, og det sneede igen om af-

tenen, så vi må da håbe, at foråret når Nordfalster, inden museet lukker.
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5 års jubilæum hos Greens Autodele

Så havde Tommy Grren igen åbnet dørene til sin
nye forretning i Nakskov, og denne gang kom der
rigtig mange mennesker.
Det startede med kaffe og morgenbrød til de
morgenfriske fra kl. 9, og derefter kunne man se
den rigtig flotte forretning, som Tommy på rekordtid har etableret med hjælp fra lokale medlemmer af vores klub.
Der kom som nævnt mange besøgende denne
dag - måske hen ved 150 i løbet af hele dagen - og
der var også tid til at handle/bestille reservedele,
som er Bjarnes afdeling, så der var nok at se til.
Foråret eller forsommeren var denne lørdag nået
til Nakskov. Det var også på tide, var der sikkert
mange, der mente. Solen skinnede fra en skyfri
himmel.

Det var faktisk for koldt at sidde indendørs, så
borde og stole blev sat ud i solen. Det betød også,
at dem, der var tilbage, kunne nyde et par stykker
lækkert smørrebrød i den herlige forårssol. Der
blev snakket og grinet under og især efter frokosten, så det var rigtig hyggeligt. Måske manglede
Martin Seemanns rejsegrammofon, men det bliver
jo snart Vindeby Mølledag, så kan den blive luftet
i den anledning.
Stor tak til Susanne og Tommy for en meget hyggelig dag. Da klokken blev 16, brød de sidste op
og kunne se tilbage på endnu en hyggelig dag med

veteranerne.

Vores årlige stumpemarked hos Lumbye er afviklet. Men det gik ikke helt efter planen.
Den lange vinter havde endnu engang en finger
med i spillet. Godt nok ikke med snevejr, men 3
grader lørdag morgen den 13. april er ikke noget
at prale af. Det regnede i Nykøbing fra kl. 8 til kl.
11. Det gjorde det ikke bedre.

Derfor var der ikke trængsel ved standene, men
der var en hel del medlemmer, der lige kiggede
forbi. Det var dog de færreste, der kom kørende
med et veterankøretøj.
Klubben takker Michael Lumbye for husly, og vi

håber på bedre vejr næste år.

Stumpemarket hos Lumbye
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Kontakt klubben
Bestyrelse:
Formand, pressekontakt
Carsten Andersen
Oksebæksvej 3, Nakskov
Tlf. 22 23 34 08 el. 40 59 26 51
formand@lolland-falsters-veteranklub.dk
Næstformand
Henrik Thostrup
Toftevej 1, Rødby
Tlf. 44445619 el. 29863424
henrik@lolland-falsters-veteranklub.dk
Sekretær, redaktør, medlemsreg.
Aage Alm
Sortsøvej 45, Sortsø,
Stubbekøbing
Tlf. 23 26 60 09
sekretaer@lolland-falsters-veteranklub.dk
Kasserer
Bent Christiansen
Strandvej 14, Nykøbing F.
Tlf. 25 18 10 90 - efter kl. 18.
kasserer@lolland-falsters-veteranklub.dk
Best.medlem, løb & arrangement:
Bruno Bech Jensen
Bibrostræde 7, Nakskov
Tlf. 54 92 07 03 el. 40 38 65 63
bruno@lolland-falsters-veteranklub.dk
Best.medlem, sponsorpleje
Erik Florens Larsen
Kildevej 2, Vester Tirsted, Rødby
Tlf. 54 60 49 18 el. 21 42 84 18
erik@lolland-falsters-veteranklub.dk
Best.medlem, klubshop
Søren Rubæk Jensen
Skolevænget 1, Hunseby
Tlf. 54781686 el 30260567
soeren@lolland-falsters-veteranklub.dk
Suppleanter og udvalg:
Suppleant
Ole Larsen
Magnoliavej 1, Nykøbing F.
Tlf. 54 86 81 38 el.30 55 30 84
ole@lolland-falsters-veteranklub.dk
Suppleant
Tommy Green Jensen
Søvængerne 42, Vesterborg
Tlf. 54937562 el. 21 49 62 60
tommy@lolland-falsters-veteranklub.dk

Klubhuset:
Industriparken 2A, Holeby
Husudvalg og tekn. koordinator:
Ole Larsen
Magnoliavej 1, Nykøbing F.
Tlf. 54 86 81 38 el.30 55 30 84
hus@lolland-falsters-veteranklub.dk
Rullende reporter
Michael Haas
Hammerlodden 19, 1.tv.
Nykøbing F.
Tlf. 40 84 02 91
reporter@lolland-falsters-veteranklub.dk
Webmaster:
webmaster@lolland-falsters-veteranklub.dk
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Hvad er bedst, og hvad er værst? I den seneste måned har man
kunnet tænke sådan om lockouten af lærerne. Og holdt en distance.
Men her i vores egen klub er det en del tættere på.
Vi er heldige, hvis vi ser det lidt udefra. At formanden og andre i bestyrelsen tager initiativer og chancer. Man kan også sige, at de ser
muligheder.
Når man ser en mulighed i fx at overtage naboejendommen, får det
nogle andre til at tænke i billigere, men absolut bedre muligheder.
Således kom forslaget om at se på Dansk Folkehjælps ejendom til
at medføre, at vores kasserer syntes, det kunne give en bedre løsning
at nedlægge det hidtidige bibliotek og forrådskammer og inddrage
det i det store mødelokale.
Og endnu bedre var det, at der hurtigt meldte sig et arbejdshold på
op mod 20 personer til at forestå ombygningen.
I det hele taget er det dejligt at opleve den velvilje, som medlemmerne har til at give en hånd med. Det er svært at blive dårligt til
mode over sådan en opbakning.
Derfor er jeg – og helt sikker også Søren Rubæk – spændt på, hvordan det går med projektet i Saxkjøbing den 10. august. For nu er alle
sejl sat til. I skrivende stund er vi ved at invitere næsten 4.000 klubber fra det meste af Europa. Hvordan vil de tage imod vores invitation? Hvordan forholder de sig til evt. at skulle indtage Lolland-Falster,
som formentlig er ukendt som landsdel for de fleste.
Selv om jeg tror på projektet, så glæder jeg mig hver morgen og
hver dag til at se, om der er kommet nogle tilmeldinger. Heldigvis er
de første allerede tilmeldt, og vi har gode historier fra klubber i Østrig,
Tyskland og Italien. Men der må meget gerne komme flere tilmeldinger. Mange flere.
Hvis man ser på klubbernes medlemstal, så rækker de fra 10 til
4.000 pr. klub. Vores bedste gæt er, at når budskabet kommer rundt,
så vil der være over 100.000 veteran- eller klassiker-ejere, som ved,
hvor Lolland-Falster og Sakskøbing ligger. De vil også vide, at der er
noget, der hedder Lolland-Falsters Veteran Klub.
Det medfører også, at vi får invitationer. Fx har vi fået en invitation
til at komme til Italien til MG-træf i oktober.
Hvis 2013 ikke bliver en supersæson, så har vi noget i vente til
næste år.
Men først skal vi have vinteren banket ud af vore veterankøretøjer.
Det er nu, det rigtig tager fart!
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