Nyhedsbrev 6 – 2018
Information til medlemmerne
Så er grisen fundet. Nemlig den sparegris, der vil være fast deltager på vores kommende klubmøder. Så kan
medlemmerne donere til børnene på Julemærkehjemmet. Tak til næstformand Henrik for den hvide
porcelænsgrisebasse.
På september-klubmødet på Egegården (hvor næstformand Henrik var dirigent-stand-in for en ferierende
formand), kunne mærkes at ferietiden stort set er overstået. Der var mødt ikke mindre end 27 medlemmer
o.a. op. Det vigtigste punkt på dagsordenen; nemlig valget af en kagemand til oktober-klubmødet, faldt på
Carsten T./Smiley. Han så får sin kagedebut efter sin genindmeldelse i SMCK. Det bliver spændende🙂
Velkommen igen: Thomas Gravbæk, medl. 164 har genindmeldt sig.
Siden sidst
På september-klubmødet fortalte Stephan om august-turen den 24. til MC Campen på Djursland. Stor
succes, med 15 deltagere der rigtigt hyggede sig. Stephan var arrangør, og han har meldt ud, at han godt
kunne finde på at gentage succesen næste år - på trods af regnvejr og udbredt tørst. Selve opholdet på
Campen fra fredag til søndag stod i 195kr. Turen bød på hygge og festligt høstgilde om lørdagen.
Der var indlagt fællestur om til Rydbergs MC i Eidt om lørdagen. Og føden blev indtaget på den hyggelige
Svostrup Kro fra 1834. Kroen ligger smukt placeret ved Gudenåen, og er en sikker vinder med sine store
smørstegte portioner.
På hjemvejen søndag drog en gruppe til et lækkert fiskehus i Havnby. Det var Svend, der var guide.
Familietræffet på Egegården blev afholdt den 8. september. Det var meget hyggeligt, og vi kan anbefale
deltagelse til næste år. Der var det velkendte gratis sildebord, musik og kaffe/kagebord. Fra klubben deltog
Ole, Karin, Bent, Svend og Inge. Det er efter bestyrelsens opfattelse vigtigt, at vi gør opmærksom på os selv,
både som klub og som deltagende i fællesskabet omkring Egegården.
Klubben var også repræsenteret ved Bakkelukningen den 9. september, der foregik i tørt og fint vejr.
Der er rigtig mange fine billeder af de ovennævnte begivenheder på klubbens Facebook-side SMCK
Espergærde. Måske har nogle af deltagerne også nogle billeder af de smukke omgivelser, der har været
besøgt?
Kommende SMCK-aktiviteter
Espergærde Centeret holder “Movember-arrangement” til støtte for mænds helbred og sundhedstilstand
den 3. november. Og da vores mandlige medlemmer formentlig også har nogle af de “flotte” BMI-tal😁 , så
vil SMCK gerne støtte arrangementet. Samtidig kan vi jo så fremvise vores flotte cykler og slå et slag for
klubben, såfremt der dukker nogle interesserede personer op.

Bestyrelsen vil fremstille noget info-materiale om klubben, til uddeling til interesserede. Vores medlem Erik
Pade gør hvad han kan, for at vi kan få P-plads under tag i centeret. Foran Danske Banks facade, hvor vi
forventer at kunne stille en stribe af “modellerne” op. Medlemmer, der gerne vil deltage med MC, kan
tilmelde sig til Facebook-begivenheden på FB-siden SMCK Espergærde – eller sende en mail til Karin på
karinfoens@gmail.com så vi har lidt styr på, hvor mange motorcykler, der dukker op.
Vi håber naturligvis, at mange medlemmer og familier/venner derudover har lyst til at kikke forbi i løbet af
dagen. Det forlyder, at centerchef Vibeke Nørly er vældig glad for, at klubmedlemmerne stiller op, og jeg vil
ikke blive overrasket, hvis vores klub får lidt presse- og reklameeksponering i forbindelse med Movemberaktiviteten.
Sæson-afslutningstur og -fest i Hovgårdsparkens selskabslokale i Espergærde lø. 27/10-18 kl. 18 - 02. NB.
Der kan tilmeldes på Facebook, under SMCK Espergærde begivenhed “Afslutningsfest 2018”. Der vil
desuden være mulighed for tilmelding og indbetaling til klubkassen ved klubmødet i oktober. Vi forventer
snarest at melde beløb ud, når bestyrelsen kender Per Slagters menupris. Ligesom sidste år vil betalingen
dække maden. Drikkevarer til eget brug medbringes af deltagerne selv.
Hvem har lyst til at lave afslutningsturen?. Start kl. 10 fra Circle K tanken og ca. 2 ½ times køretur. Giv
venligst besked til formand eller næstformand, hvis du kunne tænke dig at stå for turen.
Tur til B&B Dannevirke: 16-19/5-19 (St. Bededagsferie). Tilmelding via “begivenhed” på FB (eller mail el.
SMS til formanden) i skrivende stund er der 11 tilmeldinger.
Stadig på planlægningsstadiet:
Vinsmagningsaften m. John Ulrich, Barbera Vinimport, i løbet af vinteren v/Frank
Forårstur til åbning af Stubbekøbing MC museum incl. morgenmadsbesøg på Osteriet i Osted.
Tur til Panzermuseum East v/Ole T.
GPS-aften v/Per fmd.
Tur til Stevnsfortet v/Henrik J.
13/9-18/Per Bjerregaard Rasmussen, fmd.

