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Malabar og Thorkild i USA. Thorkild har nok taget billedet.
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Detlefs BMW kan stadig køre, og kørekortet er intakt.
Se side 4.
Bestyrelsen i S.M.C.C.
Formand: Helge Johannsen, Søndergade 7 1th., Guderup, 6430
Nordborg. Telefon: 42 49 18 18
Mail. helgejohannsen@live.dk
Kasserer: Vakant

Ansvarsområder specielt:
Lars Hedelund, webmaster, Falstergade 2, 6400 Sønderborg.
Tlf.: 51 34 05 15, mail: lars.hedelund@gmail.com
Steen H. Eriksen: Markedsføring, stonibmw@stofanet.dk
Vakant, arrangementskoordinator

Best.-medl.: Steen H. Eriksen, Djernæsvej 119, Hoptrup.
6100 Haderslev. Tlf.: 30 70 98 33. Mail: stonibmw@stofanet.dk
Best.-medl.: Allan Callesen Michelsen, Pileparken 18, 6230
Rødekro, Telf: 25 13 79 14. Mail: acmichelsen@gmail.com
Best.-medl.: Vakant

Bankkonto:
Arbejdernes Landsbank, Sønderborg: Kontonr. 53970242615

Best.-suppl.: Knud Oluf Petersen, Bjolderupvej 27, Bjolderup.
6392 Bolderslev. Tlf.: 53 16 00 48, mail:
knud.oluf.petersen@gmail.com
Best.-suppl.: Jørn Maron, Bækvej 1, Sjellerup. 6430 Nordborg.
Tlf.: 20 25 03 30. Mail: mc-sjov@bbsyd.dk

Redaktion:
Poul Petersen, tlf.: 29855820, mail: poul.riis.p@gmail.com
Layout: Merethe Lyck Nielsen.
Deadline:
Deadline for stof, hvis nogen vil have noget i bladet:
d. 25. i månederne marts, maj, september og december.

Redaktørens rubrik
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Redaktørens rubrik:
Da Kubikken formelt kommer ud d. 1.
november og generalforsamlingen er 30.
oktober, er det uvist, hvem besty-relsen vil
bestå af på udgivelsesdagen. Alle ved fra
august-bladet, at Karen og Karina træder
ud. Af den grund er deres pladser tomme i
Impressum på side 2.
Til stor glæde for redaktøren, er der kommet meget stof fra medlemmerne.
Bestyrelsens forårstur ultimo april og Kristi
himmelfartsturen er redegjort for i dette

blad. Nogle vil mene, at det er ret tidligt.
Det er det erfaringsmæssigt slet ikke. Hvis
vi skal være sikre på at få logi til f.eks. over
20 personer skal man være ½ år i forvejen.
Men ellers er der indløbet mange større
ting om ferier og andet. Noget er udsat til
februar-bladet. Andet er delt og noget er
udsat, så det fremføres med en del her og
resten til februar.
Dette blad er på hele 24 sider.

Leder:
Om A- og B-medlemmer. Vort medlem
Jørgen Thrane var ikke helt tilfreds med
rækkefølgen i aflevering af Kubikken til
medlemmerne. Nogle får før andre. Her
til kan jeg sige, at enhver omdeling af
enhver ting vil betyde, at nogle får Kubikken før end andre. De har så bedre
mulighed for at melde sig på aktiviteter
og har desværre en fordel. Jeg vil tage
det op under ”Eventuelt” på general-

forsamlingen d. 30. oktober. Så kan vi
diskutere det.
Denne gang er indbydelserne i Kubikken og alle medlemmer får indbydelser
god tid. Afslappende planlægning er så
mulig. Jeg har selv lagt pengene ud og
håber på mindst 35 deltagere. Læs mere
om arrangementet omme i bladet.
Hilsen fra Helge (skrevet op til bladets
deadline d. 25. september).

Fra vor afgående kasserer:

Status for sagen om kasseskandalen
og et lille spark til omgivelserne!
Da svindlen blev opdaget, ni års bedrageri, og man havde fundet ud af,
at det skulle anmeldes, blev jeg bedt
om at påtage mig arbejdet og dermed
gjort. At det så tog meget mere tid end
jeg egentlig havde lyst eller tid til, er
en anden ting, men uden Steens hjælp
havde det taget meget længere tid, tak

for hjælpen. Problemet var, at der kun
var bilag for de sidste to år, resten skulle
rekonstrueres.
Det kedelige er, at jeg så bagefter af og
til har haft følelsen af, at det var mig
der var løbet med kassen! - jeg har ikke
fået ny motorcykel efterfølgende!! De
Fortsætter på side 4
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Mærkedage

Fortsat fra side 3
fleste kasserere er bedre end deres rygte,
og tak for de, der har haft tillid til mit
arbejde.
Der er ikke sket noget i sagen siden, og
hver gang jeg henvender mig til den
ansvarlige ved politiet, er svaret: ”Jeg
kan kun sige, at sagen stadig ligger
hos vores jurister – jeg vil tro, at sagen
afventer en dato til retssagen”.
Så I må stadig væbne jer med tålmodighed!!
Vi er en klub, hvor vi skal have det
hyggeligt og sjovt, dele gode oplevelser
og erfaring, men en klub eksisterer ikke
uden, der gøres et stort stykke frivilligt
arbejde. Det store arbejde er der mange,
der har ydet, rigtig længe i klubben,
og det skulle gerne fortsætte, så vi har
klubben i mange år endnu.

Særlige fødselsdage
eller begivenheder:

Men når, der så sker et drastisk brud
på tilliden, som mange års bedrageri er,
går der meget i stykker, så en ting vil jeg
gerne bede jer om, som medlemmer af
klubben, når nogen arrangerer en tur
eller andet, så se på det som et tilbud
om hyggeligt samvær og fælles oplevelser, og ikke først kritisere, uden at have
undersøgt, hvad det egentlig indebærer,
eller går ud på. Og da slet ikke kritisere,
uden at have deltaget. Men tænke på,
om du kan gøre noget for klubben, gør noget.
Hvis kritik ikke er positiv, er det bare
pladder uden omtanke!! Det er nemt at
skrive noget på mediet, men tænk, lige
inden munden løber over på papiret.
Venlig hilsen Karen, Kasserer!

Detlef Dethlefsen, Færgevej i Mjels
ved Nordborg blev 90 år d. 27. oktober. Til lykke med dette jubilæum.
For vi andre motorcyklister har
Detlef jo altid eksisteret. Han blev
mest kendt for sin lidt brovtende
facon og sin Norton 650 SS, der
kunnne køre fra alt og alle. Senere
blev han BMW-mand. Flere SMCCmedlemmer har tilbage fra 60-erne
Fra kunstudstillingen
kendt Detlef rigtig godt.
Det er fantastiske historier, der fortælles. Motorcyklen står i dag hjemme i garagen,
og bliver ikke så flittigt brugt længere; men skiltet bag på med indskriften ”Detlef
Danmark” pryder stadig omgivelserne. Kommer man lidt tættere på Detlef viser
der sig et klogt, veluddannet og interesseret menneske. Bogreolerne er fyldt med
alskens lødig litteratur. Hustruen Inger, en dejlig tøs, er anerkendt kunstner og hendes frembringelser hænger rundt omkring, også på de offentlige steder. Vedhæftede
billede viser Dethlef, som en del af forretningen under en af påskeudstillingerne i
Nordborg for nogle år siden. Til lykke en gang til fra SMCC. Se billedet side 2.

Nye medlemmer
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Vores kære veninde Pia Mortensen fra Genner
blev 60 år d. 3. marts. Vi er lidt sent på den. Pia
og gemal Hnrik har vi megen fornøjelse af, idet
de holder grillen varm for os alle hvert år netop
den sidste onsdag før sankt hans.

Pia har altid stået bag sin mand.

Nye medlemmer.
Her er der hele 5.
Her er der kommet dejlige mennesker fra Sjælland.
Sandra Fagaragan og Flemming Pedersen.
Heidi larsen og Per Jensen samt Kirsten (Kisser) Neumann.
Intet billede af Kisser.

Om nogle har fået
nye motorcykler.
Frederik Dyhrberg har solgt sin
BMW K1200RS og har købt sig en
R1250GS.
Der står endda på den, at det er en
HP. Til lykke med den.
Mads Jensen skulle have fået en
Suzuki V-Strom 1000.
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Kommende arrangementer

Specielt om kommende arrangementer:

Bjarne Beck holder igen den fantastiske
julefrokost. Tak for det Bjarne:

Frokosten afholdes kl. 18.00 hos Bjarne lørdag d. 19. november på Hellevad-Bovvej
2, 6230 Rødekro.
For uindviede er adressen lidt kryptisk. Det er nemlig 1 km. nord for Hellevad mod
Agerskov. Ind til venstre.
Prisen er pr. kuvert 160 kr og seneste tilmelding er d. 10. november kl. 23.59.
Meld til på tlf.: 30 47 21 76. Betal på gængs vis med samme nr. på mobilepay.
Husk pakkeleg: De, der har, tager terninger med. Husk en gave til en pris af ca. 25 kr.
Menu:
Hvide sild m. karrysalat, æg og tomat, laks og rejer, hamburgerryg, kålpølser, grønlangkål, rødbeder og sennep. Der efter mørbrad i sovs med champignon og løg. For
at et ikke skal være løgn: Risalamande m. Kirsebærsauce. Til de, der endnu kan stå
op: Forskellige oste med sødt og surt.
Drikkevarer tager man selv med, eller køber det af mig.
Hilsen Bjarne.
Enhver kan forstå, at det kræver en vis madkultur med sådan en omgang. Eller sagt
på en anden måde:
Man skal lade være med at spise sig mæt i sildene. Sjovt nok, hvad man alt kan få
for 160 kr i disse tider

Kommende arrangementer
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Weekendophold, vores forårstur i april.
Vort standard weekendophold i april:
Dette har vi igen i det kommende forår. Det er fra fredag d. 21. til søndag d. 23. april.
Stedet er på Tåsinge og hedder Danninghus. Vi mødes på stedet fra kl. 15 og får os etableret
til rette frem til aftensmad kl. 19. Det officielle program starter lørdag med morgenkaffe fra kl.
8.00.
Vi kører derfra kl. 10.00 og kører ad snoede veje til Vedstrårup Teglværk med det
berømte museum kaldet https://strojersamlingen.dk/ Prøv at google på det. Vi har
lavet guidet rundvisning i udstillingen af eksotiske motorcykler og biler. Vi ankommer her kl. Ca. 13.
Der vil være let frokost i form af en sandwich. Her efter kører vi ad snoede veje
retur.
Der er aftensmad kl. 19. Om aftenen er der almindelig hygge.
Søndag er der efter morgenkaffen afgang hjemad. Vi skal være ude kl. 12.00.
• Det rent praktiske: Der er 42 sovepladser. De fordeler sig på 5 lejligheder, hvor
der er plads til 4 i hver lejlighed. Der er 16 dobbeltværelser. Der er yderligere 6
pladser i forbindelse med festlokalet.
• Den totale pris er 650 kr. pr. person for hele weekenden inkl. alt. Der er ens
pris for alle.
• Et godt råd: Find i god tid sammen med nogle at dele værelse med.
• Prisen inkluderer sengetøj og almindelig rengøring, så vi skal ikke gøre rent.
Det foregår på den måde, at formand Helge selv har lagt penge ud i forvejen og
håber på god deltagelse. Det er efter først til mølle-princippet. Der betales depositum ved tilmelding på 150 kr. pr. person. Det resterende beløb betales senest en
måned før det starter.
Tilmelding til Helge og man aftaler med ham reservering af værelser. Tilmelding er
først virksom ved betaling af de 150 kr. Det skal være sket inden 1. januar. I modsat
fald bortfalder reservationen. Der er ikke aftalt fælleskørsel. Man aftaler indbyrdes.
Nærmere om stedet: Set er Danninghus, Sundbrovej 31, Tåsinge. 5700 Svendborg.
Helge har telefon: 42 49 18 18. Mailadresse: helgejohannsen@live.dk
Der indbetales på konto: Reg.nr 5479 Konto: 8057912. Eller mobilepay. Det er
vigtigt, at betalingen mærkes med fulde navn og hvis muligt medlemsnummer.
Husk også at angive antallet af personer, hvis der er flere.
Et evt. overskud vil blive brugt lørdag aften.
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Kommende arrangementer

Kristi himmelfartstur i foråret 2023:

Jan ”Kok” Larsen og Preben ”Bundgas” Petersen har naturligvis fortsat Steens tradition med et Kristi himmelfartsarrangement. Steen var med på den. Arrangørerne
vil nok samtidig fejre Kristus himmelfart 40 dage efter hans opstandelse påskedag.
Arrangementet forløber fra torsdag d. 18. maj til og med søndag d. 21. maj.
Hotellet er ”Haus Bergenkamp” og har adressen: Im Hesskamp 50, 32791 Lage,
Tyskland.
GPS-koordinaterne 51.954161, 8.743769.
Deres hjemmeside er: https://www.haus-berkenkamp.de/
Overnatningspriserne på hotellet er 60 Euro (ca. 450 kr) pr. person i dobbeltværelse
pr. nat.
I enkeltværelse er det 85 Euro (ca. 640 kr) pr. pr. nat. Alt med forbehold.
Alt er inkl. morgenmad (mellem kl. 7.30 og 9.00) og tre retters aftensmad.
Betaling for opholdet foregår den sidste dag, søndag d. 21. maj til hotellet via kontant eller VISA.
Procedurerne: Man melder sig hurtigst muligt på, og det er efter ”først til mølle”
princippet.
Meld til Jan på SMS til tlf.: 29 92 65 13.
Der er plads til 21 mand på hotellet. For de, der ikke kom med i den primære flok.
Se i slutningen:
Arrangementets hovedpunkter:
Torsdag: Afgang fra rulletrappen ved Kruså kl. 9.00.
Fredag: Morgenmøde 9.30. Der efter tur til Kaiser Wilhelm monument. Derefter
sluser i Minden Tysklands ældste, hvor vi vil holde en pause.
Lørdag: Morgenmøde kl. 9.30. Der efter tur til Hermans Denkmal monument.
Derefter til Extersteine 32805 Horn-Bad Meinberg.
Søndag: Afgang hjem. Alle husker at betale til hotellet inden afgang.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Det rent praktiske:
Afgang som nævnt. Forventet ankomst kl. 16.00.
Af praktiske årsager ønsker arrangørerne, at der køres i grupper a’ 6 til 8 cykler.
Man finder selv de personer, som man vil køre med og aftaler. De, der vil køre helt
separat giver besked.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Her er lidt de af SMCC’s medlemmer, der gerne vil vide lidt mere:
Ved også at se i november-Kubikken på hjemmesiden, kan man klikke direkte på
linkene her under.
• ”Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica”. Stedet er et mindesmærke
for Kejser Wilhelm d. Første, altså ham der sammen med Bismarck gjorde

Kristi himmelfartsturen fortsat
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Sønderjylland til tysk ejendom i 1864. Han må ikke forveksles med kejser
Wilhelm d. Anden, der jo tabte 1. verdenskrig i 1918. Klik i dette link:
https://kaiser-wilhelm-porta.de/.
• ”Die Weserschleuse Minden”. Klik her:

https://de.wikipedia.org/wiki/Weserschleuse_Minden

• ”Hermannsdenkmal”. Klik i dette link:

https://da.wikipedia.org/wiki/Teutoburgerskoven.

• Om Extersteine. Klik her: https://de.wikipedia.org/wiki/Externsteine

Det er fra Sauerland i 2014; men folkene er nok næsten de samme.
Nu er det desværre sådan, Kubikken kommer ud til medlemmerne på forskellige
tidspunkter. Derfor er der ikke lige chancer for alle. Det er desværre også sådan,
at inden denne tur er blevet en realitet, er der blevet snakket om den, og nogle har
meldt sig på tidligt. For at reparere på det, er der lavet aftale med nabohotellet,
”Horster Krug”. Nåede man ikke at være med i de første 21 personer, skal man selv
ringe til Horster Krug på tlf.: 0049 523288945.
Deres link er her: https://www.hotelcontact.net/horster-krug-north-rhine-

westphalia-de.html

Desværre. Vi håber dog, at I vil tage godt imod vores arrangement.
Hilsen Preben og Jan.
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Afholdte arrangementer

Specielt om afholdte arrangementer:

Sådan gik Sort Sol i Tøndermarsken i
dag d. 25. september.

Vejret var godt og vi var mange. Ja, 25 var vi.
Tak til Iris og Bent Holm, der havde lavet en fin tur fra Bolderslev Rasteplads.
Længst væk var vi i Langenhorn. Her var der pause hos Royal Enfield forhandleren
MGZ, der dog havde søndags-lukket. Så gik den nord på til Aventoft, hvor vi slog
os ned for at se stære.
Jeg tror bestemt, at vi 25 personer var flere end, der var af stære. Men pyt med det,
det var fedt.
Bent tog efterlods 21 af os videre med til Neukirchen, hvor vi fik schnitzler hos
Dieter og Annelie Rasch i Restaurant Fegetasch.
Billede: Se også bagsiden.

Tur til Korsika i juni 2022
Iris skriver:

Vi var arrangøren Jan ”kok” samt Knud
Oluf, Lars, Poul, min bedre halvdel
Bent og jeg selv.
Turen skulle have været i sensommeren;
men Knud Oluf og Lars fik os til at
ændre til før sommerferien. Så kunne de
fortsætte sammen med os direkte fra en
anden tur i Dolomitterne, som de var
på i forvejen.
Jan fandt et sted, hvor vi kunne bo alle
sammen i 8 dage, til 6000 kr i alt.
Så gik det stærk med at bestille færge
hver for sig. Det skulle være fra Livorno
og selvfølgelig alle med den samme
færge. Jan bestilte som første mand,
så kunne vi andre også booke på den
færge. Det var godt nok problematisk
med alle de telefonopkald. Det var bare
”øv” indtil det lykkedes. Poul kom bag
efter for at få mig til at lave hans bestilling. Her anden gang var det meget let-

tere for mig.
Jeg skulle
bare ændre
navn og
nummerplade fra en
anden billet
og sende
den som ny.
Så var den
hjemme
troede vi,
men tak
skal du
have. Vi måtte hen mod afgang booke
om flere gange fordi færgen ikke sejlede, sikkert snyd for at de kunne fylde
færger op og så undgå sejlads med halvtomme færger. Det er noget pis, når vi
fra Danmark kører flere dage i forvejen
og booker overnatning samtidigt.

Tur til Korsika i juni 2022
Vi kørte i tre hold: Lars og Knud Oluf
fra Dolomitterne, hvor de jo var til arrangement en hel uge i forvejen.
Bent og min tur gik således: Vi ville
med tog. Det aflystes flere gange og
aflyste totalt til sidst. Vi måtte så køre
på egne hjul hele vejen. Jan og Poul
korte deres egen tur.
Men på vandrerhjemmet i Managgio
ved Comosøen, stødte vi til Poul og Jan.
Der fra kørt vi i fællesskab til Livorno,
hvorfra færgen til Korsika skulle afgå.
Jan kørte først og den gik langs Comosøen og gennem Toscana. En enkelt
snød gennem motorvejs-betalingsanlægget, og det gik godt. Vi ankom
velbeholdne til Livorno.
I denne by var er LBGT fest, så hele
byen var spærret af. Vi måtte vente, for
at komme til hotellet.
Knud Oluf og Lars kom på et senere
tidspunkt.
Som vi var vandt til, var færgerne booket om. De ville have at vi skulle køre til
Genua (over 300 km) den samme aften
for at tage en anden færge .
Det endte med, at vi gik rundt på
havnen i flere timer for til sidst at finde
en hjælpsom person, der sagde, at vi
skulle komme igen næste morgen kl.
6.00. Klokken var over 23.; men vi
fandt et spisested. Vi havde ikke spist
og var sultne.
Vi var der kl. 6.00 og corona-appen
drillede, så vi var bange for ikke at
kunne komme til Korsika (der jo er
Frankrig).
Klokken 7.00 var vi ombord og kl.
12.00 var vi i Bastia på Korsika. Kl. 13
var vi indlogeret på Mare e Sole, som
feriestedet hed. Det lå ca. 20 km syd for
Bastia.
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Vi tilberedte vor rede og vi boede i de
samme tre hold, som vi var kørt der
ned i.
Så kom dagligdagen på øen. Vi var tre
hold og kørte vidt forskellige steder hen.
Her er så hvordan min ferie gik:
Mandag d. 20/6 op i bjergene med utallige små veje videre til Sine Costa Verde.
Tirsdag blev jeg hjemme og nød det.
Hvad de andre lavede ved jeg ikke.
D. 22. var hovedopgaven at finde et
sted, hvor Poul kunne få et nyt dæk på.
Det fik vi hos byens Yamaha forhandler.
Om torsdagen var Bent og jeg sammen
med Poul og Jan sydpå. Opgaven var
sight seeing og det fik vi. Fin spisning
på havnen U San Marcellu, hvor jeg
fik pandekage med alt godt pakket ind
i spejlæg. Bordet, som vi sad ved var
en liggende kabeltromle fuld af huller.
Plups, så faldt min MC-nøgle ned på
bunden og den kunne ikke nås. Personalet havde prøvet det før. En magnet
klarede sagen. Heldigvis.
Alle havde haft køkkentjans hele ugen
og om lørdagen ville vi ud at spise.
Søndag kl. 11.00 sad vi så på færgen
på vej til Livorno (efter krævede om
bookninger naturligvis. Vi var lidt
nervøse).
Fortsætter på side 12
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Tur til Korsika i juni 2022

Fortsat fra side 11

Den endelige tur til Korsika var en
nybookning, hvor vi måtte betale en
ny billet. Efter en del kamp fik jeg
mine penge tilbage, ca. 500 kr. Det var
enkeltbillet for én MC og én person
over ca. 100 km. vand.
Hilsen Iris.

Efter ankomsten delte vi os i tre
hold med ”farvel og tak” Specielt
tak til Jan for arrangementet.
For Bent og jeg var turen Pisa
Firenze Brescia og Stuttgart, hvor vi
opholdt os hos min mor.
Den sidste el af turen gik ikke
helt planmæssigt; men det kan I jo
spørge om.

Fra pressen:

Verdens grimmeste motorcykel.
Fra det enhelske blad Cassic Bike
af maj 2022.
Ja, det er jo en påstand at slynge
ud, man redaktøren har aldrig set
noget lignende.
Teknisk set er den jo lavet simplest muligt. Benzintank og al
mekanik på forgaflen samt med
forhjulstræk.
Den hedder Turner By-Van og
skulle være aternativ til en lille
bil. Den er 2-takts og fra 1950
samt på 168 cc.
Den er nok et udviklingsprojekt, og man har lavet verdens teknisk set mest fornuftigste køretøj. Maskinen har været på auktion, men blev mærkværdigvis ikke solgt.

Slagtertraditioner
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Besserwisser:

En ”bjørnetjeneste”. Er en velment hjælp, der gør mere skade end gavn. Stammer
ud af en fransk fabel om en prins og han gode ven bjørnen. De lå og sov medens
en flue generede prinsen. Bjørne syntes, at det var synd for prinsen og slog fluen
ihjel med en sten. Men prinsen døde også.

Sønderjyske Slagtertraditioner

Overalt i Danmark kender man sønderjyske slagtervarer og pølser. Og det er ikke tilfældigt, for
sønderjysk slagter-håndværk er lig med kvalitet og et højt indhold af kød.
Slagterhåndværket står faktisk i stor
gæld til tyskerne. Da området kom
under tysk styre i årene 1864-1920,
slog mange tyske slagtere slog sig ned i
Sønderjylland, og efter genforeningen
var det i mange år tysksindede, der stod
for slagterhåndværket. Nu skal vi ikke
sige hvem, der er dansk- eller tysksindet,
men fra byerne omkring, var der slagtere med navne som Franke, Kurzke,
Volstedt, Lampe, Popp, Hilbig, Worthmann og Müller (Højer Pølser).
Ligeledes var der blandt slagtersvende
tradition for, at de som unge slagtersvende drog på valsen i Tyskland for at
lære håndværket så godt
som muligt. Der er derfor
mange træk tilfælles med
den slagtertradition, der
eksisterer syd for, og som
strækker sig helt ned til
Sydtyrol i Norditalien.
Tyske slagtere har i århundreder lavet deres pølser
og slagtervarer efter særlige
renhedsregler, der stillede
store krav til kvalitet og
mængden af kød. De regler
har man også fulgt i det
sønderjyske, og det har ført
til egnens gode pølser.

En af de sønderjyske slagtere, der
viderefører slagtertraditionerne, er
Jørgen Worthmann. Han driver Slagter
Worthmann i Rødekro, og virksomheden vandt i 2018 konkurrencen om
”årets sønderjyske kålpølse” ved Local
Cooking Sønderjylland. Jørgen Worthmann er fjerde generation slagtermester,
og han har drevet virksomheden i 10
år. Mange af hans rutiner og opskrifter
stammer helt tilbage fra hans oldefar,
der i 1905, da Sønderjylland var tysk,
startede familievirksomheden. Familien
har siden solgt butikken, men navnet
bebeholdes.
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Rocky Mountains og Sturgis træf

Vi er 2 medlemmer i SMCC, der i 2020
skulle have været til det 82. Sturgis træf i
USA. Men det sørgede Coronaen for ikke
blev tilfældet.
Thorkild Madsen og jeg havde både købt og
betalt turen, da vi virkelig ville denne tur.
Vores rejsebureau – MC Rejser kunne jo af
gode grunde ikke gennemføre turen i 2020,
så vi fik skubbet turen til 2021. Men ak,
Coronaen ville åbenbart ikke slippe sit tag, så
turen blev skubbet til 2022, og ENDELIG
kom vi af sted. Og sikke en tur. Det blev til 3
ugers nærmest intens naturoplevelse med nogle
af de skønneste og mest fantastiske MC-veje.
Beartooth Highway og The Black Hills nok
fremstår som det bedste af det bedste. Vejene
er i hvert tilfælde blevet kåret som de flotteste mc ruter af 25 af de største mc blade i
Europa.
Nå – endelig kom vi afsted, Thorkild
og jeg havde hver vores roommate

Thorkild og Hans ved Mount Rushmore.

(logi-oversigt) med, og vi tog afsted fra
Billund d. 21. juli 2022 klokken lort.
Turen gik godt til Amsterdam, Detroit
og endelig til Denver, Colorado.
Jeg fik så fornøjelsen af, at min kuffert
ikke dukkede op. Kufferten, som indeholdt alt mit mc grej minus min hjelm,
som jeg havde med i flyet. Kufferten
blev meldt ikke ankommet, og så stod
man der uden tandbørste, hårtørrer, tøj
etc. Så jeg var virkelig glad for min rejseforsikring, der fortalte, at man kunne få
1240 kr. pr dag i 4 dage. Hmm – hvad
får man for små 5000 kr., når man skal
købe mc tøj, regntøj og ellers alt muligt
andet tøj, da jeg kun havde det tøj, jeg
ankom i.
Nå – man kan jo ikke gøre ret meget
mere, så op med klappen – altså ja klappen og så videre. Vejret var heldigvis
godt, så jeg måtte klare mig med det,
jeg havde på og så et stort indkøb hos
Wallmart.
Dag 1 bestod af en bustur rundt i Denver og ud til det kendte spillested – Red
Rocks.
Fantastisk tur og dagen sluttede med,
at vi hentede vores MC´er. Og endnu
engang var jeg heldig, at få den store
INDIAN Roadmaster. Ju-hu, så var
turen reddet.
Dag 2 gik til Rocky Mountains, hvor
vi kørte af nogle fantastiske veje til
Loveland.
Fra Loveland gik det så til Rapid City
– en lille tur på 600 km, med et lille
svinkeærinde til Fort Laramie. Mange
”drenge” husker nok Fort Laramie, der
var det sidste sted, nybyggerne oplevede civilisationen, inden de drog videre
vestpå og kun overladt til Indianere etc.
Vores guide havde kalkuleret, at vi
kunne nå frem til Rapid City inden kl.
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18:00. Det var vigtigt da et stort uvejr
– thunder Storm, ville passere over os.
Det lykkedes næsten, men 7 miles – ca
10 km før Rapid City, gik det galt. Da
fik vi lyn og torden, hagl og masser af
vand.
Nu er vi jo ikke lavet af sukker, meeeen
– når man nu kun har en lille tynd jakke,
et par cowboybukser og gummisko på
- såå der blev jeg våd. Jeg tror aldrig, at
jeg har været så gennemblødt. Ja selv æ
ynderbavs kunne vrides. Nå – men vi
kom da frem til hotellet og blev installeret, og glæden kendte ingen grænser,
da jeg så, at der var hårtørrer på værelset. Ja – en hårtørrer er en fantastisk
opfindelse, især når man skal tørre våde
gummisko, bukser etc.
Fra Rapid city kørte vi mod Billings, og
undervejs gjorde vi holdt ved Little Big
Horn.
Det var der, oberst løjtnant Custer –
mange kalder ham general, men det var
han ikke, mødte sit endeligt. Det tog
indianerne kun 40 min. at udslette det
7. kavaleri. ET slag, der er gået over i
historien.

Fra Billings gik det mod Yellowstone.
Og turens absolutte højdepunkt var
Beartooth Highway. En fantastisk
oplevelse og sikke et skue. Ikke noget
under, at turen er kåret, som verdens
bedste mc vej.
Vi skulle så ind i Yellowstone, hvor vi
skulle overnatte. Her ville det være muligt at høre prærieulvene hyle, se bjørne
og bisoner. Man kan planlægge alt, men
somme tider spiller moder natur også
dygtige rejsearrangører et lille puds. Og
det skete så her. Til indkørslen til Yellowstone nationalpark, blev vi standset
og bedt om at vende om, da vejene på
grund af uvejr var skyllet bort. Dette
betød så en lille omvej på ca. 200 miles,
så vi var godt trætte, da vi ankom til
hotellet og helt ærligt sagt, den ”tykke”
var så træt, at han hverken hørte ulve
eller anden larm. Jeg sov.
Dagen efter gik turen fra Yellowstone til
Cody, byen som er opkaldt efter ”Buffalo Bill”, som oprindeligt hed William
Fortsætter på side 16
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Den
kom
bare
gående
forbi.

Frederick Cody. Her skulle vi så til rigtig
amerikansk Rodeo. Det var en stor
oplevelse og til manges glæde, blev alle
dyrene behandlet pænt, så de kunne
være med en anden gang.
Jeg var jo den heldige kører af en Indian. Og det var jeg glad for, for jeg syntes nu nok, at selvom vi kørte på næsten
nye mc´er, så var der en del problemer
med Harleyerne. Så næste dags morgen
kørte følgebilerne meget tidlig afsted,
for at reparere endnu en Harley, som
var blevet efterladt i Yellowstone. Det
blev ikke den større omvej for os andre,
men lige før indgangen til Yellowstone,
kørte jeg ned i et ”lille” blødt hul på
vejen, som fik Indianeren til at give et
ordentlig hop. Jeg hørte en underlig lyd,
kikkede mig omkring, og opdagede så,
at jeg havde tabt min topbox. En ”lille”
sag på ca. 20 kg. Heldigvis blev den
unge dame, der kørte lige bag mig, ikke
ramt. Her fortrænger jeg alle mulige
grimme billeder med, hvad der kunne
være sket etc. Sidste cykel var en Trike
og han holdt selvfølgelig ind til siden,
og samlede min topbox op. Den var
blevet noget bøwet. Så den kunne ikke
bare lige monteres.
Nå – ind i følgebilen med boxen og så
kørte jeg videre med en Bagger. For

øvrigt blev Indianeren ikke grimmere af
at køre uden topbox.
Vi kørte videre, og skulle nu ud og
se den berømte gejser – Old Faithful
samt mange andre varme kilder. Vildt
spændende. Især når man tænker på,
at Yellowstone ligger oven på en super
vulkan, der i princippet kan gå i vejret,
når som helst. Hvis det ville ske, ville
næsten hele jorden gå under, og i alle
tilfælde, så ville Amerika ikke længere være eksisterende. Uha – grimme
tanker.
Fra hotellet kørte vi så til byen Laramie.
Det var en stille dag med hensyn til oplevelser, men vi kørte ude på prærien i
timevis. Det var så flot, og er bare noget
man skal opleve.
Det var vores sidste dag med hele holdet, da hold 1 tog tilbage til Denver og
hjem. Vi andre skulle videre til Sturgis.
Her må jeg sige, at det er dejligt at rejse
med et selskab, der ved, hvad der sker.
Vi kørte igen til Rapid City, og derfra
kom vi til USA´s første nationalpark –
hvor vi blandt andet så – Dewils Tower,
Badlands, Mount Rushmore – de 4
præsidenthoveder. Vi kørte i The Black
Hills, en tur, som jeg synes mindst når
op på højde med Beartooth Highway.
Det blev også til et besøg på det ufærdige monument af Crazy Horse, som
nok engang skal blive færdig, dog måske
ikke i min levetid. Men det var alligevel
imponerende.
Ja – og så var det Sturgis. Aldrig i mit
liv, har jeg set så mange Harleyer. Hvis
I spørger mig, så var der mindst en
halv million Harleyer i alle modeller og
afskygninger. Og hvad du ikke havde –
det kunne du købe. Jeg kan her tilføje,
at jeg aldrig har set så mange mænd,
med så store kvindelige shopping gener.
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Hold da op, hvor der blev købt ind.
Men ellers var der alt, hvad man kunne
ønske og musik ”en masse”.
Den ene gruppe efter den anden
spillede til den lyse morgen, og barerne
gjorde alt for at tiltrække kunderne
(mest mænd). For de havde ansat nogle
meget fattige piger, der faktisk ikke
havde råd til tøj. Så det var lige før, at
jeg var kørt hjem til hotellet for at hente
en t-shirt, så de ikke skulle fryse.
Da vi så mængden af Harleyer, der
nu skulle ud og køre på alle de veje,
vi havde besøgt de foregående dage,
kunne vi godt forstå planlægningen.
Efter en uge i og omkring Sturgis, gik
turen så tilbage til Denver. Og endnu
engang kørte vi hundredvis af kilometer på bar prærie. Igen – det var bare så
flot.
På vejen tilbage gjorde vi stop igen i
Loveland, for den sidste dag skulle vi
igen lige op over Rocky Mountain. Vi
kørte nok en gang på nogle fantastisk
kurvede veje, før vi til sidst ankom til
Denver, hvor vi skulle aflevere cyklerne.
På vejen til Denver blev jeg pludselig
ringet op af Delta Airlines, som fortalte
mig, at de havde fundet min kuffert,
og at jeg kunne hente den i Denver
lufthavn.
Det var dog glædeligt, det eneste problem jeg umiddelbart så, var at jeg nu
havde 2 kufferter på 23 kg, hvor billetten sagde 1 kuffert på 23 kg. Da jeg
boardede dagen efter, beklagede jeg min
nød til den søde dame. Hun forbarmede
sig over mig, og sendte min 2. kuffert
med uden omkostninger for mig.
Summa summarum, jeg kan dybt anbefale denne tur. Hvis man er til natur,
bjerge, ørkner, nye venskaber etc. Så får
man her en ordentlig én på opleveren.

Jeg er
glad for,
at jeg
for 5 år
siden
lavede
en aftale
med
”Bondemanden”,
Thorkild
Madsen
om, at
hvis
han tog
med en
gang til
på turen fra kyst til kyst, så ville jeg tage
med ham på denne tur. Og – det har jeg
aldrig fortrudt.
Hans ”Malabar” Jacobsen.
Links:
Om Litle big Horn: https://www.
sneglefart.dk/2016/10/11/slaget-vedlittle-bighorn/
Om Mount Rushmore: https://
da.wikipedia.org/wiki/Mount_Rushmore
Om Yellowstone: https://da.wikipedia.
org/wiki/Yellowstone_National_Park
Film om Sturgis træffet: https://www.
youtube.com/watch?v=TGcqzkszoaI
Da redaktøren var ved at finde disse
links, faldt han over denne sjove
”Idiot drivers”. Se den også, hvis du
har tid: https://www.youtube.com/
watch?v=DTcs3Hgrtys
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Sommerferie

Sommerferie fra den 7/8 – 24/8 2022
Tjekkiet og Tyskland.
Her har vi en fantastisk historie om deltagernes lange ferie rundt i Europa. Kubikken
siger tak for alle de gode ord. Deltagerne var
nærmere betegnet Laila & Ken Gallmayer,
Dorte Skovsende, Bjarne Vesterager-Sørensen,
Birthe Knudsen og Peter Madsen. Vi kender
dem jo også som de rare Flagermus. Heldigvis
er de også med i SMCC.
De har medsendt billeder; men ingen af dem
selv. Redaktøren måtte ned i arkiverne for at
finde nogle. Det er festlige mennesker, så de
fotos af deltagerne er alle fra de utallige festlige
lag, som de afholder.

7/8. Ferien startede med at vi mødtes
ved Shell 7 Eleven i Rødekro kl 7.
Første stop efter ca. to timers motorvejskørsel. Der fik vi morgenmad/
buffet, alle havde tømt køleskabene og
Bjarne havde købt rundstykker, til os
alle. Derefter kørte vi både på motorveje, hovedveje og mindre veje. Vi kørte
igennem fint landskab, med kæmpe
store marker. Dagens mål Quedlinburg
i Harzen. Dagen sluttede med en gang
aftensmad og et par øl. Kørt 540 km.
8/8. Dagen oprandt med høj blå himmel, og god morgenmad. De fleste
havde sovet godt. Dagen gik med en
togtur i et mini tog, rundt i byen. Der
ud over gik vi rundt i de små gader og
beundrede de gamle huse. Man skulle
tro at de betaler ejendomsskat, efter
sokkel mål, da husene er bygget bredere og brede, for hver etage. En stille
og rolig dag, hvor der også blev tid til
afslapning i gårdhaven.
9/8. I dag kørte vi så videre til Karlovy Vary i Tjekkiet. En tur på 300 km.
Afgang kl 10, ankomst kl 18, vi havde

nogle gode
lange pauser.
Vi kørte på
mellemstore
og små veje,
byer vi kom
igennem
Eisleben,
Weisenfels,
Zwickau
mm. Meget
fin tur med
mange udfordringer med
”Umleitung”,
den ene gang
efter den anden pga. vejarbejde. Fin
dag, men lidt
lang køretid
for nogle, og
det var meget
varmt mellem 27 og 31
grader.
10/8. Efter
en god nats
søvn på hotel
villa Rosa,
med for nogles vedkommende, på et
værelse med balkon, med fantastisk
udsigt over byen. Alle var klar til at nyde
et dejligt morgenbord, med personlig
betjening og servicering med blandt
andet æg efter eget ønske. Vejret var
rigtig fint, så dagen blev brugt i byen,
en virkelig flot by, som har været kurby
i mange år. Vandet kommer blandt
andet fra varme kilder, flere steder i
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byen. Vandet kan drikkes i små specielle
kopper (kopperne sælges alle steder), og
vandet smagte virkelig ikke godt, men
det skulle være sundt. Vi fik smagt den
Tjekkiske snaps Becherouka, heller ikke
den faldt i god jord. Efter afslapning,
spiste vi på det lokale pizzaria, en vellykket middag med en god flaske vin til.
Aftenen blev afsluttet med en drink på
det lokale værtshus, og da fik vi meddelelsen om at vi (Birthe & Peter) lige
var blevet bedsteforældre igen, til en lille
pige. Stor lettelse over, at alt var godt
overstået.
11/8 Kl. 10.15 var der afgang til Marianske Lazne, af de små veje, gennem
store skove, med flotte høje fyrretræer.
Turen gik også igennem mange landsbyer, som alle så pæne og velholdte ud.
Holdt ved en sø, som viste sig at levere
vand til byen Marianske. Marianske er
med på UNESCOs verdensarvsliste.
En fantastisk flot kur by, hvor de også
havde varme kilder. Efter afslapning
ved søen, på nogle liggestole (lidt varmt
i motorcykel tøj), gik turen videre til
et munkekloster, et kæmpe kompleks,
som var under genopbygning. Turen
tilbage til hotellet, gik gennem en natur
park, uden for Kalovy Vary. Aftenen
blev brugt på terrassen, med udsigt over
byen.
12/8. Endnu en dag med solskin og
dejlig varme. Dagen blev brugt i byen,
blandt andet med en tur i seil-banen,
op til et udsigtstårn, og et besøg i en
russisk ortodoks kirke. Der var brugt
mange penge på udsmykningen af tårnene, med ”guld”. Eftermiddagen brugte
vi på afslapning og læsning, på terrassen. Husværten sørgede for, at vi kunne
komme til at sidde i skygge. Og det var
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den sidste aften her, hvor vi sad på terrassen, og nød den flot oplyste by.
13/8. Så blev der sagt farvel til Karlovy
Vary. Gps’en sat til Füssen, ved den
Østrigske grænse. 450 km. motorvejs
kørsel, sol og varme, og en del trafik,
men ingen kø. Lidt panik skulle der dog
være, da Bjarne lige pludselig kun havde
benzin til ca. 5 km, så lige pludselig var
vi skilt ad i tre grupper, så længe leve
mobiltelefonen. Efter en time var der
igen samling på tropperne. Ankomst
uden yderligere småproblemer.
Fortsætter på side 20
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Fortsat fra side 19
14/8. Det blev besluttet, at motorcyklerne skulle have en fridag, så det
blev til en vandretur, til et udsigtspunkt,
hvor der var en rigtig flot. Derfra gik
turen videre ned til en sø, så vi kunne få
tæerne dyppet i vandet, Ken hoppede
i vandet, efter sigende var det dejligt.
Efter en tur på ca.13 km, brugte vi dagen på afslapning, det er trods alt ferie.
15/8. Så gav der lidt regn i løbet af
natten. Vi besluttede at tage bussen til
slottet Neuschwanstein, et ny restaureret slot, som er loge når man ser en
Disney film. Vi var ikke inde og se det.
Billetterne var udsolgte. Udsigten var
flot. Vandre turen op og ned fra busholde pladsen gav mange skridt på skridt
tælleren. På hjemvejen gik vi forbi et

vandfald, hvor de også lavede strøm.
Afslapningstiden blev brugt på at skrive
postkort. Vivi og Stig har sølvbryllup i
morgen, så et lille” planlægningsmøde”
blev der også til, med en flaske rødvin.
16/8. Alle var tidligt oppe, så vi kunne
synge for Vivi og Stig ved 8 tiden. Det
er jo smart med face time, så kan man
jo se, hvor træt man ser ud med nathue
på og 5 mand i Dorte og Bjarnes seng.
Tror de blev glade for sangen. Kl. 10
var der afgang til Seilbahn Zugspitze
ved Obermoos i Østrig. Der var ikke
stemning for at give 51 euro, for en tur
op på toppen. Turen gik videre ad mindre veje til Garmisch-Parten Kirchen
og Ettal i Tyskland Efter Ettal gik turen
tilbage til Füssen. En virkelig flot vej
langs en flod, og bjerge på begge sider.
Kom også forbi Plaansee, vejen
fulgte søen hele vejen, virkelig
flot. Aftensmaden bestod af en
salat fra Aldi, og blev indtaget
ved flodbredden. Sluttede dagen
med en gåtur til vandfaldet.
17/8. Det var så sidste morgen i Füssen, fin by og omegn.
Turen fortsatte videre på den
romantiske rute, kan nok sammenlignes med Marguerit ruten
i Danmark. Kørte ca. 160 km
til Donauwörth, en virkelig fin
tur, især første halvdel, hvor der
endnu var bjerge. Desværre var
Laila og Ken nødt til at køre
hjem, pga. forværring af alvorlig sygdom i den allernærmeste
familie. Det var nok den rigtige
beslutning, de tog. Turen blev
kørt efter både kort og gps.
Af og til er det gammeldags
kort lige så godt som den nye
teknik. Vi kom godt frem efter
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en meget varm dag på 33
grader. Nød den lune aften
på en græsk restaurant.
18/8. Lidt regn i løbet af
natten. Vi blev enige om at
tage på en historisk vandretur i byen og omegnen, ca.
14 km. Det blev en varm og
interessant tur. Den obligatoriske vandre stok, blev fundet i skoven, uden for byen.
Var forbi flere små kapeller,
altid placeret på en bakketop.
Landmændene var begyndt
at høste majs. Kom også
forbi et par steder med biogas anlæg. Vi manglede dog,
at vi kom forbi en cafe/kro
halvvejs. De var alle lukkede,
så vi måtte nøjes med vores
lunkne vand. Var forbi et
mindesmærke for Napoleon,
han havde stået der i 1805
og sørget for soldaterne kom
over floden Donau. Donau
løber igennem byen.
19/8. Stod op til regnvejr og 15 grader
mindre end i går, noget af en forskel.
Kørte videre ad den romantiske rute,
hvor det var muligt, til byen Rothenburg ob der Tauber. Der var ”Mittags
Ruhe” da vi kom frem til hotellet; men
heldigvis var der en cafe i nærheden
Den var indrettet i et gammelt slagteri,
ret flot. Resten af dagen foregik på
gå-ben rundt i Rothenburg Det er en
flot gammel by, med en ringmur, byport
og masser af gamle huse. Der kom
nok mange danskere i byen. På hotellet
kunne man få brochurer på dansk.
20/8. Dagen skulle bruges i Rothenburg. Startede med en vandretur på
ringmuren ca. 2 km. Var oppe i vagttår-
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net, hvor der var en flot udsigt ud over
byen og omegnen. Krimi nal museet
blev også besøgt. Fantasien har været
stor med hensyn til at lokke sandheden
ud af folk, med tortur instrumenter
mm. Rothenburg er også en rigtig jule
by, med jule museum og kæmpe jule
butik, alt der var virkelig dyrt. Dagen
sluttede med, at vi gik ned til floden
Tauber, lige inden solen gik ned. På
hjemvejen var der blevet næsten mørkt,
så vi fik også set den gamle bydel oplyst,
flot og hyggeligt.
Fortsætter i næste nummer af Kubikken.
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Arrangementskalender

November 2022

Februar 2023

Onsdag d. 2. november:
Klubaften hos Owe kl. 19.00 på køreskole, Søndergade 7, Guderup, 6430
Nordborg.
Ingen tilmelding.

Onsdag d. 8. februar:
Klubaften hos Owe. Mere senere.

Lørdag d. 19. november:
Julefrokost kl. 18.00 hos Bjarne Beck,
Hellevad-Bovvej 2, Brystrup, 6230
Rødekro.
Se videre information under kommende
arrangementer foran i dette blad.

December 2022
Søndag d. 11. december:
Julestue i Svejrup hos Bent og Karina
kl. 14. Sønderborgvej 190, Svejrup,
6200 Aabenraa.
Tilmelding senest d. 6. december på
tlf. 60946465.

Januar 2023
Onsdag d. 4. januar:
Nytårskaffe hos Jørn Maron og Helle
Sprenger kl. 19.00. Bækvej 1, Guderup,
6430 Nordborg.
Tilmelding senest d. 2. januar. Der er
begrænsede pladser. Pris 30 kr.
Tilmelding på tlf. 52936252.
Søndag d. 29. januar:
Gule ærter på Kværs Kro kl. 13.00.
Tilmelding til formanden, Helge på
tlf. 42491818.
Ved tilmelding oplyses, om man vil
have ærter eller snitzler. Tilmelding
senest d. 22. januar.

Søndag d. 19. februar:
Tøndeslagning hos Kajs MC i
Sønderborg kl. 14.
Nogle af andres arrangementer (man
skal selv holde nærmere øje med tider
og steder:
Om Mekanisk Museum Sønderjylland,
Lundtoftvej 6A, Hokkerup. 6340 Kruså.
Støt dem.

Om Mekanisk Museum
Sønderjylland, Lundtoftvej
6A, Hokkerup. 6340 Kruså.
Sæson fra 15. marts til 15. oktober.
Entré 50 kr. dog børn under 12 år
gratis. Der er også café.
Støt dem.

Praktiske oplysninger
Nærmere forklaringer til
mødesteder.

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 og ikke under sejlet.
• Rulletrappen er Tysklands første
parkeringsplads ved kørsel over
grænsen fra Kruså.
Om perioden for kørsel fra Åbenrå
strand om onsdagene kl. 19: Vi begynder første onsdag efter indførelse af
sommertid og der sluttes onsdagen før
indførelse af vintertid.
Start næste år er så d. 29. marts.
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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:
Nogle af andres arrangementer (man skal
selv holde nærmere øje med tider, steder
og corona).

Praktiske oplysninger:

Hvor der er krav om tilmelding:
Hvis andet ikke er anført så se side 2.
Indtalte beskeder gælder ikke. Det
er for usikkert.
Hvor ikke andet er anført gælder, at
sidste tidspunkt for tilmelding er tre
dage før.
Hvis medlemmer holder et eller
andet med f.eks. fortæring:
20 kr. pr. person for f.eks. kaffe og
ostemad. Hvis ekstraordinært flot med
cognac så er højst 40 kr.

Vort nye medlem
Louise og formand
Helge. De er på
Kalvø en mandag.
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Om at handle lokalt

Om at handle lokalt
Husk at overveje køb hos din lokale forhandler. Det gavner i det lange løb.
Kajs MC er medlemmer af SMCC. Støt forretningen.

Køb af klubtrøjer og Cap’s.
Allan er kontaktperson - se kontaktoplysninger side 2.

Fra Sort Sol og Restaurant Fegetasch i Neukirchen.

