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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: 

Klubmøder kl. 19:30 Den første torsdag i hver måned, i klublokalet

2. september: kl. 19:30 VMK Ordinært klubmøde - klublokalet.

10. oktober:  Tur til VW & Retro Museum i Ulfborg - se side 14

21. oktober:  kl. 19:30  Esben Kræn fortæller: Lidt fra mit liv med 
motor…klublokalet

4. november:  kl. 19:30  VMK Ordinært klubmøde - klublokalet.

Deadline til næste VMK blad er den 1. november 2021

HUSK AT:

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

FORSIDEBILLEDET: 
BMW 75/5 - som ny, men mere end 50 år gammel! 
Læs mere på side 10

NYE MEDLEMMER
Velkommen til:
24 Kees van Ittersum  6700 Esbjerg
33 Erik Nielsen  6800 Varde
125 Henrik Sørensen  6840 Oksbøl
116  Poul Hounsgaard Pedersen Sig, 6800 Varde
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VMK GENERALFORSAMLING
5. AUGUST 2021
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CITROËN GS  1220 CLUB
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CITROËN GS  1220 CLUB
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RINGKØBINGLØBET 2021



 Nr. 325 september 2021

 

Side - 7 -

SA BILPLEJE
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SA BILPLEJE
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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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BMW 75/5    1970
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BMW 75/5    1970



VMK NYT 44. årg. Side - 12 -

BMW 75/5    1970

Om Finn så selv skulle blive våd? Det er ligegyldigt, han er praktisk påklædt 
og tørrer helt automatisk efter et stykke tid - og uden at skulle pudses og 
poleres bagefter… 
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BMW 75/5    1970
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ETU FORSIKRING 
VETERANLØBET 2021
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STØT VORES ANNONCØRER
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WWW.LUMAPRINT.DK • NYGAARDSVEJ 23 • 6700 ESBJERG • +45 7513 1956 
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MUNKEBJERGETLØBET 2021
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 MUNKEBJERGETLØBET 2021
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GUBSØ GARAGE



 Nr. 325 september 2021Side - 19 -

GUBSØ GARAGE
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STØT VORES ANNONCØRER
DE STØTTER OS

Nu må vi igen være flere sammen. Uden restriktioner. Vi skal nu vænne os til, at vi 
kan planlægge kommende aktiviteter uden risiko for, at blive nødt til at aflyse dem 
igen, før de er ført ud i livet. 
Nogle - nu tidligere - medlemmer har ikke haft den tilstrækkelige tålmodighed til at 
afvente denne virkelighed og har forladt foreningen. Ikke alarmerende mange, der er 
allerede kommet en del nye, men der er god plads til flere nye medlemmer i 
medlemslisterne.  
Vi står stærkere, når vi er flere. Så kig dig omkring. Kender nu nogen, som kunne 
tænke sig at være medlem af en lille, hyggelig veteran-klub?  
Vores kontingent er et af de laveste for den type klubber, og i et igangværende 
kalenderår betales kun for de resterende kvartaler. Tilmelding sker nemmest via 
hjemmesiden vmklub.dk   
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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 

Af Eli, medlem nr. 85

DER er stadig dømt sommeridyl i liggestolen. Vi kan stadig få nyopgravede kartofler. Vi skal stadig bruge 
solcreme udenfor, hvis vi læser feks ( FART; STIL & FRIHED ), om motorcykelkulturen i DK. (Motorploven) 

DER er 350.000 svært ensomme i DK. 44% ville tage imod en invita�on fra en de kun kender flyg�gt. Her 
kan vi byde ind med køreture, med eller uden kaffe eller mad; Og hvem ved, måske giver det forøgede 
medlemstal/ fornyelse i klubben. En del kommer �l at sige nej tak. Det skal du respektere; Men det 
betyder ikke, at du ikke skal prøve igen. Det tager �d at få �llid, men venlige ord koster ikke meget, dog 
udre�er de meget. 

LIVET er en seksuelt overført sygdom, som man dør af; Men vidste du at folk over 65 risikerer at miste 
muskelmasse, når den fysiske ak�vitet falder. Derfor anbefales de at skære ned på det usunde, huske 
mo�on, og fokusere på at få bælgfrugter, kød, fisk, æg, nødder og mejeriprodukter, samt at tage             
D-vitamin i vinterhalvåret - og hele året plus calcium, når de er over 70. 

ALLE, næsten, kan gå. Det er noget med det ene ben foran det andet, og gentag, gentag. Det er socialt at 
gå, og der er lu� �l at ordne verdenssitua�onen, eller ly�e �l, og kikke på naturen. Tag sorgen under den 
ene arm, og glæden under den anden, vi går om lørdagen ml 10 og 12, med folk, flest fra denne klub, ml 
1 og 4 km, og slu�er med kaffe. 

HVAD har vi fået ud af coronakrisen. Ordet krise, kommer fra græsk, krisis, som bla betyder vendepunkt, 
som kan skabe forandring. Selv om vi ind imellem nød den ro der opstod, ved alle de �ng som ikke kunne 
gennemføres, så skal vi i genåbningsfasen, sørge for at få åbnet klubben op for fuld musik, for vi har et 
fællesskab, som ikke bryder sammen på grund af modgang eller modstand. Jeg kom først i lære som 
skotøjshandler, men blev smidt ud, da jeg sagde �l en kunde: Hvis du ikke kan lide vores højhælede sko, 
kan du få et par flade. 

BLADET skal fortælle historier i ord og billeder. I dk er der 3mill som kan skrive, og 2 mill der ikke kan lade 
være, og du er en af dem, så … Drengen kom fra hønsehuset: Nej mor, det æg, hønen lå og lagde, har den 
ikke lagt, men det, den skal lægge, ligger den og lægger. - Og ja, skriv bare, vi skal nok bakke op om 
staveninget. Du har en krone, jeg har en krone. Vi by�er. Du har min krone, jeg har din krone. Vi er ikke 
bedre s�llet end før; Men hvis du har en ide, og jeg har en ide, og vi by�er, har vi begge øget vores 
ideforråd med 100%. Du er et led i værdikæden, og med �l at tegne helhedsbilledet af vores klub. 

Tak for din �d, og fordi du læste. Hvis du synes om bladet, kan du ringe eller skrive �l redaktøren. Han 
tager al�d telefonen og besvarer al post. Hvis du ikke synes om det, kan du skrive �l mig. Jeg tager aldrig 
telefonen, og besvarer ikke breve. 

Medl. nr 85 Eli. 
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POSTKORT
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