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BESTYRELSEN:
Jørgen Lind
Vestervang 15
6830 Nørre Nebel
2016 6614
formand@vmklub.dk

Formand:
Overordnet ansvar for VMK
Ansvarsh. redaktør,
Bladudvalg
Løbs- og turudvalg

Thomas Nielsen
Højvangs Alle 71
6700 Esbjerg
5336 5181
naestformand@vmklub.dk

Næstformand:
Kontaktudvalg
Løbs- og turudvalg
Kasserer:

Regnskab
Medlems- og køretøjsregistrering

Pia Jørgensen
Nymindegabvej 121
6855 Outrup
2166 1217
kasserer@vmklub.dk
Povl Elkjær
Solbærvej 10
6715 Esbjerg N
4081 3124
klubmester@vmklub.dk

Klubmester:
Klublokale
Løbs- og turudvalg
Sekretær:

Sekretær, Referent, Fotograf

Frants Enevoldsen
Sportsvej 8
6740 Bramming
2527 6909
sekretaer@vmklub.dk

Axel Hesel
Morbærlunden 42
6705 Esbjerg Ø
4051 2226
bestyrelsesmedlem_1@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem 1

Løbs- og turudvalg

Brian Sten Jensen
Østparken 73
6840 Oksbøl
bestyrelsesmedlem_2@vmklub.dk
2614 1179

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.
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Bestyrelsesmedlem 2

Bladudvalg
Suppleant:

Webmaster:
(ikke i bestyrelsen)

Johannes Frandsen
Lilbækvej 2
6715 Esbjerg N
2237 2201
suppleant@vmklub.dk
Per Finderup Nielsen
Frejasvej 72
6840 Oksbøl
2122 3930
webmaster@vmklub.dk

Grafiker:
(ikke i bestyrelsen)

Kenny Hansen-Schwartz
Baggesens Alle 13
6700 Esbjerg
4082 2855
kenny@lumaprint.dk

Bibliotek:
(ikke i bestyrelsen)

Kjeld Kristensen
Solbærvej 11
6715 Esbjerg N.
4025 7868
kjk@kristensen.mail.dk

(ikke i bestyrelsen)
Bladudvalg

Eli Mortensen
Rønnevej 12
6710Esbjerg V
2820 1342
eliem12@hotmail.com

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB,
FORKORTET VMK.
KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

AKTIVITETSKALENDER:
4. marts 19.30 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen vil kun blive gennemført, såfremt den kan
afholdes i overensstemmelse med de gældende coronarestriktioner. Ellers aﬂyses - se hjemmesiden og/eller facebook.!
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.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Følg også med på hjemmesiden www.vmklub.dk,
der kommer de dugfriske nyheder.
HUSK AT:
-Meddele adresseændring samt ændringer til køretøjsregistret til
Pia Jørgensen, Nymindegabvej 121, 6855 Outrup, tlf. 21661217
mail: kasserer@vmklub.dk

Forsidebilledet:
TROPHY - TROFÆ. Læs mere side 5-8.

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

AUTODELE - VÆRKTØJ
AUTOKØLERE
AUTODELE - VÆRKTØJ
AUTOKØLERE

GRINDSTED BREMSE- &
KOBLINGSSERVICE ApS
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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

Vestergade 114. 7200 Grindsted

75322
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GARAGESNAK
VINTERSOLHVERV !! Tør man foreslå en dosis lyssind ?? Vi har sparket 2020 ud af døren, vendt det ryggen, og byder
et nyt friskt år velkommen, og håber, at vi snart kan sammenﬂette dagligdagens forskellige gøremål, med femstjernet
frihed, luft, og samvær med kaﬀe og klog snak.
HUSKE: Nåe, Fik en madkasse med gennemsigtigt låg, så jeg kan se, om jeg er på vej ud eller hjem, og jeg har aldrig
haft det bedre, for jeg møder en masse nye mennesker hver dag. Vi har nået den alder, hvor vi ved, hvad der er værd at
vide, og på en god dag, kan vi også huske noget af det, f.eks. forskellen mellem en hestepære og en kugle ﬂødeis... In
the garden of memory, in the palace of dreams, that’s where you and I shall meet.
NYTÅRSØNSKE for 2021: Nyt lydanlæg, og forbedring af akustikken, f.eks. med ﬂytbare lydvægge på hjul.
ÆN RAJSKRAJER !! Evnen mangler ikke; Men evnen til at udnytte evnen, efterlyses. Skriv i den nye serie i bladet. Tak
ska far ligot ha - en god ide til videreførelse af: DIG !! Du scroller simpelthen tilbage til, ja, det første køretøj, som du
husker i din familie, onkel, bedstefar osv, og ridser op, rækken af de senerekommende. Ind imellem kommer så lidt
årstal, personer, grunde til skift osv. Har du billeder, er det toppen, ellers ﬁnder vi nogle tilsvarende,
og hjælper gerne med alt hvad ønskes. Du skal nok komme igennem med alle skriveﬁngre i behold, og læserne får
slidgigt i bladrearmen, og glæde i sindet. :-)
I ÅR er første gang jeg ikke skal på skiferie, pga Corona. De andre år plejer det at være fordi jeg ikke har råd.
JEG havde et større skænderi med konen i går. Hun ville i biografen, og jeg ville ud at sejle. - Nå da, Hvilken ﬁlm så I så
?? —— Vær farlig, kør Harley. Kør japaner, og du er dummere end du aner. Vær kritisk, kør britisk. — Spøg til side og
hofter fat. Kender du en, som vil med i klubben ?? Vi søger barnlige sjæle i ALLE aldre, så der behøver ikke at være
romertal på hverken personnummerbevis eller nr. plade.
AT sætte noget i stand, akkurat som det forlod fabrikken, kan være kompliceret, meget. Mellem jul og nytår har jeg
repareret en Ashley bananmanifold. Skar den i stykker, for at rense den ordentligt. Så kom problemmet, for jeg havde jo
ikke skåret det hele i stykker, og skulle derfor matche mine svejsninger til dem de laver hos ASHLEY… Det var en kamp.
Mange testsvejsninger fandt sted, og for at sige det som det er, så er det meget svært at levere så ringe svejsninger.
Undervejs fandt løsningen mig, da jeg blev irriteret over ikke at kunne levere varen… der gik øl i det, og jeg nærmede
mig mere og mere målet. Det blev perfekt efter en ca 8 stykker, og det passede også med start stop mærker, som
ASHLEY laver, da jeg skulle tisse ca halvvejs rundt på hver svejsning. Helt perfekt blev det... Skulle ASHLEY, mod
forventning, læse dette, kan jeg sige med sikkerhed, at jeg ikke tager mod et evt job, da jeg ikke kan holde til at drikke så
kraftigt til hverdag.
ET JULEEVENTYR med sne, skal vi ikke snydes for, i denne våde og grå vinter. John fra BMC-Freak.dk fortæller
følgende: Juleaften 1978 skulle holdes hos mine forældre, som havde et lille landbrug oppe i vildmosen nær byen
Manne. Jeg og ungerne var kørt derop om eftermiddagen, i vores nye Allegro stationcar. Kantinebestyreren skulle
støde til, når hun ﬁk fri kl. 19 fra Sct. Joseph hospitalet i Ålborg. Da ungerne og jeg, om eftermiddagen kørte derop, var
det begyndt at sne og fyge, og det tiltog kraftigt hen under aften, så vi blev mere og mere bekymrede for, hvordan den
stakkels kvinde skulle komme gennem snemasserne. Vi havde på det tidspunkt en Austin 1300 mk 3, som nr 2 bil. Jeg
havde sat 13´´ pigdæk på, og i bagagerummet sneskovl, sandsæk, støvler osv. Man skal huske, at dengang havde man
ikke mobiltelefon, så da tiden nærmede sig 20.00, begyndte vi for alvor at blive bekymret. Snestormen var for alvor
taget til, og jeg skal lige hilse at sige, at turen gennem vildmosen er meget lang og øde. Den lille gård lå for enden af en
smal blind vej, som var ved at fyge til. Klokken 20.30 kunne jeg svagt skimte et par lygter, og kunne se, at de ikke
bevægede sig, så på med vintertøj, støvler og en kraftig lygte, og så ud at redde den seje kvinde, som var kørt fast i en
drive ca. 500 m fra gården. Bilen hentede vi senere med traktor, så mælketankvognen kunne passere tidligt næste
morgen. Det blev en super god og hyggelig juleaften, som jeg aldrig vil glemme. Den gode gamle Austin ﬁk et kærligt
klap på taget, fordi den havde ført den seje kvinde gennem snestormen, selv om den, på de sidste meter, måtte give op.
Godt nytår !!!
Eli, medlem nr. 85

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
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