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Redaktørens firkant
På en måde er der her 2 blade i denne
udgave. Der var ikke et reelt Kubikken 1. august, men kun et indstiksblad.

Dette blad er derfor fyldt op med ting
om eller fra arrangementer. Ting til
almindelig orientering er ikke med.

Hejne og Bent Hansen. Hejne kan stadig passe sin 50 år gamle læderjakke
Bestyrelsen i S.M.C.C.
Formand: Poul Petersen, Rugløkke 16. 6430 Nordborg. Tlf.: 74
49 12 03. Mobil: 29 85 58 20. Mail: pp@eucsyd.dk
Kasserer: Erika Johannsen, Farversmøllevej 9, 6200 Aabenraa.
Tlf.: 29 28 73 42. Mail: ejo@kanik.dk
Best.-medl.: Leif Andersen, Farversmøllevej 9, 6200 Aabenraa.
Tlf.: 26 27 52 70. Mail: leif@kanik.dk
Best.-medl.: Steen H. Eriksen, Djernæsvej 119, Hoptrup.
6100 Haderslev. Tlf.: 30 70 98 33. Mail: stonibmw@stofanet.dk
Best.-medl.: Bent Holm, Bolderslevskovvej 14.
6293 Bolderslev. Tlf.: 74 64 61 62. Mobil: 23 74 05 61.
Mail: bent-holm@outlook.dk
Suppleant: Jørn P. Branderup, Bag Hjelm 19. 6200 Åbenrå. Tlf.:
74 62 75 25. Mail: jpbranderup@hotmail.com
Suppleant: Allan Callesen Michelsen, Pileparken 18, 6230
Rødekro, Telf: 25 13 79 14. Mail: acmichelsen@gmail.com

Ansvarsområder specielt:
Henrik Frandsen. Webmaster
Tlf. 28717023. Mail: info@frandsen-foto.dk:
Steen H. Eriksen: Markedsføring.
Karina Lund Jensen, tlf. 20 27 07 45/60 94 64 65, mail:
quizzikvinden@hotmail.com.
Kontaktperson til MC-klubberne i ”Sydregionen”.
Redaktion:
Poul Petersen
Layout: Merethe Lyck Nielsen.
Bankkonto:
Arbejdernes Landsbank, Sønderborg: Kontonr. 5397-0242615
Deadline:
Deadline for stof til bladet er datoen d. 10 i
månederne januar, april, juni og oktober.

Lederen
Lederen

Klasseforvandling rundt omkring:
De nye MC typer som Yamaha MT 07
samt 09 og Traceraflæggerne har erobret
30% af markedet for det område, der
hedder ”Sport Touring”. Desuden har
den MC-klasse, der hedder ”Multitools”
også bidt sig fast. Ingen af disse ligger
i rejseområdet. Sådan er det også gået
med de hele tiden mere komplicerede,
stærkere, større og tungere ”Kæmpeenduros” med deres tvekønnede væsen.
De har fjernet sig til ukendelighed fra
deres ”Offroad-rødder”. Kunderne viser
større interesse for disse end for de
rene repræsentanter for den oprindelige
idé. Og det belaster naturligvis deres
oprindelige nytteværdi inden for enduroverdenen. Men nu da alle de andre har
sådan en såe --. Det der enduro interesserer nok kun ganske få. Alt det er nu
gået ud over rejsemaskinerne. De har
faktisk sagt farvel. Der var de tidligere
”evige” BMW R100RT, K100RT og
lignende. De fandtes i utallige varianter
og var en stor del af BMWs program. Se
bare: R1200RT er nu nr. 47 i statistikken,
Yamahas uovertrufne og ufejlbarlige FJR

Vi lavede jubilæumsskrift hos Knud Oluf
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1300 er nr. 99. Hondas Pan European,
Kawasakis 1400GTR og samtlige Triumph Trophys eksisterer ikke mere. De
er nok ikke trendy længere og kan sikkert
nu fås billig i brugt.
Der er så de eksotiske Gold Wings,
BMW 6.cylindrede og de tunge Indian
og Harleys. De vil altid være der; men
de har altid spillet en mindre rolle. Nu
er custom scenen kommet i gang med
”Scramber, Bobber, Urban Adventure
og Urban Sport”, hvad man ellers forstår
ved de maskiner. Tiden står ikke stille.
Ellers er der jo sket det, at jubilæet er
godt overstået.
Bestyrelsesarbejdet har i et års tid været
præget af planlægning af dette samt af
jubilæumskriftet. Alle medvirkende har
været spændt på afviklingen, idet der er
mange ting som kan glemmes eller som
ikke kan forudses.
Så endelig på dagen bliver vi overrendt
af mange flere end vi havde regnet med
og det gik uden problemer. Bag efter kan
man så undre os over alle vore spekulationer. Desuden: Tak til alle de medlemmer, der gav en hånd med.
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90 års fødselsdag

90 års fødselsdag
Ejgil blev 90 år d. 14/7 og hele SMCC
var inviteret med:
Han kan ikke selv lide det; men Ejgil er
bare Ejgil på samme måde som vi andre
bare er os selv. Vi nyder alle livet.

Tak til Ejgil og Line for det store brag
af en fest, som de holdt i Ketting.
Efterlods var der MC-tur til Italien og
Kroatien, som Ejgil var ankermand i.
Ejgil kørte forrest.
Fra festen.

Lidt om nogle af de kommende arrangementer:
Lidt om Steens anerkendte Kristi himmelfarts
arrangement:
Et problem stammer fra, at Kristus er interntional og at hans faren til himmels fejres
over alt. Hotellerne bookes hurtigt op og vi skal være tidligt ude. Med Kubikken d.
1. februar er det for sent. Steen kan sige nu, at det nok bliver Harzen igen. Det eneste, der er lagt fast om turen er, at der skal tilmeldes senest til Steen 1. januar 2019.
SMS eller mail: Se telefonnummer side 2.

Kommende arrangementer
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7. november kl. 19: Firmabesøg hos OJ Electronics,
Stenager 13B i Sønderborg:

Medlem John Hansen fra Høruphav arrangerer og er gennem mange år medarbejder hos dette firma.
I 2014 var firmaet 50 år og kører i dag på bedste vis. Man handler over hele verden
og har en stærk international position. Sammen med kunderne udvikler og producerer man elektroniske løsninger inden for mange områder. Det vil høre mere om.
Firmaet oplyser på deres hjemmeside, at de udelukkende har dedikerede medarbejdere.
Dedikeret betyder efter ordbogen: Engageret, loyal og villig til at bruge tid og
kræfter på bestemte ting. Hvem kan være i tvivl om det. Tilmelding pr. SMS til John
senest 3 dage før på: 21 44 55 09.

Generalforsamling d. 18/11: Se indkaldelse side 16.
Julefrokost d. 24. november:

Det er som sidst hos Owe i privaten på Bækvej 2 i Sjellerup fra kl. 18.
Tag terninger med hvis I har, og husk at man selv have sine drikkevarer med.
Husk pakker til pakkeleg. Ikke dyre gaver. Det er akkurat lige så sjovt med de små
ting.
Sidste år opkrævede Owe lidt over 100 kr. for arrangementet og det var billigt.
Fru Jette har lavet nenuen i år og den er god.
Tilmelding til Poul på mail eller SMS senest en uge før. Se side 2. Poul glemmer sikkert mundtlige tilmeldinger.

Julestue søndag d. 9. december:

Vi mødes kl. 14 hos Karina og Bent: Det er Sønderborgvej 190 i Svejrup. Man
be¬taler for glögg og æbleskiver til værtsparret. Det koster 30 kr. pr. kuvert.
Besked senest 3 dage før til Bent/Karina på SMS på 20 27 07 45/60 94 64 65 eller
mail: quizzikvinden@hotmail.com.

Nytårskaffe onsdag d. 9. januar kl. 19:

Birthe og John holder igen i år nytårskaffe. De bor på Toftehøj 4 i Høruphav. Kør
mod Skovby, forbi Brugsen og 700 meter. Til højre ses skilt med Toftehøj og følg
skil¬tene. Vær hurtig. Der er begrænset med plads. Pris for arrangementet bestemmer værtsparret. Regn med 30 til 40 kr. pr. kuvert. Tilmelding senest 1 uge før på
tlf.: 50 99 39 32
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Kommende arrangementer

Gule ærter på Kværs Kro søndag d. 27. januar. Se i
kalenderen side 18:

Heldigvis igen tid til gule ærter på Kværs Kro. Ankomst kl. 13.00 og så spiser vi.
Efter spisning er der et arrangement. Menuen består af enten gule ærter med tilbehør eller schnitzel. Pris ca. 90 kr. plus drikkelse. Der er godt nok håndbold finale
denne dag. Man kan så gå lidt før. Meld til hos Poul med ønsker om ærter eller
schnitzel senest d. 21. januar på SMS eller mail (se side 2).

Klubaften d. 13 februar hos Owe. Kom kl. 19.00:

Vi hygger os og stiller spørgsmål til hinanden om dette og hint. Der betales for
kaffe mm.
Tilmelding til Poul senest 3 dage før på SMS eller mail (se side 2).

Om kunst onsdag d. 20. februar kl. 19. hos
kunstneren Inger Dethlefsen, Færgevej 26 i Mjels:

Inger er vidt anerkendt og altså ikke nogen hvem som helst. Følg hendes udstillinger. Se: http://www.inger-dethlefsen.dk/27282797
Arrangementet koster 30 kr. pr. person. Tilmelding hos Poul 1 uge før på SMS eller
mail (se side 2).

Afholdte arrangementer
Ja, det er jo et stykke tid siden, at der er opgjort omkring afholdte arrangementer. Det skyldes, at augustnummeret af Kubikken kun var
et indstksblad i jubilæumshæftet. Vi kan samtidigt reflektere over den
gode sommer med alle de gode arrangementer. Fra majnummeret af
Kubikken og fra indstiksbladet i jubilæumskriftet kan nævnes:

Knud Oluf og Lars’ orienteringsløb
d. 2. og 5. maj.
Der er ikke indløbet nogen beskrivelse
eller billeder fra arrangementet. Så vidt
vides, var der en hel del mødt op til
planlægningsaftenen om onsdagen. Der

var ikke helt så mange til selve løbet om
lørdagen. Tak til arrangørerne.

Afholdte arrangementer
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Forårstur til Svinkløv d. 27. til 29. april:
Det var som det
plejer. Det gyldne
piskeris for effektivt arbejde i køkkenet blev tildelt
Steen. Han var lidt
betuttet.
Sidste år vandt Leif
Jørgensen og han
stod for menuen i
år. Han valgte chlli
con carne og han
var god til det.

Udflugt. Pause i Nibe.

Varme hveder d. 26. april, altså dagen før bededag:
Den
afholdt
Karina
og Bent
i Svejrup. Tak
for det.
Tænk: De
har lovet
at gøre
det igen i
2019.

Der var folk
i to etager.
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Afholdte arrangementer

Steens Kristi himmelfartstur til Neubrandenburg fra
d. 10. maj.
Så vidt vides var opbakningen større end
nogen sinde. Sagde Steen
34 personer? Endemålet
var Hotel og Restaurant
Horizont. Det lå ca. 7 km
nordvest for Neubrandenburgs bymidte. Alle
var enige om, at hotellet
var et godt valg.
Der var d. 10. maj fælles
afgang fra Rulletrappen,
der faktisk ligger midt
i Kruså grænsen. Steen
bad folk om at køre i
mindre grupper. Undertegnede kørte sammen med Iris og Bent
Holm. Vi kom ikke til Rulletrappen og
Bent måtte mod beregning køre afsted
på sin enormt bedagede Yamaha XJ900,
idet hans nye Yamaha Tracer 900 som
ikke kom hos forhandleren.
Marked i Usedom.

Aftensmad på hotellet
Vi kørte til Mysunde, færgedes over
Slien og kom til Gasthof Grüner Jäger
øst for Eckernförde. Vi fik lidt til
halsen.
Næste halsforsyning foregik ved Travemünde, hvor vi lige efter sejladsen
over Trave, kom til Café Juttas
Eck. At spise sådan nogle halve
kyllinger tager noget tid. Tredje
halsforsyning foregik på Dobbertiner Kloster. Det fungerer
som kloster med egen store kirke.
Desuden er der en slags kostskole
for udviklingshæmmede. Der følte
vi os naturligvis godt tilpas og nød
tilmed tingene fra deres restaurants menukort. Vi nåede Hotel
Horizont til aften som de sidste.
Dagen efter tilbragte jeg med mig
selv på tur rundt i byen. Byen er
ikke noget at skrive hjem om.
Den 12. maj tog vi på Iris foreslåede tur. Det var en tur til Polen,

Afholdte arrangementer
hvor vi på vejen kørte gennem
øen Usedom. Øen har et areal
på 445 km², hvor 373 km² er
tysk og 72 km² er polsk. Vi
var heldige. Der var, netop da
vi var på stedet, årets eneste
markedsdag. Efterlods fik
vi også kaffe og øl i poske
Świnoujście (Schwinemünde
på tysk). På hjemvejen opstod
langs vejen en slags lysblinkpantomime. Onde tynger
påstod,, at det var speed-cameraer opstillet af pengegriske
offentlige myndigheder. Vi
stopper historien her. Det var
en godt arrangement af Steen.

Vi har krydset grænsen til
Polen.

Sankt Hans grillaften i Genner d. 20. juni:
Igen: Tak til Pia og Henrik for
arrangementet. Igen:
Vi så ikke noget til Henrik. Han
arbejder altid.

Kubikken- 9
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Afholdte arrangementer

Storke d. 16. juni i Bergenhusen og grill hos Helge i
Bolderslev.
Tak til Bent Holm for planlægning og
afholdelse af turen til storkebyen.
Tak til Helge Lieberg (kaldes Guzzi) for
grillarrangementet.

Vi holder i Bergenhusen.
Bent Holm frenviste stolt sin nye Yamaha Tracer 900 GT.
Vi var vist 18 motorcykler, hvad der var
godt med de vejrudsigter.
Der var to nye mand med. Helge Johannsen havde skaffet dem og nu må
vi se, om de vil være medlemmer.
Ejgil overrasker igen. Han har fået
en ny motorcykel. Det er en Honda
4 cylindret 600 cc med halvkåbe. Jeg
fik den ikke fotograferet. Den er lige
som Hondaen på billedet, men med
sidetasker.
Om storkene: Jeg så kun en stork.
Men ellers:
Bergenhusen ligger i et fugtigt område
hvor storkene har gode betingelser.
Floderne Ejder, Sorge og Trene løber
igennem området og videre ud i

Norsøen. Når man tænker på det flade
land og den relativ store afstand til havet, er det let at forstå baggrunden for,
at oversvømmelser forekommer hele
tiden. Man har i byen en af de
største storkekolonier i Nordtyskland og Skandinavien. Fra
sidst i februar og frem til april
vender mange storke tilbage fra
Sydspanien og Afrika til deres
reder i Bergenhusen.
Et nyt højdepunkt var at sidde
i byens gasthaus kaldet Hoier
Boier, hvor vi gennem vinduerne kunne se regnen styrte ned.
Spadsereturen rundt i byen og
besøget i og omkring kirken,
foregik i fint vejr.
Hjemad var vejret også noget
blandet. Det var dog lunt og
vejret hos Helge i Bolderslev var
mønsterværdigt.
Billederne taler for sig selv.

Grill i Bolderslev.

Afholdte arrangementer
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Sort Sol d. 29. september:
Det er så det sidste arrangement, der på grund
af deadline kan skrives
om i dette blad.
Bjarne Beck havde
annonceret sig som
arrangør. Bjarne blev
forhindret og undertegnede tog over.
Jeg har lavet turen som
Bjarne havde planlagt,
eller Rettere som jeg
husker det, han fortalte.
Vejret var godt, og der
kom mange deltagere til
parkeringspladsen i

Masse stære. Ikke eget foto.
Bolderslev.
Billederne viser også
traktementet på
Christies i Sønder
Hostrup.
Tak til Lotte for det.

Touring Camp d. 21. juli.
Der er ikke kommet noget til redaktionen, så vi har ikke noget der fra.
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Afholdte arrangementer

Mølleløbet d. 9. juni:
Der er ikke indløbet detaljer om, hvor turen gik hen. Der er dog billeder fra pølsefesten i Frederiksgård.

Alle cykler.

Ingrid rister pølser

Afholdte arrangementer
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Steens jordbærtur d. 1. juli:
Turen var lidt speciel. Vi var ude et
hemmeligt sted (nær Kongeåen) for
at se en fantastisk samling af ældre
knallerter, scootere, kabinescootere,
speedwaymaskiner. Vi måtte heller ikke
fotografere. Det var meget fint.

Steen kører jordbær ud for den såkaldte
”jordbærmand” i Hoptrup. Han holder
hvert år et jordbærarrangement. Det er
dette arrangement, som Steen altid får
os med til.
Steen
orienterer.

Jordbærarrangement.
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Afholdte arrangementer

Grillaften d. 11. juli hos Lilian og Henning i Guderup.
Godt besøgt som altid. Tak for arrangementet.

Alle cykler.

Der diskuteres flittigt.

Jubilæet i Vilsbæks borgerhus d. 25. august:
Vi holdt jubilæet præcist 1 måned for tidligt. Det skyldes, at vejret godt kan drille i
slutningen af september.
Som nævnt i lederen gik det godt. Der var vist over 250 i løbet af dagen. Over 100
var til festmiddagen og hele 35 var til morgenkaffen om søndagen. Kaj fra Mommark, der i sin tid var med til at starte SMCC, var blevet ganske hæs af al den snak.
Billeder: Se de farvelagte på omslagsbladet.

Pistolskydning d. 15. septemer i Bolderslev.
Den blev aflyst. Vort nye medlem Karen Dam tog over og lavede en spontantur til
godset ”Gut-Ludwigsburg ved Waabs. Redaktøren var ikke med. Efter forlydender
var det rigtig godt.
Billeder: Se billeder på hjemmesidens galleri og på Forum.

Afholdte arranegementer
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Grill i Åbæk d. 1. august.
Det startede med en større forvirring.
På grund af optændingsforbudet (tørke)
ville optænderne (Kurt og Marcus)
ikke tænde op. Gode dyr var rådne:
Dette er vort næst største arrangement.
Formanden må træde i karakter. Kommunen henviste til Beredskabsstyrelsens
hjemmeside. Meningen med den skide
hjemmeside var åbenbart at få folk til at
undlade at tænde op. Men sådan noget
vil SMCC ikke høre efter. Selvfølgelig
skulle vi have ild i grillen. En større
berabejdning af beredskabsstyrelsens
repræsentant fik ham overbevist on,
at vi nok måtte i Åbæks grillsted med
det hårde underlag. Men stadig tvivl fra
optænderne. Jan ”kok” er kendt hos
Beredskabsstyrelsen i Tinglev og vi
kørte ud med billeder. Nu var der ingen
tvivl. Vi måtte ikke, idet stedet åbenbart
ikke var et grillsted, men en bålplads.
Efter kortere snak fik vi lov til at stille
en grill op oven på det hårde underlag.
Altid beredvillige Knud Oluf kom med
sin grill. Men sommerhusejerne blev
utilfredse, da vi begyndte at stille op.
Undertegnede formand måtte rundt til
sommerhusene for at fortælle hvad vi
havde undersøgt. De smilede, vinkede og
var tilfredse. Alt blev efterfølgende rigtig
godt. Også tak til Kurt Olsen for at arrangere fin køretur til Åbæk fra Bolderslev rasteplads.

Andre ture

Der er ikke plads til meget mere: Der skal dog nævnes, at der blev afholdt spontanture:
D. 22/4. Leif Jørgensens tur til MC Syd i Sønder Hygum.
D. 13/6. Leif Jørgensens tur til Brdr. Jensen MC og efterlods kaffe og is i Snaptun.
D. 7/7. Pouls tur til MC-dagene i Plön.
D. 15/8: Andreas Brodersen til sommerhuset i Sandersvig i anledning af hans 60
års fødselsdag.
D. 18/8: Leif Jørgensens tur til MC parade i Odense.

Generalforsamling
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Indkaldelse til:

Generalforsamling
Søndag d. 18. november kl. 14
på Søndergade 7 i Guderup.
Stedet er Midtatals Trafikskoles teorilokale, altså hos Owe Johannsen.
Der er ikke krav om tilmelding. Man kommer bare.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent:
Formandens beretning:
Kassererens beretning:
Regionssamarbejdet:
Webmasterens beretning:
Indkomne forslag:
- Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
7. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
- Formand Poul Petersen. Modtager genvalg.
- Leif Andersen. Modtager genvalg.
- Bent Holm Modtager helst ikke genvalg.
- Valg af to suppleanter.
- Valg af revisor og dennes suppleant.
Alle interesserede er velkomne til at foreslå kandidater. Det kan ske på selve
generalforsamlingen.
8. Eventuelt: Prøv at komme med ideer til alt muligt. Det er faktisk vigtigt med
noget nyt, så vi ikke forkalker.

Bestyrelsen.

140 års fødselsdag
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Guffe og Poul holder fødselsdag.

Indbydelse i anledning af 140
års tilværelse på denne jord.
Vi er født på den samme dag i det samme
år, nemlig i november.

Hvor gamle vi er, holder vi hemmeligt.
Selvom vi er født 6 dage før foregår festen onsdag d. 14. november fra kl. 17 i Vilsbæk-Huset,
Vilsbækvej 34B, 6330 Padborg (GPS 54.915948, 9.398640)
Gaver modtages ikke; men der er sat en sparebøsse op til indsamling til et af Guffes humanitære formål.
Tilmelding senest d. 7. november til Guffe eller Poul på mail eller sms (så glemmer vi måske ikke noget).
Guffe: SMS: 20 25 60 48 Mail: guffe48@hotmail.com Poul: SMS: 29 85 58 20 Mail: pp@eucsyd.dk
Indbydelsen er rettet til medlemmer af SMCC og samlever. Her ud over vil dr være særlig indbudte.
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Arrangementskalender

November 2018

Januar 2019

Søndag d. 18. november
Generalforsamling. Se selvstændig
orientering side 16.
.
Lørdag d. 24. november
Julefrokost hos Owe. Se inde i bladet.

Søndag d. 27. januar
Gule ærter. Se inde i bladet.

Onsdag d. 7. november
Firmabesøg hos OJ Electronics.
Se inde i bladet.

December 2018

Lørdag d. 1. december kl. 19
Grünkohl hos Honda Classic Flensburg
i Bilschau Krug. Se nedenfor.
Meld til hos Poul senest en uge før.
Søndag d. 9. decemher
Julestue hos Karina. Se inde i bladet.

Onsdag d. 9. januar
Nytårskaffe hos Birthe og John.
Se inde i bladet.

Februar 2019
Onsdag d. 13. februar
Klubaften hos Owe. Se inde i bladet.
Onsdag d. 20. februar kl. 19.
Om kunst. Vi besøger kunstneren Inger
Dethlefsen. Se inde i bladet.

Februar 2019
Specielt: D. 30. maj til 2. juli.
Kristi Himmelfartstur. Se foran i bladet.

Nogle af andres arrangementer (man skal
selv holde nærmere øje med tider og steder):
• Grønkåls spisning:
D. 1. december kl. 19 er vi inviteret hos:
Honda - Flensborg 4 cylinder Klassiker. Det foregår på
Bischau Krug, Am Krug 2, 24988 Oeversee.
GPS koordinater: 54.726195, 9.440069

SMCC
trøjer og
Caps.
Husk at
bestille hos
Allan.

SMCC på Facebook
Så er der oprettet en Facebook profil
for SMCC. Søg efter:
Sydjysk MotorCykelClub SMCC
Formålet med profilen er primært at
kunne lægge billeder op "her og nu" og
kunne udbrede kendskabet til SMCC.

Begivenheder og
oprettelser af ture
mm. hører til på vores
nye hjemmeside.
Langt fra alle af vores medlemmer er på
Facebook.

Arrangementskalender
Nærmere forklaringer til
mødesteder.

Bolderslev Rasteplads ligger på Hellevad-Bovvejen umiddelbart syd for
Kohbergs Brødfabrik på den østlige
side. Pladsen er anvist ved skiltning.
Stranden i Åbenrå er altid parkeringspladsen ved Gammel Flensborgvej 9
og ikke under sejlet.

OBS:
Hvis det øser ned aflyses turene.
Se hjemmesiden eller kontakt
arrangøren, hvis du er i tvivl.
For flere arrangementer er der yderligere information inde i bladet:
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Kørsel fra Åbenrå strand
kl. 19 på onsdage:

Kørsel fra Åbenrå strand kl. 19.
Sidste gang i år er onsdag d. 24. oktober. Kaffe på Christies i Sdr. Hostrup.

Praktiske oplysninger:

Hvor der er krav om tilmelding:
Hvor ikke andet er anført gælder, at
sidste tidspunkt for tilmelding er tre
dage før.
Hvis andet ikke er anført så hos Poul
på: SMS (29 85 58 20) eller mail: pp@
eucsyd.dk
Hvis medlemmer holder et eller andet
med f.eks. fortæring:
30 kr. pr. person for f.eks. kaffe og ostemad. Hvis ekstraordinært flot med
cognac så er højst 40 kr.

Knud Oluf går ikke ned på udstyret.

20 -Kubikken

Jubilæum

Karen og Ole Ahrendt til jubilæet. De er helt uforandrede efter 50 år.

