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Aalestrup Classic Bil & MC Klub
Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og
veterankøretøjer, der er i området.
Kravet for at man kan optages i klubben er, at man har, eller har
interesse i, køretøjer, der er mindst 25 år gamle.

Klublokale

Klubben har klublokale på Vandværksvej 4a i Aalestrup.

Hjemmeside

www.aalestrupclassic.dk - Webmaster: Kenneth Kristensen.

Kontingent

Kontingentet er fastsat til kr. 300,- pr. år.
Beløbet betales forud pr. 1. januar.

Bestyrelse

Henrik Bygholm, Formand
Engparken 45, 9620 Aalestrup
40 19 25 92
formand@aalestrupclassic.dk
Køretøjer: Bil, motorcykel og knallert

Bruno Hannesbo Rasmussen, Bestyrelsesmedlem
Engvej 32, 9620 Aalestrup
24 85 45 06
bruno@aalestrupclassic.dk
Køretøjer: Bil, motorcykel og knallert

Lene Møller Jacobsen, Kasserer
Hejrevej 9, 9640 Farsø
28 72 38 24
kasserer@aalestrupclassic.dk
Køretøjer: Knallert

Allan Bandholst Jensen, Bestyrelsesmedlem
Evaholmvej 9, 9600 Aars
26 22 70 45
allan@aalestrupclassic.dk
Køretøjer: Bil og Knallert

Per Poulsen, Bestyrelsesmedlem
Solbakken 19, 9240 Nibe
24 29 10 99
per@aalestrupclassic.dk
Køretøjer: Knallert

Klubbladet “Tændrøret”

“Tændrøret” udkommer 4 gange om året.
Historier og billeder modtager redaktøren meget gerne.

Kenneth Kristensen, Redaktør & Webmaster
Ydunsvej 49, 7800 Skive
29 65 17 88
klubblad@aalestrupclassic.dk
Køretøjer: Bil

Forsiden

Salg af klubeffekter
Her er klubbens sortiment af tøj, caps, muleposer, paraplyer, oplukkere og nøgleringe.
Det er i bedste kvalitet og i sort med hvid logo. Udvalget kan købes i klubben eller ved
at kontakte Henrik på tlf 40 19 25 92.

Cap: 80,-

Mulepose: 50,-

Fleece: 250,-T-shirt: 125,-Trøje: 160,-

Oplukker: 20,- Nøglering: 25,-

Refleksvest: 100,-

Paraply: 125,-

Jakke: 475,-

Deadline for næste blad:

1. September 2021

Årets Classicer 2021
Tina Bay og Jørgen Sørensen

Der er rigtig godt gang i vores
Facebookgruppe.
Det er især knallertfolkene, der bidrager,
og jeg kunne godt tænke mig at bilejerne
kom lidt mere på banen.
Brug Facebook. Det er en nem, hurtig og
direkte vej ud til medlemmerne.
Byd ind med ture, og husk at tage nogle
billeder, I kan dele med os bagefter.

Jeg rydder løbende op i gruppen, så der
ikke er for meget, der fylder og dermed
kan gøre det uoverskueligt.

Er du endnu ikke med i
Facebookgruppen, så søg efter Aalestrup
Classic på Facebook - så skal du nok få
masser af spændende indbydelser til ture
samt billeder og referater fra turene.

2



Kalenderen

21
Velo - Køretur.
Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

Juli

August

Denne kalender er kun vejledende. Kalenderen på hjemmesiden er den gældende, og indeholder altid nyeste oplysninger.

Vi mangler personer, der vil lave køreture. Kontakt Henrik på 40 19 25 92, hvis du vil lave en tur.

Køretur.
Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

4

US Car Camp - Træf for Amerikanerbiler.
Fruerlundparken, Fruerlundvej 5, Øster Hurup.
Se mere på http://www.uscarcamp.dk

25
-
1

Juni

16

Opstart på Hobro havn.
Se mere på hjemmesiden.

20

Classic 50cc. Løgstør tur - Tour de XL.
Se mere på hjemmesiden.26

Velo - Køretur.
Jørgen Sørensen laver køretur fra Redsø.
Se mere på hjemmesiden.

27
Classic 50cc. Himmerlandsturen.
Se mere på hjemmesiden.

30
Motorcykler - Køretur.
Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

13
Tvillum Classic Show.
Se mere på hjemmesiden.

1

9
Bestyrelsesmøde kl 18:30 - 22:00.
Har du noget som du mener bestyrelsen skal behandle, så
kontakt formanden.

Classic 50cc - Køretur.
Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

September

8

Sæsonafslutning på Hobro havn.

17

Motorcykler - Midsommertur til Tjele.
Himmerlands Nimbus klub inviterer på tur.
Se mere på hjemmesiden.

14

Classic 50cc - Køretur.
Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

28
Motorcykler - Køretur.
Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

Classic 50cc - Køretur.
Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

1 Træf ved Fjelsø friskole kl 18:00 - 20:00.
Se mere på hjemmesiden.

Køretur.
Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

16

22
Motorcykler - Køretur.
Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

OBS: På grund af Corona situationen er afholdelse af arrangementer
meget usikker, så check altid på hjemmesiden for nyeste oplysninger.

7

Køretur.
Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

11

18
Velo - Køretur.
Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

21
Cars Against Cancer.
Fruerlundparken, Fruerlundvej 5, Øster Hurup.
Se mere på hjemmesiden.

Weekend i Vendsyssel på Grønhøj Strand Camping.
Se mere på hjemmesiden.

25
-

29

25
Motorcykler - Køretur.
Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

Classic 50cc - Veteranknallerttur til Skagen.
Se mere på hjemmesiden.

26
-

29

Classic Race Aarhus.
Se mere på hjemmesiden.

17
-

19
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Nyt fra redaktøren
Endnu engang lykkedes det at få lavet et klubblad til jer.
Det så lidt sort ud for en måneds tid siden, men der er heldigvis
dukket nogle historier op lige inden deadline.

Jeg vil altid meget gerne have historier fra køreture, så husk at få
valgt en til at skrive om køreturen. Husk på, at den der gør
opmærksom på, at der skal vælges en til at skrive, er lige så
vigtig som den, der rent faktisk skriver om turen.

I forbindelse med dannelse af den nye bestyrelse, så har alle
bestyrelsesmedlemmer fået ny E-mail adresse på vores domæne,
og vi beder alle om at benytte disse fremover.
E-mail adresserne fremgår af rubrikken til højre, men kan også
altid findes på side 2 i klubbladet, samt på vores hjemmeside.

Redaktøren

Nyt fra formanden
Så er det blevet sommer. Foråret sprang vi let og elegant over i
år. Sådan føltes det i hvert fald vejrmæssigt.
Nu satser vi på en rigtig god sommer i stedet for.

Vi fik heller ingen vintersæson i klubhuset, men vi fik da afholdt
vores generalforsamling. På generalforsamlingen tog vi afsked
med Villy Hjelm Pedersen og Pia Lindhart Larsen i bestyrelsen.
Åge Jensens bortgang gjorde jo desværre, at vi også skulle have
en ny til hans plads. Vores suppleant gennem mange år Knud
Jacobsen, havde også meddelt, at han gerne ville skiftes ud.
Så det blev en større rokade vi fik i år.
Vi kunne til gengæld sige hjertelig velkommen til 3 nye i
bestyrelsen. Lene Møller Jacobsen fra Farsø, havde jo meldt sig
som kasserer i stedet for Åge, så hun var den første, der blev
valgt. Dernæst blev Allan Bandholst fra Hornum valgt og Bruno
Hannesbo Rasmussen fra Aalestrup, blev også valgt. Eller
nærmere genvalgt, for Bruno var medstifter af klubben i 2002 og
har siddet i bestyrelsen tidligere. Tak til Pia, Villy og Knud for
jeres indsats i rigtig mange år, og velkommen til Lene, Allan og
Bruno. Jeg glæder mig til at samarbejde med jer. Den nye
bestyrelse kan ses på side 2 i dette blad.

Årets Classic'er skulle også kåres. Det blev igen et par, men det
er dog ingen betingelse. Valget faldt på Tina Bay og Jørgen
Sørensen fra Hobro. Tillykke til jer med den velfortjente titel.

I skrivende stund er der 50 knallertmedlemmer, der er ved at
gøre sig klar til en tur til Bornholm. Den glæder vi os til at læse
om senere her i bladet. Der er virkelig godt gang i den hos
knallerterne. Den energi og initiativ kunne jeg godt tænke mig at
se mere af i vores bilafdeling. Jeg syntes det kniber med at finde
nogle, der byder ind med ture. Med så mange medlemmer, må
det kunne gøres bedre. Så kære bilvenner, kom nu af busken og
byd ind med ture, korte som lange. Spontane ture til den lokale
ishytte, eller noget andet spændende kan være en mulighed.
Brug Facebook og inviter til ture og del efterfølgende nogle
billeder fra turen med os. Uanset om vi kører Velo Solex,
knallerter, motorcykler eller biler, så er jeg sikker på, at vi har en
aktiv og spændende sommer foran os.

Vi har i hvert fald noget sol og varme til gode.
Vi ses der ude!

Henrik Bygholm

Velkommen til nye medlemmer

Nr. Navn By

807 Jens Martin Christensen Farsø
808 John Larsen & Pia Lyngsø Viborg
809 Nikolai Rask Madsen Aars
810 Ken Thøgersen Aars
811 Erik Andersen Nibe
812 Pernille Binderup Aars
813 Martin Wærenskjold Lauersen Hobro
814 Henrik Jensen Skals
815 Kristian Nørskov Møldrup
816 Danny Nygaard Nielsen Aalborg
817 Kaj Lykke Østergaard Jensen Aars
818 Jens Størrtrup Nielsen Skals
819 Niels Jacobsen Farsø
820 Mette Skouboe Hansen Møldrup
821 Klaus Christiansen Aalestrup
822 John Sørensen Møldrup
823 Jesper Kirkegaard Christensen Nibe
824 Bjarne Knudsen Thrige
825 Henrik Studsgaard Nielsen Nørager
826 Henrik Poulsen Aars

Antal medlemmer: 474

Husk at meddele adresseændringer til Lene Møller Jacobsen

Betaling af kontingent for 2021
Efter vi er begyndt at få klubbladet leveret direkte ud til jer fra
trykkeriet, har vi ikke længere mulighed for at sende girokort ud
til jer alle. Derfor er der følgende muligheder for at indbetale
klubkontingentet:

n Bankoverførsel til Reg. Nr: 2560 Konto Nr: 3496812149
- enten via homebanking, eller i banken.
Husk navn og gerne medlemsnummer (står bagerst på
bladet) - ellers kan vi ikke se, hvem der har indbetalt.

n Betale kontant til klubaftenen i januar eller februar.

n Mobilepay til 85 98 61.
Husk navn og gerne medlemsnummer (står bagerst på
bladet) i besked boksen - ellers kan vi ikke se, hvem der
har indbetalt.

Kontingentet er for 2021 fortsat kr. 300,-.

Kontingentet betales pr. 1. januar 2021.

Vi sender ikke rykkere ud, så modtager du ikke klubbladet, er
det sandsynligvis på grund af manglende kontingent.

Er du i tvivl om noget angående kontingent, så er du velkommen
til at kontakte Lene Møller Jacobsen på telefon 28 72 38 24

Nye E-mail adresser
Henrik Bygholm formand@aalestrupclassic.dk
Lene Møller Jacobsen kasserer@aalestrupclassic.dk
Allan Bandholst allan@aalestrupclassic.dk
Bruno Hannesbo Rasmussen bruno@aalestrupclassic.dk
Per Poulsen per@aalestrupclassic.dk
Kenneth Kristensen klubblad@aalestrupclassic.dk
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Knallertturen til Silkeborg og omegn var arrangeret af Ole
Smed. Mit referat havde gemt sig i kladder, og det fandt jeg først
ud af, da klubbladet udkom, og der intet referat var i, så
undskyld Ole, men bedre sent end aldrig, og nu mindes vi i
stedet en rigtig dejlig sommertur. Vi var 27 kvinder og mænd,
der tidlig morgen drog mod Silkeborg, for at køre tur i det flotte
område omkring Silkeborg. Som sædvanlig var der nogle
praktisk tænkende, der hurtigt organiserede kaffe og
rundstykker, hvor det blot krævede, at vi meldte os til, smed en
femmer, og så var der kaffe og rundstykker. Så vi var en del, der
vel ankommet til p-pladsen i Silkeborg, gik ombord i
rundstykker, smør, ost, marmelade med mere. Da alle var
behørigt affodret og knallerterne "pakket ud" startede turen med
Ole som guide.

50cc køretur fra Silkeborg den 1. August 2020

Vi kørte ud af Silkeborg i det dejligste sommervejr, forbi Hjejlen
og de andre kendte turbåde. Første pause var ved et lækkert sted,
der hedder “De tre små fisk”. Det er en stor rasteplads med
masser af shelters, toiletter, kiosk og legeplads. Der var masser
af folk i alle aldre, så vi blev som sædvanligt hilst på, smilet til
og fotograferet. Jeg, som er en friluftstosse, var specielt
interesseret i sheltrene, hvoraf et af dem er lavet med en manuel
loftlift, så handicappede også kan komme ud og overnatte
primitivt. Foruden shelters var der også en del telte, og da det er
gratis, ved jeg, at det er en meget besøgt plads hele året, og jeg
mener også, der er ophalingsplads for kanoer. Et superhyggeligt
sted med rigtig mange mennesker.

Turen startede med at køre forbi turbådene. Her er det Hjejlen.

Stig makkede lidt med hans røde Suzuki, der ikke opførte sig,
som Stig ville, men ellers kom vi godt fra start. Videre af mindre
veje forbi Laven, hvor vi igen havde motorstop. Godt for os
andre, for der var god tid til snak, og til at nyde den smukke
udsigt udover Julsø. Vi kørte gennem flere mindre byer og
gennem skovstrækninger og rimeligt kuperede områder, hvor
min bette Puch i hvert fald måtte slide i det. Tror også at flere
andre havde lidt opstigningsproblemer. I Ry var vi nede omkring
kanorastepladsen, og holdt en mindre pause der.

Stig havde problemer med Suzukien, og var ikke helt tilfreds med, at der blev
taget billeder.

Stig havde igen problemer med Suzukien, og det endte med, at
han måtte fragtes hjem af følgebilen, som allerede havde en
slukøret passager, så Stig sad på bagsædet og lignede virkelig en
"slagen mand", der var på vej til henrettelsespladsen, eller det,
der var værre. Som I sikkert kan gætte udløste det jo en del
mobberi.

Masser af flot natur i Silkeborgområdet.

Vi andre klarede turen fint (sådan da), og endte hos en af Oles
bekendte, hvor der var dækket op i carporten, og på grillen var
der masser af pølser og brød klar til de sultne knallertfolk. Vi
hyggede os med lækker forplejning (når Ole står for det, så
mangler der intet).

Stig på bagsædet af følgebilen.

Efter spisning og hygge var det tid til at finde trailerne på
rastepladsen ved Arena, og så vendte vi hjem. Trætte, mætte og
fyldte med indtryk af en dejlig dag med flot natur og gode
oplevelser. Åhhh måske ikke liiige Stig, og hans røde Suzuki.

Tak for turen Ole - Vi kommer gerne igen.
Bodil Jensen

Efter turen var der dækket op i carporten.
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Nyt køkken i klubhuset
Det har i mange år, ja faktisk altid, været et problem med det

lille køkken vi havde i klubhuset. Jer, der har set det, ved, hvad

jeg mener. J Det var naturligvis værst, når der var 73 til

spisning og opvasken kom ud i køkkenet, mens vi også skulle

have kaffen klar. Det var en udfordring, må jeg sige.

Efter vores sidste arrangement i efteråret, Stegt flæsk, sad jeg og

talte med Eva bagefter. Jeg luftede tanken om at flytte køkkenet

ind, hvor vi havde vores "bibliotek". I Biblioteket havde vi en

sofa, et par lænestole og en masse gammel litteratur. Det blev

desværre aldrig brugt, så savnet ville efter min vurdering ikke

blive så stort.

Det nye køkken efter det er blevet færdigt.

Det gamle køkken er blevet lavet om til hyggestue.

Der fyldes kaffekander, krus og meget andet i skabene.

Biblioteket, hvor der nu er lavet køkken.

Der er, som mange af jer ved, ikke langt fra tanke til handling, så

jeg tog en rask beslutning få dage efter, og gik i gang med

ombygningen. Vi skulle jo alligevel ligge stille hele vinteren, så

det var fint at udnytte ventetiden med denne forbedring af

klubhuset. Jeg fik bestilt et køkken hos IKEA, fandt en ovn,

emhætte og et par nye køleskabe, og så var det ellers bare med at

komme i gang.

I det rum blev der også plads til et par store skabe, så nu er alt

rengøring med mere samlet ét sted.

Det gamle køkken brækkes ned.

Det gamle køkken er blevet lavet om til en lille hyggestue, med

en sofa og en enkelt stol. Her kan man trække ind, hvis man

gerne vil snakke i rolige omgivelser.

Nogle af vores medlemmer ville gerne hjælpe, så jeg fik hjælp af

tømrer Birger Tollestrup Jensen, der arbejder ved Justesen

Tømrer- og snedkerfirma, Hans Kristian Skjærlund Nielsen, der

har Bojsen El, og Mikael Sadolin, der har Arne Bach Pedersen

VVS - Tak for jeres hjælp!

Jeg er sikker på, at vi får rigtig meget glæde af det nye køkken,

og især køkkenhjælperne vil nok sætte pris på de bedre

arbejdsforhold.

Henrik Bygholm
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Da vores tradionelle tur til Trollhättan i Sverige var

Coronaaflyst, måtte jeg jo finde på noget andet til de muntre

knallerister. Jeg kiggede lidt på landkortet, og kom frem til at

Sydfyn jo altid er et besøg værd. Valget faldt relativt let på

Svendborgsund Camping på Tåsinge, som vores base.

Det var en lille hyggelig plads, med en utrolig flot beliggenhed

ud til sundet. Den lå fint centralt, i forhold til det, jeg syntes, vi

skulle se på turen. Vi startede turen om torsdagen, som vi plejer,

når vi skal til Sverige.

Classic 50cc - Tåsingeturen 27. - 30. August 2020
Det var nu også vældigt fint. På vej tilbage rundede vi lige

Troense havn, inden vi skulle hjem og grille på pladsen.

Om fredagen skulle vi blandt andet besøge Egeskov Slot.

Vi havde en aftale om, at vi kunne parkere inde foran deres

veteranmuseum, så det var fint.

Klar til afgang fra klubhuset torsdag formiddag.

Klar til afgang fra campingpladsen med kurs mod Valdemar Slot.

Besøg på Valdemar Slot.

Parkering i gården ved veteranmuseet på Egeskov Slot.

Besøg ved “Damestenen” ved Hesselager.

Diverse knallerter på Egeskov Veteranmuseum.

Nogle fulgtes ad på vej ned af, og nogle mødtes på en rasteplads

lige efter Vejle. Vi skulle være på campingpladsen ved

middagstid. Det viste sig dog at campingmutter, som er fra

sydeuropa, holdt siestalukket fra middag og til kl. 14.00, og det

var præcist kl. 14.00, så vi fik tjekket noget senere ind, end vi

havde regnet med.

Vi skulle på en lille tur ned til Valdemar Slot om eftermiddagen,

men da vi kom så sent afsted, kunne vi ikke nå at komme ind og

se slottet. Det blev i stedet til en gåtur i området.

Det var en god oplevelse, og vejret var godt. Derefter gik turen

mod Lundeborg havn, som vi ville besøge på vejen tilbage til

Tåsinge. Der var dog en, der fik en god ide med at besøge

"Damestenen" ved Hesselager, på vej til Lundeborg.

"Damestenen" er en, efter Danske forhold, kæmpe sten med en

omkreds på 46 m, og den er 10 m høj. Den vurderes til at veje

omkring 1000 ton.

Efter besøget der, fortsatte vi til Lundeborg havn. Der holdt vi en

kort pause inden vi fortsatte mod Svendborg. Da vi nåede

Svendborg, skal jeg da lige hilse og sige, at der blev tøvejr. Det

væltede ned med regn. Vi blev alle gennemblødt sådan for alvor.

Jeg tror ikke, der var noget regntøj, der fungerede efter

hensigten i det vejr. At vi så også skulle justere og tanke et par

knallerter, gjorde det jo ikke bedre.
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Familien Bygholm’s beduintelt.

Det gode øl fra Rise Bryggeri nydes med velbehag.

Det var ikke alle, der havde fundet ud af, hvordan maskerne skulle bruges J

Besøg i Ærøskøbing.

Men sjovt var det, og jeg vil tro vi alle kunne grine af det, både

mens det stod på, og især bagefter. Fredag aften skulle vi spise

til aften på Bregninge Mølle. Det var et spændende sted, og vi

fik en etage i møllen for os selv. Maden var også god, så den kan

anbefales.

Natten til lørdag, fik vi både vand og et tordenvejr, som sjældent

er set. Vi boede i et beduintelt, og der var så mange lyn, at der

næsten var lys hele natten. Det var rigtig hyggeligt, syntes jeg da

i hvert fald, men tøserne var ikke så vilde med det.

Lørdag morgen skulle vi afsted til Ærø. Det regnede fortsat og

alt var drivvådt. Jeg tænkte godt nok, at der nok var mange, der

sprang fra, og blev på campingpladsen. Der tog jeg dog fejl, en

smule regn stoppede os ikke. Da vi begyndte at rulle fra pladsen,

stoppede regnen, og vi havde det mest fantastiske vejr hele

dagen. Vi skulle sejle fra Rudkøbing, så vi tog den korte tur ned

over Tåsinge til Langeland. Der var en enkelt knallert, der havde

problemer på vej til færgen, men vi fik den da med. Der var også

en der væltede på havnen, da der lå olie på vejen. Der skete

heldigvis ikke noget alvorligt ved styrtet. Da vi skulle på færgen,

var det vist første gang, de fleste af os, skulle have mundbind på

for første gang. Det var faktisk en ubehagelig oplevelse for de

fleste. Det er vi så siden blevet vant til, i en eller anden grad.

Da vi alle var spist af, gik turen mod det nordligste punkt,

Skjoldnæs Fyr. Vi var ved at være lidt presset på tiden, så der

vendte vi bare og satte kursen mod Ærøskøbing. Derfra skulle vi

sejle tilbage til Svendborg.

Der var et par af deltagerne, der blev utrolig søsyge på

overfarten, og måtte brække sig op til flere gange. Det er der jo

ikke noget mærkeligt ved, bortset fra at der var vindstille og høj

sol. De må jo have spist noget aftenen før, de ikke kunne tåle J

Vi ankom til Marstal i det flotte vejr og begyndte på ø-

rundturen. Vi holdt pause på Rise Bryggeri. Det var et hyggeligt

besøg på den lille bryggeri. Jeg tror øllet var godt, for dem der

fik det, så ud til at nyde det i det gode vejr. Derefter fortsatte vi

til Voderup Klint. Det er et rigtig flot sted ud til vandet.

Vores middagspause holdt vi i Søby. Der var ikke så mange

muligheder for at spise i Søby, så de fik travlt på Cafe Arthur,

med at bespise flokken.

Da vi sejlede mellem Ærø og Svendborg, kunne vi se, at der kom

et stort regnskyl på Ærø, og der var endda også en skypumpe.

Så det var lige i rette tid vi kom fra Ærø. På vej gennem

Svendborg, tabte Maxi-Kjeld udstødningen. Det kunne høres i

hele byen og sikkert også på Tåsinge. Han kom dog hjem, og vi

skulle ikke køre mere på turen, så det var et godt tidspunkt.

Tilbage på campingpladsen var der spisetid, og vi hyggede rundt

om ved hytterne og uden for spisesalen.

Søndag formiddag var der afgang mod det jyske igen.

Tak til jer alle fordi I ville med på turen, og for det sædvanlige

gode, sjove og hyggelige selskab.

Henrik Bygholm

Aftensmad på campingpladsen.
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Køretur til det nye ishus i Hjarbæk
Søndag den 18. April kl. 12.00 mødte ca. 50 glade og

forventningsfulde medlemmer op ved klubhuset i Aalestrup til

årets første køretur i det dejlige solskin og næsten sommerlig

varme. Turen var delt op i to, en for knallerter og en for biler og

motorcykler.

Lang kø til ishuset.

Borde og stole blev hurtigt fundet frem til Krista, Ulla og Grethes dejlige

hjemmebagte kager.

Grethe og Ove var på første klubtur i deres “nye” Austin Metropolitan.

Der var mange forskellige biler med på turen.

Allan Bandholst og familie var på, om ikke den første klubtur, så en af de

første klubture i deres “nye” Fiat 128.

Turen for bilerne gik over Hvilsom, Fristrup, Klejtrup,

Bjerregrav, Skals, Kølsen og til Hjarbæk Havn til åbning af det

nye ishus.

Da vi ankom kom borde og kaffen hurtigt frem til Krista, Ulla og

Grethes dejlige hjemmebagte kager. Nogle af de tålmodige købte

også en is, selvom køen var meeeget lang, da der også var mange

andre mennesker end os.

Efter en del snak og latter gik turen videre over Løgstrup og

Fiskbæk til afslutning på havnen i Virksund.

Tak til Henrik Bygholm for en dejlig og smuk rute i det spirende

forår med blomstrende Anemoner i skovbrynet.

Inger og Kjeld

Tove og Børge i Opel Rekord fra 1953.

Taarup Kirke og Taarupgaard set fra formandens Lomax.

Bygholm havde taget kaffe med.
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Den første knallertkøretur med klubben var en fælles tur med

biler, motorcykler og knallerter. Vi var ti friske, der sprang på de

tohjulede, altså knallerterne. Thorbjørn og jeg skulle lige fra

Farsø først, og det gik lidt stærkt, da min knallert først kom hjem

fra sit vinterhi kl. 10:45, og vi skulle fra Aalestrup kl. 12:00.

Den fik lidt benzin på, luft i hjulene, og så var den klar.

Vi kørte fra Aalestrup klokken tolv ud af Himmerlandsstien mod

Møldrup og Skals, hvor der var et lille ophold.

Maxi Girls fra Salling havde også fundet vej til Hjarbæk havn.

50cc køretur til det nye ishus i Hjarbæk

Fin tur på stien med dejlige grønne marker, træer og solskin og

lidt blomster i rabatten. Der var kun lidt støv, der blæste væk

med en let brise. Den eneste men, var de ca. 500 forhindringer.

Pause i Skals.

Pause i Skals.

Vi kom frem til ishytten på havnen i Hjarbæk, hvor der var dejlig

kaffe og kage. Tak for det.

Knallertfolkene er ankommet til Hjarbæk, og knallerterne er parkeret.

Thorbjørn er også ankommet til Hjarbæk.

Maxi Girls havde osse fundet dertil, og det blev til en god snak

med dem. Ellers var det som det plejer, god snak og hygge.

Henrik sagde, at han havde købt et bedetæppe, så derfor blev der

dejlig sol. Så må vi håbe, at han husker at bruge det flittigt resten

af sommeren. En fin tur. Tak for en rigtig dejlig dag.

Else N Hansen

Knallertfolkene er ankommet til Hjarbæk, og knallerterne er parkeret.

Knallertfolkene er ankommet til Hjarbæk, og knallerterne er parkeret.
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Nimbus køretur til det nye ishus i Hjarbæk
Søndag den 18. April inviterede Aalestrup Classic Bil & MC

Klub på køretur for biler, motorcykler og knallerter til den ny

iskiosk ved Hjarbæk havn for max 50 deltagere. Leif og jeg

meldte os til, og mødte op ved klubhuset i Aalestrup.

Henrik fortalte lidt om turen, og stemningen var høj. I hvert fald

indtil emnet faldt på, hvem der skulle skrive til klubbladet, så

blev der stille. Jeg er ikke sikker på, at det var det, der var

formålet, men det virker som en smart måde at få 50 mennesker

til at tie samtidigt. Efter at have kigget lidt på egne skosnuder i

et stykke tid, var der heldigvis et par stykker, der meldte sig, så

der både kunne komme referat fra knallerturen og Bil/MC-turen.

Herefter blev knallerterne sendt afsted ad Himmerlandsstien

mod Hjarbæk, og for at få ankomst til at passe, havde Henrik

nøje beregnet en rute og en hastighed, som han selv satte i

Lomax’en fra front. Leif og jeg blev enige om, at som

indehavere af de mest pålidelige køretøjer, måtte vi hellere

danne bagtrop sammen med Multipla’en. Vi kørte i adstadig

tempo ud omkring Klejtrup sø, inden vi satte kursen vestover.

En rigtig flot tur, hvor vi flere gange kunne nyde den lange

kortege foran os med ca. 20 biler i front efterfulgt af 4 tohjulede,

to trehjulede og sluttelig en firhjulet bag os.

Leif og Brian’s Nimbusser klar til afgang fra klubhuset.

Da vi ankom til Hjarbæk havn, passede det med at knallerterne

koblede sig på optoget, just som vi drejede ind på

parkeringspladsen. Det må siges at være godt timet. Efter indkøb

og indtagelse af is, var der god tid til at gå lidt rundt og få

snakket med nye og gamle bekendtskaber. Flere havde sørget for

både kaffe og kage, så det var svært at navigere rundt mellem de

fine køretøjer uden at blive budt på. Der er i sandhed stor

imødekommenhed i den ellers så blandede flok. Jeg faldt i snak

med en herre fra Skanderborg, der i dagens anledning deltog på

sin orange Kreidler i 50cc regi. Navnet husker jeg desværre ikke,

men samtalen om Nimbus stumperne til museet i Horsens har

plantet sig. Jeg skal nok henvende mig, så snart jeg ved, hvornår

jeg atter skal være kustode, så vi kan forsætte, hvor vi slap, da

der blev kaldt til opbrud.

Ankomst på Hjarbæk havn.

Kø til ishuset.

Leif skulle jo til

Hvalpsund, så vi startede

ud med at køre nordpå op

gennem Salling og til

Sundsøre, hvorfra færgen

fartede os over til den

Himmerlandske side af

sundet. Mon aftensmaden

stod på bordet til Leif, da

han trillede ind i

indkørslen? Det passede i

hvert fald meget godt med

den tid. Jeg selv beregnede,

at min mad nok alligevel

var kold, inden jeg nåede

hjem. Og kold eller meget

kold kan jo være hip som

hap, så jeg fandt nok ikke

den korteste vej hjem.

Tak til alle, der var med til

at skabe denne skønne dag

og tur.

Brian Esdahl Sørensen

Ombord på færgen til Hvalpsund.

Da vi kørte fra Hjarbæk, kunne vi forstå, at Classic klubben ville

køre mere eller mindre direkte hjem, dog med endnu et stop ved

Virksund. Leif og jeg blev enige om, at det slet ikke var køretur

nok. Så vi kørte en omvej til Skive, hvor vi besøgte de

autoriserede Nimbusforhandleres kurér Claus. Claus havde som

sædvanligt gang i at totalrestaurere et par Nimbus, men han tog

sig tid til at drikke en kop kaffe med os, og med en Morsingbo,

der også kom forbi. Der blev handlet lidt om nogle stumper, men

det blev vist ikke til håndslag, sindigheden er jo som altid i

højsædet. Efter et par hyggelige timer i Skive var det tid til at

komme hjem igen.

Der var mange forskellige biler med på turen.
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Onsdag den 12. Maj 2021 i klubbens lokaler på Vandværksvej
4A i Aalestrup.

1. Valg af dirigent. Valget faldt på Ove Haubro.
2. Valg af stemmetællere: Bruno Rasmussen og Tina Bay.
3. Valg af referent: Pia Larsen.
4. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
5. Formandens beretning ved Henrik Bygholm.

Generalforsamling i Aalestrup Classic Bil & MC Klub
Ligeledes giver de os 150 kr. hver gang et af vore medlemmer
booker et assurandørbesøg. De giver 300 kr. hvis vedkommende
tegner forsikring. De vil gerne deltage i nogle af vore
arrangementer, hvilket er helt ok.

Bilafdeling

Der sker det der plejer, og der kommer dem der plejer. Hvis folk
bare ville være lidt mere aktive på Facebook, og poste nogle
spontane køreture. Det vil være skønt.

MC afdeling

God stabil gruppe mænd på 12 - 15 stk. Starter sæsonen før
knallerterne, og slutter senere. De laver også ture som bilerne
kan være med på.

50CC

På trods af corona, blev der kørt helt vildt mange ture på
knallert. Ingen tur til Trollhättan, men en tur i det sydfynske
øhav. En super tur.

Velo

Velo klubben er kommet godt fra start. 5 ture på 1 år. En
værkstedsdag, hvor der blev startet med rundstykker og kaffe,
senere pølser til frokost, kaffe og kage til slut. Der var 2
veloeksperter tilstede. Ejner Noe var i TV i programmet “Hvem
byder bedst?”, med en indkøbt Velo til formålet. De var her i
klubben og filme, og vi fik rigtig god reklame på det flotte
indslag i bedste sendetid. Der er lavet Velo foldere.

Nu kan man melde sig til en sms/mail service, så man får
besked, når der sker noget, man kan melde sig til. Så behøver
man ikke hele tiden tjekke Facebook og hjemmeside.
SMS: 81 90 69 45 eller Email: formand@aalestrupclassic.dk

Vi har bestilt stofmærker i Kina til alle afdelinger og størrelser.
De kan stryges eller syes på. Ligeledes er der bestilt
klistermærker i flere størrelser og 2 udgaver af print.

Vi har mistet mange medlemmer i år. Vi mangler pt. kontingent
fra 70 stk. Der er heldigvis flere, der melder sig ind end ud. Der
er kommet 16 nye siden den 16. April 2021. Vi henstiller til folk,
om de ikke nok vil give besked, hvis de ikke ønsker medlemskab
mere. Det gør kasserens arbejde meget nemmere. Vi har
medlemmer over det meste af Danmark.

Der har allerede været 3 køreture her i foråret:
18. April: Bil, MC og knallert tur til Hjarbæk Havn.
28. April: MC tur Mariager Fjord rundt.
30. April: Bil og MC tur med start i Havbro og videre til
Fosdalen, Tranum Strand, Slettestrand og Svinkløv badehotel.

Ove Haubro blev valgt til
dirigent og styrede os fint
gennem generalforsamlingen.

Det kunne have været 19. gang at
formanden aflagde beretning, men
det er kun 18. da generalforsamlingen
blev aflyst sidste år på grund af
Corona. Vi kunne ikke være så
mange, som vi plejer denne aften,
men var dog 28, hvor vi tidligere år
har været omkring 70. Til gengæld
blev der sendt live på Facebook, og
det blev styret på fineste vis af Emilie
Bygholm.
Vi mistede desværre vor gode ven og
meget afholdte kasserer Åge Jensen,
den 3. Januar 2021. Åge var klubbens
mand. Altid med et smil på læben og
en frisk kommentar. At han var
afholdt vidner den sidste hilsen også om. 170 personer var med
på listen fra klubben. Han var med alle steder, tog imod betaling
og tilmeldinger alle vegne. Han sad som regel oppe og ventede
på de første tilmeldinger til julefrokosten og stegt flæsk. De kom
altid lige over midnat. Han var altid med til at gøre klubben klar
til de forskellige arrangementer. De medlemmer, der ikke lige
havde fået betalt, fik besøg af Åge. Han vidste hvordan folks
postkasser så ud, og hvor de sad. Æret være Åges minde.
Der blev holdt 1 minuts stilhed, mens der blev vist skønne
billeder af Åge, som vi alle mindes ham. Lene Møller trådte
lynhurtigt til, som hjælpende hånd med regnskabet. Hun kan
naturligvis ikke dække alle de opgaver, som Åge varetog. Men
ved fælles hjælp i bestyrelsen, bliver hullet lukket igen.
Corona har fyldt rigtig meget i det sidste år. Blandt andet har
Hans Ole Aarup været hårdt ramt af corona, men han er ved godt
mod, og håber på at komme med senere på sæsonen. Coronaen
har haft stor betydning for vore aktiviteter. Vi har aflyst flere
arrangementer, og begrænset andre til mindre deltagerantal.
Vintersæsonen blev lukket ned fra oktober 2020 og frem til
generalforsamlingen den 12. Maj 2021. Vores træf blev aflyst
både i 2020 og 2021. Turen til Trollhättan blev aflyst i 2020 og
aflyses også i 2021. Alle stumpemarkeder er aflyst. Weekend i
Vendsyssel blev aflyst, men der var nogen, der lavede deres egen
tur i den uge. I år bliver den gennemført, som den plejer at være,
med de restriktioner, der nu må være til den tid. Det positive er,
at vi har fundet ud af, at ture med få deltagere ikke er så ringe
endda. Vi får snakket mere med hinanden. Men vi håber på, at vi
snart kan ses normalt igen. Noget godt har Corona nedlukningen
også ført med sig. Vi har fået et nyt og større køkken her i
klubhuset. Det var tiltrængt, for det gamle var godt nok lille, og
det var en udfordring, hver gang vi havde større
spisearrangementer. Forholdene er meget bedre nu. Der skal
naturligvis lyde en stor tak til de håndværkere, her fra klubben
der har hjulpet til med at lave køkkenet: Mikael fra Arne Bach
Pedersen VVS, Hans fra Bojsen El og Birger fra Justesen
Tømrer- og Snedkerfirma. Vi har indledt et sponsor forhold til
Aros Forsikring. De vil give os 8000 kr. om året. På trods af Coronarestriktioner var der et pænt fremmøde.
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6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019/2020
og 2020/2021, samt det kommende års kontingent.

Udgifter 2019/2020 2020/2021

Husleje 24.000,00 24.660,00
MobilePay      536,71      926,25
Gaver + div      649,86      856,75
Porto      936,00
Vedligehold/møder   7.079,69   4.902,91
Kontingent veteranposten      820,00      450,00
Klubblad 51.667,93 50.062,58
Velo projekt   4.500,00
Generalforsamling   2.291,75
Kontorhold      604,95   2.558,16
Hjemmeside      673,00      894,00
Merchandise 24.633,03 14.803,75
Bestyrelsesmøde      484,85
Classic træf   4.468,66
Himmerlandsturen   2.924,35
Messe   1.300,00
Cirkus Nemo   7.655,00
Tarteletter   1.707,00   1.341,85
Kort/Bank gebyr      300,00   1.600,00
Bremen tur 21.000,00
Strøjer 13.454,15
50cc Løvfaldstur   2.382,90
Stegt flæsk   4.957,90
Husleje regulering      800,00
Andel af nyt køkken   5.000,00
Varmehjælp   5.000,00   5.000,00
Div udgifter   3.677,85

Udgifter total            161.638,78        140.511,05

Indtægter

Kontingent            104.926,00        146.470,00
Bryllupskørsel      200,00
Div MobilePay   6.255,00
Salg af mærker   1.862,00   3.615,00
Bremen tur 17.850,00
Strøjer 14.580,00
Velo projekt   4.100,00
Himmerlandstur   4.500,00
Salg af diverse fra klubben      600,00
Tarteletter   1.700,00
Stegt flæsk   5.600,00
KG - Velo brochure   2.500,00
50cc Løvfaldstur   4.080,00
Kortgebyr retur      250,00
Indbetalinger i bank 41.410,00

Indtægter total            177.053,00        183.445,00

Overskud 15.413,22 42.933,43

Bank saldo pr. 30. April 2021           255.975,43
Kontant beholdning  8.142,00

Der er 464 betalende medlemmer, på trods af manglende
arrangementer.
Derefter en debat omkring regnskab vedrørende klubblad.
Er det bedre med en side i Veteranposten hver måned?

De fleste vil rigtig gerne have vores blad.
Oplæg til et fællesblad imellem alle veteranklubber i Danmark
blev givet videre til bestyrelsen.

Kontingent fastsat til uforandret 300 kr. pr. husstand pr. år.

Fremlæggelse af regnskabet blev afsluttet og godkendt.
En flot buket blomster til Lene, som tak for indsatsen.

7. Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
8. Bestyrelsesvalg ifølge vedtægter:
Pia Lindhart Larsen og Villy Hjelm Pedersen er på valg.
De ønsker ikke genvalg. Bruno Hannesbo Rasmussen og Allan
Bandholst Jensen er foreslået. Lene Møller er foreslået, da vi
mangler en stedfortræder for Åge Jensen. Alle 3 blev valgt.
Se den nye bestyrelse på side 2. Der blev vist billeder med Pia
og Villy, mens formanden takkede for deres store indsats
gennem årene. Et sjovt indslag. Valg godkendt.

9. Valg af suppleant:
Knud Jacobsen ønsker ikke genvalg. Der blev vist billeder af
Knud. Pia Lindhart Larsen blev valgt som suppleant.
10. Valg af revisor: Lauge Lausten blev genvalgt.
11. Kåring af Årets Classic'er 2021:
Tina Bay og Jørgen Sørensen, Redsø. De har gjort en kæmpe
indsats med knallert ture, Velo ture og bil ture. De får hurtigt
banket en tur sammen, når der er en ledig onsdag i kalenderen.
12. Eventuelt:
Udtrækning af kurv blandt de indsendte historier til klubbladet.
Sedlerne blev blandet i formandens styrthjelm, og udtrukket af
næstformand Pia Larsen. Vinderen blev Tina Bay.

Der blev foreslået et turudvalg i klubben, så medlemmerne kan
være sikre på en tur af flere dages varighed, ca. hvert andet år.

Diskussion omkring klubbens indestående i banken:
255.000 kr. - Hvad skal de bruges til?
En storskærm på endevæggen i klubhuset i stedet for
projektoren, der er ved at være gammel og ikke fungerer så godt
mere.

Tak for god ro og orden.
Bestyrelsen

Villy Hjelm Pedersen og Pia Lindhart Larsen valgte at træde ud af bestyrelsen,
og fik stor tak for deres indsats gennem årene.
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Køretur til Tranum Strand

Fredag den 30. April (Store Bededag) om eftermiddagen havde

Jette og Jacob lavet en køretur fra Havbro til Vesterhavet.

Kaffe og kage ved Strandhytten i Tranum Strand.

Vi vendte bare lige rundt i Slettestrand.

Jacob byder velkommen.

Flot vej ned gennem Fosdalen.

Klar til afgang fra Havbro.

Pause ved Svinkløv Badehotel.

16 veteranbiler og ca. 30 personer kørte fra Havbro op over

Aggersund, Bonderup og videre gennem Fosdalen. En rigtig flot

tur, hvor Anemonerne stod i fuldt flor.

Første stop var ved Strandhuset ved Tranum Strand, hvor de gav

gratis kaffe, og Jette havde bagt en rigtig lækker kage vi fik

dertil.

Hyggen og snakken gik som sædvanlig lystig, og hvor der var

læ, og i solen, var vejret godt, men i vinden, var der piv koldt.

Efter opholdet her gik turen videre til Slettestrand.

Her var vi kun lige nede og vende, og så kørte vi ud til Svinkløv

Badehotel, hvor der også blev gjort et ophold, hvor nogle igen

hyggede sig med den medbragte kaffe, og ellers gik man bare

rundt, og fik en snak, og kiggede på de flotte veteranbiler.

Inden turen gik videre takkede Jacob os alle for at vi mødte op

til deres køretur, der sådan set sluttede her. De ville dog køre

omkring Løgstør havn, og så kunne man bare køre fra, som det

nu passede hver enkelt. Derefter gik turen over Kollerup forbi

Fjerritslev til Løgstør, og ned omkring havnen. På den anden

side af Ravnstrup drejede Jacob fra mod Vilsted. Vi fortsatte

over Trend til Hvalpsund.

Tak for en rigtig flot og god tur, og for en lækker kage til Jette

og Jacob. Også tak til alle jer, der var med.

Vejret var også med os, der var tørvejr og sol indimellem.

Endnu engang tak for turen.

Hilsen Margit og Leif
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Undertegnede og den gamle Wolseley trillede sydpå lørdag

morgen, den 20. April 2019, for at køre til træf i Randers.

Det årlige træf, Motor Nostalgi på Østervold, som de sidste 10 år

har været afholdt i Randers centrum, arrangeret af Hans

Pedersen (H. P. Bilnostalgi) kunne ikke på denne dato afholdes

der, på grund af en fejl fra City Foreningens side. Hans Pedersen

havde før haft Memphis Mansion i tankerne for et træf, så nu var

chancen der, og han fik en aftale iværksat med Henrik Knudsen,

som ejer Memphis Mansion, om at afholde dette års

forårsmønstring på stedet.

Motor Nostalgi & Elvis på Memphis Mansion den 20. April 2019

Indkørslen til Memphis Mansion og den fine træfplads med musik i

græsplænen.

Kig ud over træfpladsen.

Memphis Mansion i perspektiv.

Wolseleyen ved siden af  Ib og Heidis køretøjer. Jeg viste mit Elvis maleri

frem ved samme lejlighed. Jeg er stadig inkarneret Elvis fan.

Der er mange udgaver af “Autocampere”, her en af de lidt ældre årgange.

Kig ud over træfpladsen.

Der var mange forskelige køretøjer til stede.

Vel ankommet, og heldigvis lidt tidligt, fik jeg plads ved siden af

Ib og Heidi, med deres fine VW Bus og Mini Pickup.

Der var gratis kaffe og rundstykker, som kunne nydes i det

dejlige solskinsvejr, der stod på hele dagen.

De to “Veteran Damer” Henriette Weis Klausen og Inger Nielsen

fra Tånum Film var også til stede for at lave et indslag om

arrangementet, og jeg fik da lov til at holde deres lille

“skødehund”, mens de arbejde, og jeg sad jo bare, og hvilede på

min stol – jo, jo, jeg var lidt med i det. Deres indslag kan ses på

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=bv2QTn9-EAQ).

Om middagen var der mulighed for at købe sandwich og

drikkevarer, eller spise i restauranten. Der var virkelig pres på

alle steder, for i stedet for de forventede 130-150 deltagere, kom

der over 400 deltagere, men der var plads til alle på det dejlige

areal omkring museet.

Et fantastisk arrangement, som efter sigende vil blive afholdt

fremover omkring denne dato, og helt sikkert vil blive meget

populær, taget i betragtning med de mange festlige og glade

mennesker, der var til stede på dette træf.

Gerner Nielsen
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Har du en sjov historie eller vittighed (gerne bil relateret), som kan bruges på

denne side, så send den til mig

Redaktøren

Når unge mekanikere spørger dig, hvordan I tunede biler i gamle dage før de

barbare computere kom frem, så vis dem dette billede.

Mangel på faldskærme

I et fly er der 5 passagerer ombord: Donald Trump, Boris

Johnson, Angela Merkel, Paven og en ti årig skoledreng. Flyet er

ved at styrte ned, og der er kun 4 faldskærme.

Trump sagde: “Jeg har brug for en. Jeg er den klogeste mand i

USA, og har brug for at løse verdens problemer!”. Han tager en

og hopper.

Boris sagde: “Jeg er nødt til at redde Storbritanien”. Han tager

en og hopper.

Paven sagde: “Jeg har brug for en, da verden har brug for den

katolske kirke”. Han tager en og hopper.

Angela sagde til den 10 årige: “Du kan få den sidste faldskærm.

Jeg har levet mit liv, dit er kun lige begyndt”.

Den 10 årige svarede: “Bare rolig, der er 2 faldskærme tilbage,

USA’s klogeste mand tog min skoletaske”.

Flyveturen

En advokat og en blondine sidder ved siden af hinanden i et fly

på vej til Miami. Advokaten spørger blondinen om hun vil være

med til en leg. Blondinen, der hellere vil sove, takker venligt,

men bestemt, nej. Advokaten bliver ved og fortæller om legen:

“Jeg spørger først dig om noget, og hvis du ikke kan svare, giver

du mig 50 kr. Så spørger du mig, og hvis jeg ikke svarer rigtigt,

giver jeg dig 50 kr”.

Blondinen takker igen nej.

Advokaten, der nu er en smule irriteret, bliver ved: “OK. Hvis

du ikke svarer rigtigt, så giver du mig 50 kr, og hvis jeg ikke gør,

så giver jeg dig 500 kr”.

Blondinen tænker sig om et øjeblik, og siger så OK.

Advokaten spørger: “Hvor langt er der til månen?”

Blondinen siger ingenting, rækker ned i sin taske, og finder en

halvtredser frem.

Så er det blondinens tur: “Hvad går op ad bakke med tre ben, og

kommer ned med fire?”

Advokaten kigger eftertænksomt på hende. Han tænder sin

bærbare computer og søger på internettet efter svaret, men uden

held. Frustreret sender han E-mails, til alle han kender, men

heller ikke her, har han heldet med sig. Efter en time vækker han

blondinen, og giver hende 500 kr. Blondinen takker, og lægger

sig igen til at sove. Advokaten skubber til hende og spørger:

“Hvad var svaret så?”

Uden at sige et ord, rækker hun ned i tasken, stikker ham en

halvtredser mere, og lægger sig til at sove igen.

Højt skum

Hvordan vasker to blondiner bil?

Aner det ikke!

Jo, den ene holder svampen, mens den anden kører bilen frem og

tilbage.

Til pigeaften

Min kæreste har købt en bil, der kan komme fra 0 til 100 på

under ti sekunder.

Ha, ikke andet! Det klarer min mands badevægt på den halve tid!
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