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Kasserer:

Regnskab
Medlems- og køretøjsregistrering

Pia Jørgensen
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6855 Outrup
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kasserer@vmklub.dk

Klubmester:

Klublokale
Løbs- og turudvalg
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     Solbærvej 10 
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klubmester@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem 1

Løbs- og turudvalg

Axel Hesel
Morbærlunden 42

6705 Esbjerg Ø
 4051 2226 

bestyrelsesmedlem_1@vmklub.dk

Suppleant: Johannes Frandsen
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6715 Esbjerg N
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Bestyrelsesmedlem 2

Bladudvalg

Brian Sten Jensen
Østparken 73
6840 Oksbøl
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1934

 å0 r4

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB, 
FORKORTET VMK. 

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk
Facebook: VMK - Vestjysk Motorveteran Klub
FORMÅL: At fremme interessen for køretøjer af teknisk-historisk 
interesse.

ORGANISATION: 
VMK er tilsluttet Motor-historisk Samråd, som er en 
hovedorganisation for tilsluttede foreninger, og bl.a. på disses 
vegne forhandler med diverse myndigheder.

KLUBMØDER: 
Klubmøder er for tiden aflyste p.g.a. corona. 

VMK NYT:  
Officielt organ for Vestjysk Motorveteran Klub - udkommer i januar, 
marts, maj, juli, september og november. 
Indlæg kan sendes til VMK's redaktør. Medlemmer, annoncører
og div. samarbejdspartnere er velkomne til at levere stof til bladet.
Indlæg redigeres til skrifttype arial 10 pt.
Deadline er den 1. i de pågældende måneder.

AKTIVITETSKALENDER: 
VMK kan i øjeblikket ikke tilbyde andet end 'selvbetjening' ved at læse 
VMK NYT, der udkommer uændret til alle medlemmer, kigge på 
hjemmesiden vmklub.dk og/eller på facebook-siden VMK - Vestjysk 
Motorveteran Klub. 

Deadline til næste VMK blad er 1. januar 2021

HUSK AT:

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Følg også med på hjemmesiden www.vmklub.dk, 
der kommer de dugfriske nyheder.

Forsidebilledet: 
Gl. Hviding Kirke - Gl. Ford A Coupé. 
Læs mere side 11-16. 

NYE MEDLEMMER
122 Christian Winther Esbjerg

INDHOLDSFORTEGNELSE:

VMK lige nu ....................................................... side 3

Rekreation ......................................................... side 4

Dansk bilproduktion  ........................................... side 6

Esbjerg Motorsamling  ......................................... side 7

Ford A ............................................................... side 11

Nye bøger fra Veterania  ...................................... side 18

Julehandlen ....................................................... side 19

Garagesnak ....................................................... side 21

Postkort ............................................................ side 22



 Nr. 320 november 2020Side - 3 -

VMK - LIGE NU

Vi



VMK NYT 43. årg. Side - 4 -

REKREATION



 Nr. 320 november 2020Side - 5 -

REKREATION
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DANSK BILPRODUKTION 
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ESBJERG MOTORSAMLING 

VMK klubmødet d. 1. oktober var henlagt til Guldager Byvej 2, hvor Jan Ø. 
Bækgaards ESBJERG MOTORSAMLING, har til huse. 

Samlingen er indrettet i udbygningerne på en tidligere landbrugsejendom 
Nørreriis, som Jørgen Bækgaard gennem nogle år har sat i stand og bl.a. bygget 
et nyt stuehus. Man kan gætte på, at der i hovedlængen har været stald. I den er 
der nu udstillet så mange motorer i den grad, at 'firmanavnet' ESBJERG 
MOTORSAMLING og undertitlen Vestjyllands mest interessante motor-og 
maskinsamling, bestemt ikke er overdrevet. 

Blandt VMK-medlemmer var Interessen for at deltage i dette klubmøde og 
besøge samlingen næsten overvældende, så man måtte fordele sig ud og ind 
mellem motorer og knallerter for ikke at stå for tæt - på det tidspunkt måtte man 
endnu samles 50 personer. I skrivende stund er antallet nedsat til 10, som vi for 
en periode skal vænne os til ! 
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ESBJERG MOTORSAMLING 
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ESBJERG MOTORSAMLING 
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AUTODELE - VÆRKTØJ
AUTOKØLERE

tlf. 75 322 322
www.grindsted-bk.dk

AUTODELE - VÆRKTØJ
AUTOKØLERE

tlf. 75 322 322
www.grindsted-bk.dk

GRINDSTED BREMSE- &
KOBLINGSSERVICE ApS

Vestergade 114. 7200 GrindstedGranly Gruppen A/S
Målerhusvej 2 · DK-6700 Esbjerg

Tlf.: +45 7610 5858 · Fax: +45 7545 1155
mail: info@granly.dk · www.granly.dk

CVR-No. 11402305 · Sydbank No. 7701-0002454427
IBAN No DK8577010002454427 · Swift Code SYBKDK22

STØT VORES ANNONCØRER
DE STØTTER OS
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FORD A
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FORD A
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FORD A



VMK NYT 43. årg. Side - 14 -

FORD A
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FORD A
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FORD A
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STØT VORES ANNONCØRER
DE STØTTER OS

WWW.LUMAPRINT.DK • NYGAARDSVEJ 23 • 6700 ESBJERG • +45 75131956 

BANNERPRINT

PRINTNING

KOPIERING

SCANNING

PLAKATPRINT

FOLIEPRINT

LAMINERING
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NYE BØGER FRA VETERANIA 
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JULEHANDLEN 

13" Fælge til salg. Philbert har disse 4 WOLFRACE alu-
sportsfælge i overskud. Fælgene er fine, men dækkene er 
gamle - de har siddet på den AUSTIN HEALEY SPRITE, 
som han købte, og derfor passer de sikkert også på andre 
'små' BMC-biler, såsom 
MG MIDGET, MORRIS MINOR, AUSTIN A 30, 35 & 40 m. fl. 
De kan fås for KUN 'en TUSSE'. Ring 4251 0049. 
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STØT VORES ANNONCØRER
DE STØTTER OS
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GARAGESNAK

 
 
 
 

MIN MC - MIN BIL… 

I hvert nummer af VMK NYT forsøger vi at bringe 
en artikel, hvor der fortælles om et medlems 
køretøj og der vises masser af billeder af det. 

Derfor vil vi også gerne have dit bidrag - ta' en snak 
med Jørgen Lind om det på 20166614 eller send 
en email til formand@vmklub.dk 

ER DU da sindssyg, for en dag, jeg har haft i dag !! Min kone har lige født, samtidig med at jeg var ude og købe en 
ny bil….  - Det er da fantastisk, hvad blev det så ??   - En Mitsubishi. 

SIKKE DA noget, Sommertid, normaltid. Det er da vist bare en dille. Giver det maks. et halvt år.

SOM TRADITIONEN byder, samles hver mandag, på Jens Jessens foranledning, i sommertiden, mange 
køretøjer, og deres undertiden lidt specielle ejere, på Varde torv. Vi tager pulsen: Hvor hurtigt kan din motorcykel 
køre ?? - 305 - Du godeste !! Men så hurtigt kører du da vel ikke ?? Det er da alt for farligt. - Sæføli gø a da det. 
Eisen ka a liså got ta u å se mæ dsb !! - Det virkede meget overbevisende, da du kom kørende, og rullede ind på 
torvet, med snild teknik, fuldt overblik og høj beslutsomhed. Hører du til blandt eliten ?? — Jow, alti ful rulle fremad 
!! - Hvis du vælter, hvilken blodtype har du ?? - 15 W 40. - Der er dejligt derude på Varde torv. Vi ses i 21. 

HVIS DU møder et menneske uden smil, så giv da eet af dine. Prøv det derhjemme på din kantinebestyrer. 

VETERANNØRDEN: DE fleste af mine penge, bliver brugt på gamle køretøjer. Resten bliver brugt på ligegyldige 
ting. 

I DENNE coronatid: Jeg tror at vores besøg hos Katrine og Peter gjorde dem godt !! - Hvorfor tror du det ?? - Jo, for 
så du ikke hvor triste de så ud, da vi kom, og hvor glade de så ud, da vi gik!! 

KLUBLOKALET: Tomt som en klejnedåse i juni. Det er klart, der har været større smil; Men jo før der kommer 
forslag til listige steder, som vi skal besøge i 2021, jo bedre er mulighederne for at få planlagt et rigtig godt næste 
års program, hvor vi siger, corona good beyruth, for i morgen er endnu et eventyr. 

MOTORQUIZ-biler, fly, mc - en sjov fbgruppe. 

OG SÅ er der Philbert. Han kan ikke køre bil. Han ødelægger platinerne. :-) 

JACK NICHOLSON: Jeg skal i hvert fald ikke have pulsen op, eftersom man kun har fået et bestemt antal 
hjerteslag tildelt, og jeg nødig vil bruge dem alle for hurtigt !! - Giver man ikke mr. Nicholson ret, kan man gå med 
op på Lyshøjen, hver mandag kl. 10. Der er gratis entre og kaffe på toppen. Kom frisk, for det tæller ikke som 
motion at løbe tør for vin. 

BLANDT BIKERE (ældre). Its windy today - No, its thursday - So am I, lets get a beer. 

JULEGAVEØNSKER: Slim som lyser i mørke, Alunkrystaller, Roterende spiralarmbånd, Tusch som skifter farve, 
Ballonbil, Eldetektor. Nej, jeg tror jeg ønsker mig en bog i serien: Vestjydske fortællere, fra forlaget Edithor. - Er du 
motorcyklist, er bogen, Kim panik og hans venner, nok lige sagen, til et godt grin mellem jul og nytår. - Eller måske 
DVDen (Fyren fra nabograven), hvis man er til femstjernet romantik. - Er man til romantik og Nimbus, er (Rekrut 
67 Petersen, lige sagen. - Skal det kun være gamle køretøjer, er der jo: (100 års danske bilkonstruktioner). 
Juletravlhed: Du kan også få dit eget foto som puslespil ved Hyggeonkel.dk. Dont stress, do your best, forget the 
rest. 

BYRETTEN: Er de tidligere straffet hr Pedersen ?? - Ja, vi havde svigermor boende sidste sommer. 

ÅÅHHH, Alle de krav og restriktioner !! Så nu skal man også ud og have fat i 10 venner. 

EN GANG om ugen: Hej skat !! Hvordan gik mødet i afholdsforeningen ?? Skide godt… hele salen var fuld. 

Der er EGERHJUL, ARTILLERIHJUL; PLADEHJUL: ALUHJUL, og så er det snart rigtig jul, og da dette er årets 
sidste blad, ønskes alle en glædelig jul. 

VH Eli. 
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POSTKORT

ved Jørgen Lind
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Vestjysk Motorveteran
Pia Jørgensen
Nymindegabvej 121
6855 Outrup




