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 Agersøturen 2007 
 
Søren T. Hansen havde kaldt til ø-tur lørdag 
den 11. maj, hvor oplæget ikke kunne være 
mere interessant, køretur på jernhesten, kro-
ophold på den dejlige naturskønne ø ud for 
Stigsnæs, pragtfuld bespisning og ikke mindst 
herlig socialt samvær, med drikkelse og 
underholdning i topklasse. Kort sagt, seks- 
otteogtyve timers voksen - kvalitetstid. 
 
Allerede klokken 9.00 skulle deltagerne mødes på Statoiltanken i 
Espergærde og her ankom til tiden 8 MC’ere og een bil. Af lidt 
forskellige årsager, havde undertegnede og fruen, måttet vælge det 4 –
hjulede uhyre, men vi var ikke de eneste. Mere herom, lidt senere. 
 

 
 
Søren gennemgik sin plan for 
turens piloter og første stop 
skulle henlægges til Ramløse, 
hvor vi skulle samle yderligere 
to MC’ere op. Herefter blev der 
givet startskud, - ikke af 
turformanden, men af turens 
gamle Norton, som leverede 
masser af knald i potterne, alt 

imens kortegen satte i gang kl. 9.15. 
 
Vejrudsigten havde lovet lidt drypperi, men skyerne havde fået ble på, 
alt imens solen gjorde et ganske godt forsøg på, at varme de 
deltagende kvinder lidt. Fuglene sang og Norton’en skød så kragerne 
lettede og hurtigt var selskabet i Ramløse. 

To MC’ere ventede 
længseltfuldt på os og de 
tobakshungrige hev lidt røg 
ind. Snakken gik og klokken  
slog til afgang 9.45. 
 
Med moderat hastighed, - der 
var tid nok til at nå færgen, 
blev kursen sat imod 
Hornsherred. Alt spillede som 
et velsmurt orkester, bakke op 
og bakke ned, men da 

Norton’ens skyderi tog til, så kraftigt som tilfældet var– det forlyder, at 
mindst to ældre damer i Frederikssund, stadig skrubber deres 
underbukser – måtte der holdes rast ved Frederik den et eller andet’s 
bro.  
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Her blev der kigget med betænkelige 
miner på ”engelskmanden”, gode råd 
blev givet og efter nogen forsinkelse og 
skruen på diverse småskruer, blev der 
blæst til afgang klokken 11.10, - blot for 
at køre 25 meter. Kongens bro lukkede 
sig op og hele Frederikssund holdt 
siesta, mens to småskibe majestætisk 
gled forbi. 
Nu var tiden ikke så rigelig endda, så 
turen ned over Elverdammen, Tølløse, 
Ugerløse mv. foregik uden ophold, 
sammen med den nu, næsten, helt stille 
Norton, kun afbrudt af en lille bitte  

 
tankpause i Sorø klokken 12.02.  
Rygerne nåede knap mere end et enkelt sug, 
før vi ankom til færgelejet, Stigsnæs. Her 
havde vi desværre ingen aftale med vejret, 
som begyndte at trække de mørke gardiner 
for. 
 
Alt var timet og tilrettelagt og færgen kom i 
havn, mens turens piger hoppede en smule 
på stedet, grundet det kolde vejr. 
 
Tjuhej, rask ombord, ned under dækket i de 
pæne saloner, hvor de naive kiggede 
forgæves efter den toldfrie kiosk og mændene oppe oven over, passede på, at 
MC’erne ikke væltede i den lidt ublide overfart.  
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Tjuhej, op igen og på jernhesten, hurtigt i land, med kurs mod Agersø Kro, hvor vi 
ankom klokken 13.20, noget tidligere end beregnet.  
 

 
 
 
Kaffen var desværre ikke klar, så i 
stedet kunne vi nyde den stille regn, 
som arriverede fra Storebælt, samt 
lidt væske til de tørre halse.  
 

 
 
Selskabet var allerede godt rystet sammen. 
Snakken gik og tiden med og klokken 14.30 
bød kromutter- og fatter til kaffe/the samt 
ævlekage, serveret i et glas. 

 
Mens de varme varer gled ned, blev 
vi forenet med turens bil nummer to, 
samt MC nummer 11. Bilen havde 
klaret sig ganske fint, men MC-
bimmeren havde været en tur nede 
på siden, ombord på færgen. Det 
frygtelige uheld, som den 
opmærksomme læser kan tælle, som 
nummer to, skete alt imens Pade 
fotograferede fru Pade. Hmmmmm, 
hva’ kan man lære af det? 
 

Resten af eftermiddagen gik med at sparke dæk og drikke øhhh……..fortælle historier 
mv. indtil det blev tid til, at iføre sig aftenroben, for deltagelse i turens kulinariske- og 
kulturelle oplevelser. 
 

Efter en kort samling, hvor der blev 
nydt lidt mere Harboe Classic mv. 
satte selskabet sig til bords, ca. 
klokken 18.40.  
 
Den kuldslåede hvidvin stod klar i 
glassene og forretten, bestående af 
friskfanget hornfisk i speciel lage, 
med friskplukket salat, blev serveret.  
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En rigtig nydelse, syntes nok de allerfleste.  
Dernæst blev der skænket god rødvin i glassene og middagsretten ankom: Lækker 
rosastegt kalvesteg, med sauterede grøntsager, bagt kartoffel og gourmesauce. 
Rødvinen var af mærket ”ad libitum” og der blev smagt flittigt på den. 
 
 
 

 
Den sidste, af de tre retter: Rabarberravioli med kiwi-sauce, blev afbrudt af aftenens 
tale, som Søren turformand afgav, klokken 19.34. Heri takkede han bla. deltagerne 
for deres gode humør og opbakning og forslag til næste ø-tur blev modtaget. Nogle 
foreslog noget i Norge, andre mente turen skulle gå til Australien og det hele endte, 
som det sig hør og bør; formanden ville tænke over forslagene. 

 
Den udsøgte middag ebbede kun 
langsomt ud og det dannede selskab, 
sparede ikke på, at skåle med 
hinanden.  
 

 
 
Humøret var under hele middagen 
proportionalt stigende med tiden, så allerede 
ca. klokken 20.44 var selskabet klar til 
underholdningen. 
Desværre havde turformanden ikke været 
opmærksom på, at krofatter havde en lille 
klausul, som kort fortalt henviste til, at selskaber, under det antal deltagere vi 
mønstrede, ikke kunne forlange musik, dans mv. arrangeret af ham? 
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Meeeeen - hvad gør det?  
Igen viste SMCK sit ypperlige format. Medlemmerne leverede selv underholdningen og 
i klubben er der, op til mange medlemmer, som, helt lever op til, - ja, selv de største 
danske og internationale scener. 
 

Fællessangen gjaldede over Agersø, 
de liflige toner flød fra guitaren, som 
flittigt blev bearbejdet på skift af flere 
virituos'er. Halsen blev smurt godt og 
da klokken passerede 1.15 var 
næsten alle, krøbet i soveposen, klar 
til skønhedssøvnen. 
 
Natten var stille og friske som 
havørne, stod nogle op allerede før 
klokken 7.00, for at spadsere en tur i 
de fantastiske omgivelser. Andre 
benyttede sig af lejligheden til, at 
sove rigtig længe, men fælles for alle 
var morgenbordet klokken 9.00. 

 
Almindelig stemning afstedkom, at flere deltagere gerne ville hjemad lidt før end 
planlagt, så derfor enedes man om, at futte til færgen.  
 
 

Dog indtraf det sidste og tredje uheld 
klokken 9.44. Sørens topbox gjorde 
knuder ved lukketøjet, men efter en 
utrolig hurtig indsats fra flere, blev det 
japanske kvalitetsprodukt repareret. 
 
 
 
Andre kunne imens beundre, en lille 
smuk grå traktor. Af en eller anden 
grund, stod der på kroens gårdsplads, 
flere gamle traktorer og andet gammelt 
jernskrot. Af den grund er der vel ikke 
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noget at sige til, at de mange stynede træer, nejede af beundring, med udsynet til 
alle de flotte motorcykler. 

 
Hvad har så denne gamle, lille grå 
Ferguson traktor, at gøre med 
motorcykler? 
Tjaeee, Nordirlænderen Harry 
Ferguson, som lige før anden 
verdenskrig havde prototypen af 
traktoren klar, til den senere så 
store succes, havde både som lille 
og op gennem årene, en kæmpe 
interesse for motorer og mekanik. 
Inden det der med traktorer, 
konstruerede han, efter eget hoved 

motorcykler og de var så gode, at han vandt flere racerløb på dem. Senere var han 
med til at lave ”Ulster TT” landevejsløbende, som dengang, var nogle af de mest 
berømte gadeløb.  
Så lige netop derfor hænger den lille grå Ferguson-traktor, sammen med motorcykler. 
 
 
Agersø Kro blev lagt bag os klokken 10.00, færgen sejlede os tilbage til Sjælland 
klokken 10.36..  

 
Turens to bilpiger fik en ekstra snak og sparkede lidt færge-dæk. 
 

 
 
 
Alle sagde farvel under den varme 
sol, med tusinde tak, for dejligt 
samvær og på gensyn til den næste 
ø-tur og klokken 10.53, splittedes vi i 
alle retninger, i det lidt blæsende 
solskinsvejr, fra havnen på Stigsnæs. 
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Traktor. subst.: -en, plur. –er. 
Motorvogn der anvendes til 
trækbrug, (spec.) om 
landbrugsmaskine 
 
Skrot. [skrått] subst.: -ten el. 
–tet, plur. uden bøjning: 
Kasseret, sønderbrudt metal; 
affaldsjern. Større mængder 
samlet samme sted, samme 
lokalitet: Skrotplads 
 
Opfordret til at skive dette 
referat, sikkert grundet min sløsen med almindelig respekt for de to-hjulede, idet jeg 
som tidligere sagt, deltog i en kedelig bil. 
 
På egne og selskabets vegne 
Menig 121 
Ole Hansen, Helsinge  
(jo- jeg har skam Bimsen stadig) 
 
 
Mølle rally Lørdag d.19. maj 
 
Udenrigskorrespondenten Poul, var mødt op, lidt senere kom HanSnerlen med sønnen 
Stefan. Vi stod under halvtaget nede på Statoil og spejdede ud i regnen efter andre 
SMCKére, men der kom ikke flere. SvogerUlf, havde lovet at støde til ved Møllen i 
Hørsholm, det gjorde han også.  
Vi var i god tid, og begav os på vej til Hørsholm, vi var de første som mødte op, men det 
gjorde såmænd ikke noget, tiden blev brugt på det lokale museum som til dels havde til 
huse i selve møllen, men også i nogle bygninger ved siden af. Der var nogle fine samlinger 
fra div. lokale håndværksmestre som havde doneret museet det meste af deres værktøj, vi 
så et snedker værksted, med en mase gl. håndhøvle i mange forskellige profiler. Vi så en 
elektriker samling med gamle kontakter sikringer samt div. Vi så også et næsten komplet 
guldsmede værksted samt et skomager værksted.  
Pludselig blev vi opsøgt af to kustoder som meget velvilligt fortalte om Hirscholm Slot, et 
slot som i sin tid lå nede omkring kirken, en lokal Hørsholmer havde lavet og skænket 
museet en komplet miniature kopi af anlægget, som de to kustoder nu stolt viste frem for 
os. 
Nu var det som om at regnen var stilnet mere af, og der var da også kommet nogle flere 
motorcyklister, vi gik derfor ned og betalte de 50kr. og indskrev os til turen. Jeg havde 
håbet at flere SMCkére ville dukke op, men det gjorde de altså ikke.  
Vi fik udleveret et kort med ruten vi skulle køre samt et skema til indskrivning af vores 
resultater fra de forskellige poster, 4 eller 5, på ruten. 
Vi SMCKére, valgte at følges på turen, dels var det hyggeligt, men så havde vi også en 
mulighed for at hjælpe og heppe på hinanden i de forskellige konkurrencer. 
Ruten de havde lagt, var pragtfuld, og selvom jeg efterhånden har været på mange af de 
flotte nordsjællandske veje, så er der altså fortsat for mig, uudforsket land i nabolaget. 
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På posterne, var der to opgaver til hver. Den ene udfordrede folks paratviden, hvilket år 
sank Titannic? - Tre svar muligheder. - hvor mange gange har Claus Riskjær været gift? – 
igen tre svar muligheder.  
Det allerførste spørgsmål kunne Stefan svare på med 100% sikkerhed, og han delte 
gavmildt sin viden med os andre. Spørgsmålet lød: Hvad betyder Karate? igen med tre 
svarmuligheder - Jeg har glemt svaret igen! - men Stefan ved det endnu, han har nemlig 
det brune bælte i karate. Og det var som om at han blev voldsomt inspireret af det 
spørgsmål, hver gang han herefter kom af motorcyklen, skulle han nu øve en eller anden 
slagserie eller tricks på sin stakkels far HanSnerlen, som angivelig efterfølgende har været 
både gul og grøn på hele kroppen, vi må håbe at Lotte tog sig kærligt af ham da han kom 
hjem. 
Den anden type opgave på posterne udfordrede ens motorik og praktiske færdigheder. Vi 
skulle på tid, med et sugerør se hvor mange gule ærter vi kunne suge op fra en samlet 
beholder og fordele dem i nogle mindre rum, med 5 i hver. Vi skulle et andet sted se hvor 
lang tid vi hver især var om at gå en bestemt strækning med et æg på en plasticske i 
munden. Og så var der en opgave, hvor vi på tid efter tegning, skulle bygge et lego hus. 
Da turen var færdig, og vi var nået tilbage til møllen, var der lige en ekstraopgave, 
skilleprøven blev den kaldt, vi skulle gætte hvor mange millimeter pasta der var kogt og 
puttet i et glas som var udstillet på stedet 50.000 mm. tror jeg nok der var. 
Vi fik sandwich og kaffe og blev budt på øl af udenrigskorrespondenten, og så ventede vi 
ellers på pointtællingen og præmieuddelingen, og det tog tid. Men så fik vi da også 
mulighed for at tale lidt med de andre deltagere, sparke dæk og kigge på de mange fine 
andre motorcykler, jeg selv bemærkede en yngre pige på en NSU magen til Ove´s og en 
moden herre på en pragtfuld Vincent. Derudover var der flere af Møllen´s MC folk som i 
dagens anledning havde støvet deres gamle maskiner af og gjort dem klar til netop denne 
tur, vi så en godt brugt Laverda samt en Guzzie Offroader. 
Det blev os oplyst at der deltog 47 mennesker til selve rallyet, ca. en fordobling i forhold til 
sidste år. 
Efter megen venten, blev det endelig præmieuddeling, og der var næsten præmier til alle, 
den person som havde flest rigtige fik lov at vælge først, og så fremdeles, både 
udenrigskorrespondenten og SvogerUlf var blevet trætte af selskabet, de var taget hjem, til 
bage stod Hansnerlen og jeg selv som nogen af de sidste, vi vandt hver en nøglering – det 
må vi kunne gøre bedre til næste år, hvis vi gør os umage må vi vel også kunne vinde grill 
sæt, et ur, noget olie eller bare lidt mere end blot en nøglering.  
Alt i alt var det en rigtig god tur, et godt arrangement en god billig lørdagsunderholdning. 
 
SvogerUlf har siden meddelt mig at en af de sidst ankomne til Møllen fra rallyet, en 
pensionist på en af veteran motorcyklerne, desværre er død. Han kørte på motorvejen på 
sin motorcykel og blev kørt ned bagfra af en bilist!  
 
Mic. 
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SCHLOSS TONENBURG 2007  
 
  

Arrangør: Henrik Tang, Motour.dk 
 
Tidsrum: 31.05 – 03.06 
 
Deltagere: 37 personer + 3 turledere på 35 maskiner. 
 
Turen skulle starte torsdag den 31. maj kl. 08.00 fra OK Centret i Padborg, men allerede 
onsdag morgen var vi 3 deltagere her fra Nordsjælland, der startede med kurs mod 
vandrerhjemmet i Padborg. De tre personer var Claus fra Gilleleje på BMW K 1200 GT, 
Lene på Yamaha XJ 600 Diversion, og undertegnede på BMW R 1100 RT. 

 
Vi startede fra Humlebæk 
kl 08.30 og kørte i dejligt 
vejr ad landeveje til 
Ringsted, hvor vi steg på 
motorvejen. Denne blev vi 
på til afkørsel 46 lidt vest 
for Nyborg. Så skiftede vi 
til hovedvej 8, der løber 
gennem det smukke 
fynske landskab og ender 
ved Bøjden. Herfra tog vi 
færgen til Fynshav på Als. 
 
Vi tjekkede ind på 

vandrerhjemmet kl. 17 efter først at have været ude at bese Frøslevlejren med museum. 
Som naboer på vandrerhjemmet fik vi Anne-Lise og Leif fra Ålsgårde, som var ankommet 
på deres Suzuki Intruder 1500. De skulle også med på turen. Vi faldt hurtigt i hak og 
hyggede os sammen. 

 
Dagens distance: 287 km 

 
Torsdag.  Afgang til OK Centret, som ikke ligger langt fra vandrerhjemmet. Vi blev budt 
velkommen af Henrik og fik instruktion om, hvordan vi skulle køre og af hvilken rute. Vi 
blev delt i to hold, som hver havde en turleder i front og en bagstopper i kolonnens ende. 
De to hold blev sendt af sted med 10-15 minutters mellemrum, så vi var kun samlet, når vi 
i fællesskab spiste frokost eller holdt kaffepause. 

 
Fra Padborg kørte vi ad motorvejen til syd for Hamburg. Derfra kørte vi resten af vejen på 
gode tyske landeveje. Vi ankom ved 18 tiden til Schloss Tonenburg, der ligger med park 
ned til floden Weser i byen Höxter. 

 
Hele dagen havde vi kørt i flot solskinsvejr. 

 
Dagens distance: 470 km. 
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Om fredagen  
kørte vi efter at 
have indtaget et 
godt 
morgenmåltid en 
tur i det sydlige 
Weser-Bergland. 
Vi kom gennem 
meget smukke 
landskaber og 
hyggelige byer. 
Weser krydsede 
vi flere gange. En 
gang kom vi over 
floden på en 
kabelfærge. Strømmen i floden er så kraftig, at det er strømmens pres, som driver færgen 
fra den ene side til den anden. 

 
På vores hold havde vi et mindre uheld, idet en af deltagerne kørte i en dyb grøft. Den 
pågældende kørte et par numre foran mig i kolonnen i inderbanen. Pludselig drejede 
cyklen ud i rabatten og lagde sig ned og føreren blev smidt på hovedet i grøften og mc’en 
fulgte halvt efter. Ved fælles hjælp fik vi både mc og mand på højkant igen. Føreren havde 
fået en mindre hudafskrabning på det ene ben og mc’en havde fået fodbremsepedalen 
bøjet og lidt ridser i lakken, begge kunne imidlertid køre videre. 

 
På dagens tur blev der også tid til at spise en god frokost og senere at holde kaffepause. 

 
Dagens distance: 230 km. 

 
Inden aftensmaden var der 
rundvisning på slottet, hvor 
borgfruen fortalte om slottets 
historie og indretning. 
Også i dag har der været flot 
sommervejr. 
 
Lørdag.  Efter morgenmaden 
var der fælles spadseretur 
langs Weser-floden for dem, 
som havde lyst. 
 
Dagens køretur foregik på 
bakker og i dale på nogle af 
de flotteste veje i Weser-
Bergland. Vi kom også op på 
”Köterberg”, der er et ”bjerg” 
på 600 meters højde med 
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mange gode sving. 
 

Efter hjemkomsten var der hyggelig Grill-middag og bagefter nød vi det gode vejr og det 
gode tyske øl på terrasserne.  

 
Dagens distance: 174 km. 

 
Søndag.  Dagen hvor snuden atter skulle vendes mod Danmark. Man kunne enten køre 
sammen med Henrik Tang over Hildesheim, Celle, Uelzen, Lüneburg og Hamburg og 
være i Padborg ved 16 – 17 tiden, eller man kunne vælge at køre hjem på egen hånd. Vi 
fire maskiner fra Nordsjælland valgte sidstnævnte løsning. 

 
Vi startede fra Höxter ca 08.30 og 
tog hurtigste vej over til motorvejen. 
Dagen var startet meget overskyet 
og diset. På et kort stykke kørte vi i 
meget tæt tåge. På vej op gennem 
Tyskland klarede det imidlertid op og 
vi endte med at køre resten af turen i 
varmt og solrigt vejr. 

 
Da vi var ca ud for Lübeck opdagede 
Lene og jeg, der kørte forrest i vores 
lille kolonne, at Claus og Leif ikke 
længere var med. Hvad mon der var 
sket?? Vi fortsatte mod Puttgarden, 
men med lidt nedsat hastighed. Kort 
før Puttgarden kunne vi atter se de to manglende maskiner og vi ankom samtidig til 
billetkontrollen. Der var politi til stede og Claus blev kaldt over til dem. 

 
Det viste sig, at Clauses topboks pludselig var røget af og landet inde i nødsporet. 
Claus bemærkede ikke selv noget, så Leif måtte spurte op og få Claus ind til siden for at 
forklare ham, hvad der var sket. Der var jo ikke andet at gøre for de 2 end at fortsætte mod 
Puttgarden. En bagvedkørende bil havde set hvad der skete, holdt ind til siden og samlede 
indholdet af topboksen op. Der var blandt andet tale om pas og motorcyklens papirer. Den 
pågældende havde derefter underrettet politiet. 

 
Clauses samtale med politiet mundede ud i en aftale om, at boksens indhold ville blive 
tilsendt Claus pr efterkrav. 

 
Resten af hjemturen foregik uden problemer. 

 
Jeg var hjemme i Humlebæk kl 18.30. 

 
Dagens distance: 591 km. 

 
I alt kørt på turen: 1.792 km          Poul.  
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Veterantræf i Græsted. 
 
Søndag den 27. maj 2007 tog vi som tidligere år til Statoil kl. 10 for at køre til Græsted 
Veterantræf  Det er efterhånden blevet en god tradition i pinsen at deltage i dette 
arrangement. På Statoil mødte vi Jørgen, Kim, Claus, Bjarne, Frank, Hanne, Benny, Bent. 
Allerede inden vi tog fra tanken faldt Bjarne og Claus fra. Vejret var ikke så godt, det var 
begyndt at regne. Vi andre drog af sted mod Græsted ad små veje og gjorde vores første 
holdt ved Esrum sø. Regnen tog til. Så Bent og Benny blev enige om at køre hjem igen. Vi 
andre fortsatte til Græsted. 
Efter vi havde parkeret vores motorcykler under et halvtag og en enkelt øls tid, som Frank 
havde med, var regnen holdt op. Vi kunne nu gå rundt på pladsen og se alle de gamle 
maskiner og oven i købet kunne vi sidde i solskin og få lidt at spise og drikke. 
Vi kørte derfra hen på eftermiddagen og blev enige om at køre en tur rundt i Nordsjælland. 
Vi endte i Gilleleje hos Lydorlf hvor vi fik en stor is. Gik en tur på havnen, hvor Hanne og 
Lotte skulle ind og se på lagersalg. Efter det gik vi tilbage til vores motorcykler og sagde 
farvel til hinanden. 
Endnu en god køretur, trods en dårlig start. 
 
Lotte og Jan Snerle 
 

 
 
777 er træf.  
Lørdag, den 2. juni 2007 mødtes vi på 
Statoil og kørte sammen ud til 777-
træfpladsen i Horneby. Vejret var ikke det 
bedste, meget overskyet og det regnede 
også lidt. Vi nåede at gå lidt rundt på 
pladsen inden vi kl. 12.00 skulle køre den 
sædvanlige gode fællestur. Der var ikke 
så mange motorcykler med på fællesturen 
som der plejer, skyldes nok vejret. Turen 
gik først ud til Esrum sø, hvor vi fik en øl 
eller vand fra klubben og en 
hyggesludder. Derefter kørte vi ad små 
veje til 777-klubhus, hvor vi fik store 
grilpølser og endnu en øl eller vand. Efter 
lidt hygge  kørte alle op omkring Hornbæk havn og derefter ud på træfpladsen igen. En 
rigtig dejlig tur og eftermiddag. 
 
Lotte og Jan Snerle 
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Nyt fra sidste klubaften onsdag den 6. juni 
 
Der var mødt 22 medlemmer op, samt to nysgerrige Hans og Hanne, vi vil formodentlig 
snart finde ud af om de blev skræmt væk eller om de vil meldes ind. 
Vi sludrede fik kaffe og Anette Hjort´s kage, den smagte godt, og så fik vi klubøl, der var 
ingen som den dag ønskede at indkitte nye motorcykler! 
Der blev talt om de ture som havde været, og om dem som skal komme, formanden 
opfordrede folk til at komme med indlæg til bladet fra de ture som man nu engang havde 
været på. HanPaden vil tá kage med til næste klubmøde. 

 
 
Kommende turer. 
 
 
 
Lønholt dag Lørdag den 16. juni  
 
Lønholt dagen er blevet ændret fra om efteråret til forsommeren. 
Vi mødes på Statoil kl. 12.30. lørdag d. 16. juni. Jeg håber vi bliver mange, så kører vi en 
tur til Lønholt, hvor en masse børn/unge venter på deres køretur. 
Det er børn som ikke alle har haft det lige let her i livet, nogle er i pleje, andre er i 
deltidspleje, de kommer og har en hyggelig dag i hinanden og vores selskab, 
Mød op, tag en ekstra hjelm med. Så køre vi ud og gør årets gode gerning. For 
ulejligheden, får du et måltid mad, en sodavand lidt kaffe og en kage, og så vil der være 
mulighed for at gøre et godt køb i en af boderne.    
 
Mic.  
 
 
 
 
 
 
Onsdag den 20. juni 2007 – Tur til Eremitageslottet . 
 
Som tidligere år vil der igen være en onsdags tur til Eremitageslottet. Vi kører  fra Statoil 
kl. 19.00 og vi kører ad små hyggelige veje derind. Husk drikkevarer, da der ikke er 
mulighed for at købe noget derinde. 
 
Jan Snerle 
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Lørdag den 7. juli Grill dag / aften i Mc klubbens tegn.  
 
Da vi på Helgavej i Espergærde er i besiddelse af en stor grill samt en perkula med plads 
til mange mennesker, syntes Lisbeth og jeg det kunne være sjovt at lave en lege/grill dag 
på vores fælles areal. Der er også god plads til Mc parkering. 
 
1/ Mødes på helgavej ved kl. 14.00. hvor der er samling og div. lege 
 
2/  Medbragt mad til grillen tilberedes ved 17/18 tiden afhængigt af hvor godt gang der er i 
legene. 
 
3/ Jeg sørger for billige dåseøl hvis folk vil drikke anden skal det medbringes. 
 
4/ vi sørger for salat / flutes / paptallerkener + div.  
 
5/  alt dette for kun 25 kr. pr person eventuelt overskud går selvfølgelig til klubkassen.  
 
Og måske lige en sidste detalje det skulle så være d.07-07-2007. 
 
Tilmelding kan foregå til Lisbeth og Rytme Claus på mail: Claus.mortensen@stofanet.dk 
  
 
 
 
    Kærlig hilsen 
    Lisbeth & Claus. 
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Faste indslag.  
 
Hver søndag kl. 10.00 for dem der vil køre langt. Og for dem som kun har tid til en kort 
søndagstur kan mødes kl. 14.00. Onsdag turen starter kl. 19.00. Fælles mødested er på 
Statoil tanken i Espergærde, med mindre andet er bestemt.  
Husk vores klubaften, den første onsdag i hver måned kl. 19.00. På Egegården i 
Espergærde. 
Har du nyheder til vores klubblad, hilses de meget velkomne, bedst er det hvis indlægget 
bliver skrevet i Word og mailet til Jan Wiinberg afd10@mail.dk. Har du ikke en PC´er, så 
aflever din historie alligevel, til en fra bestyrelsen så finder vi nok også ud af det. 

Bestyrelsen: 
 
Formand:   Jan Wiinberg    Kløvermarken 15          3060 Espergærde  49132487 
Mobil 28405487  E-Mail  afd10@mail.dk   janwiinberg@stofanet.dk 
 
Næstformand:  Michael Sejer Holmen       Sv. Poulsensvej 148     3060 Espergærde  49170783 
Mobil 22683820  E-Mail  holmen@kabelmail.dk 
 
Kasserer:  Ole Trier Nielsen      Sv. Poulsensvej 144     3060 Espergærde  49134289 
Mobil 61694289  E-Mail  otn@webspeed.dk  
 
Best. No. 1.  Frank Lyby       Godthåbsvej 21            3060 Espergærde  49136580 
Mobil 20281365  E-Mail  fjep@privat.dk  
 
Best. No. 2.  Kim Christiansen     Koglevej 8 C                 3060 Espergærde  49134812 
Mobil 20134335  E-Mail  k.j.c@stofanet.dk  
 
Suppleant 1.  Jan Snerle  Dalager 10                   3230 Græsted        48392580 
Mobil 21815010  E-Mail   snerle2@os.dk  
 
Suppleant 2.  Mical Bo Andersen Bech   Stokholmsvej 38          3060 Espergærde  49131063 
Mobil    E-Mail   mia@dr.dk  
 
 
Der holdes åbne bestyrelsesmøder, kl. 19.00. den førstkommende tirsdag efter et 
klubmøde. På Strandhøj, Gylfesvej 17, bygning D. 3060 Espergærde.  
 
Husk også lige at klubben er i besiddelse af en bærbar PC,er, scanner, et digitalt kamera 
samt en 14 personers Wig-wam som lånes ud til medlemmer af klubben, kontakt Formand 
Jan eller Frank. 
 
Der er købt en alkoholtester som kan lånes med på t ræf og ture.  
 
Husk at give besked til formand Jan hvis der er ænd ringer til medlemslisten (mail og 
adresse) det er vigtigt at disse ting er i orden af  hensyn til udsendelse af 
nyhedsbrevet. 
 
Klubbens hjemmeside: www. esp-senior-smck.dk 
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