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Billed- og filmaften
den 16. februar.

Vl så rrcm lir en afren
ri del li for;kerfra

sidsr N,len desværevarvo.os esen videoprciektorstad q
i$ebele E+metdr så repararø€n havde vetv, I ånt

hanseraf kendskåbltosenarinomedhvitkekaber der
ranoosra bruqes.runneu uerås
fofbndesen meem @res aEpkre oq den ånje
prolel oL der sevføoero !ar hel a

møderor a er srår der I
lunq rie,nsln o9 ddpa$edenoorerlabeme e;
opnaedeå råb ederrradeneneårsoieroåskæmenoo

D6rhavde kkeiusrvæ€rkøtorand
2 rmahen sånårv nu [[e vår mere end omlrno er

d fr*. emmcn i;n
lensynet

Fø61 visle Jørcen

Dernæsr loq hån i skueme msd på en rur ta det
nord ss e s.o ånd ttdet sydtiqe E

qP +trreneneroo
han håVde modL ,n fene gdd.

Ars uinin§svis så vinoOt6 fitmktip rra borømte molorøb.
d6nnesangm6d ydpå såvddenafrensåel

nden næsle firmarlen d€n
øboåomq;mer

0f protek'oren korek arooarorøvel

'n,

,

f\rIr N\T t5 trg



(Jeq lik kørckon0 moiorcyke ved m
lesså NLMBISl1gs6 ss"rodæ erEgonlrosgaad For
herr rra r 934 og 4045 e. frem va. m
NIMBUS, dos var der sennem 1960 oq 7oerne gjon
loreøs med jåpånske of{oadere, BSA os BMW
moiorcyklel hvor del blev BMW d
N MBUS man har hørl om roGvårcts treneste var
omkr iq r979/30på Nore Unrup«aserne
Dol må have hænglgodrved Eson,lor idas d NIMBUS
srad s mororcyklen ror rram. oq hån ejer så edes 2 iotle
eks8frpa€r En nga.s 1937 SPORIsolo fraskine og
en årqanq 1953 SPEclALmed s devoon.

Eson roæ ler med 0æde om sine

kke mindst N MBUS manden Per
A eisLey som er ibes ddelse ar M Niese^ssargsbog'et
det ykkedes Egon al samme.stykke meser ar
moiorcykans hsrore siden den rorlod &S Fisker &
Nlelsens rabr k på PålerBaigsVej30, (øbenhavnF den
23/6-1937sammen med en rakiura p
Den bå N MBUS sPoRI med ste

N esen, Albaniqade
33 I odense hvor den blev nøle ndskrever lrhåeis
sargsboq oen 12 aususr samme ål blev d.n sogl ril
s asrer adejder Harard Kra ner ror ia

D3iBrinb€ssanlos Iankevækkendearse, hvådrinsena
kosrede i1937 Hvåd mon det §vas iiridas, ar cM

Odense Polili al
Odense Ioldkåhmer modloq 30570 krcner ror
10 då 6sren, al'ier på odense Fo
med 14.00 koner oq al 106 king. som bela tes af ftmaer
lvr. Nrersen berøb sls lir2 60 koner Numm€@ådehe
dervaroqså en på roGkæmenden§ang -brev skevelind
unds udstyro9 kostede6 ' krone(

e riave prcv s o. på
hee 35,00 konei rjenle M
kfoner sva€ndetrqodr2l% pådenhander

scannersidearM N elsensså ssboq-sesideT

Del er lykkedes Eson at rå konlakr t
ejer os åne eliJlo, der viser Ha€rd Kra.e.på N MBUS
SPORle. En ar Eqons bekendie kunne qenkende

'H6økr6s oq Hydøen" der var
opslirleltæl på ø.esund, lernbanestalionen os lærserne i

EGONS NIMBUSeT

den græske oudeverden er
HeGkles en hel
vnks q€ sofr uvl eiq6, oq rier en enom vandslange
men n hovedel Nelsinsør eskede man kke iserrem
skulprurendengan0denbevsalop.0§då.rkdadaogså
'kæenavnelDen eMandsKampmodskafrevæsenet
Sbruen er dos siden flylleililnord€

T båge lir NrMBUSen. Under kgen korre NTMBLIS
sPoRTen med srehummerer 3109 rodsai på Fyn med

M 19043 odense Amt,

D6n 3 augusl 1945 udslodie Nemng Todkammer

Molorkørcrøred-åbe^banihenhordli en ny Lov af3 Jul
1943 lirlormandThorkid E mho driSrudssaard medei
bemædn d§ofr el nybaosæde
Ved en omGg strering iil L.ndmand Foul KonEd
Jacobsen isnejbje.serdeibas påsammeallgstpåleqnel
atHe.n nqTodkotrtrolden 30/3.5r,alkørerøiererfi Iaqer
aorArs riihenhold ril LovnL 25 ar31' Januar 1946.
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EGONS NIMBUSeT

,",.-'.,'','."..';* l

al en ny res rennssatesrfta 22l3i963frcmsårder ar
NrMBL.rSen fta 23i5i953
Eq srerer med nrmmerer DP 10045 Rnqkøbinq
Po lkeds og nu rk den nye ele

t

r\,lolorcykei dukkdd€ op næ$e s
søn Henrk randl den i Den Blå Avis os køble don ror

lorliger da den var borer op 3 smse romden m;
resnermed aten bo.DqholderlilT0 000km-nykufrlap
nye eler ny knåsrakser m m , men b okken os ropslykkel

1993 blev nr 3109 ndregsrreret Esbie,g og rik

2002 ovedoq Eson Nimbusen rra s n søn derpå gtund
ariami efo.øse se havd€ brus Iorerktrdøi med påds'
flere Siden da har Eqon os N MBLJSen sammen tu Bl
omking 15 000 km, hvor der kun har værer arm nde sr

Den 5rr-2009 brev
nummer M 19.043.

Egon iinderdog kk6 dån nyfrefrsrrrede pådes ray outer

ANNI,'],LER,ET
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Vest€rhavsgade 151 5700 Esbiers
www.comtecint.dk Tlf. 75 12 09l0

NORDISK VETERAN
"Gammel kærlighed ruster ikke"

cå ind på www.nordiskveteran.dk
og lå alle uelerankundefordelene
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En N MB(JS SPORT VaI meqei m

HENDERSON. CLEVELANO PERCE Og ACE VAT
rorlenssi ndsii er mensrNDAN rodede dlvid6emsd
acE mororen os en udvk n§ deEJ Enseske ARTEL

manse andre4cy idredemoiorcykerpåma edel Den
4.cyrind€de ropvenr ede

hk os havde opragr udnødnnssrør FE nr 3364 oq

everedes kun i bå med
enke sørvsiaffer i9
ned rodoearoq håidkobrinq be! ever6r fred mode be eqner§en

100srk ii M rercl09 btevtndresis
Mororcykren har srenummer 11350 M irærmaskiaeme
håvde en anden minderoryoie oq er separarsM THS
§peedongler var s'ønma ede. m

brev frororcykren soglpå Fo6vareb 4ktm m'16 den

Eqon røbie moro,cyr en
oqhårbruqrioqeårpaå re5 aurereden o a roo udsr!re

å den nu fremråder
helr som en civirNiMBUs SFEC ALs devosnscyke i sol1
akerins med dobbe rou dsrafi einq

EGONS NIMBUSeT

å
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EGONS NIMBUSeT

20/10 196spåqtuidaf urenlaberrepaGion MenEson
haf råer der ud å iørc gei og ,orsy
reprica Pe60i s devoqnsksse

Den 2417 2000 brev Nr,rBusei
nummerEJ 14 933, osden,4/11.2010oed hGlorsk sod

ieksr oq fotos JøfqenLnd/aø .12

National Køredag den 5. juni 2012

V sam es kl. 10.00 på P-pladsen ved
EF Ha erne på Sponsvej, Esbjerg Ø .

ogkører'spredinok'ti

Natuhælk, Gerebækvej24, BroderuF,6360Tinslev

- undervejs frdervjet godl sled og nyder de.
medbragte madpakke og ia'også kafie. med -

Kl. 14 00V mødes med vo.e venner lra Tønder Vereran Kub
k 14.15Derv være foredrag og rundv sning al meleriei 'Natumælk' d En ng (mejer st)
Dervilvære smagsprøver af ost, yogurt m.m og bltikken vilvære eb-an.
Læs mere på Naturmæks hlemmeside $/W.nalurmaelk.dk

VISES I V[4K Løbsudvaget
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Citv Autoservice
r, Birgcr Buscfi

Srandby Kirk€!el 216

{*ail

Biltelefon 40llllJs:l
Pri!ari.lel.n ?5451i0r tr'

ttavnegade 3 3,6701 Esbierq
rl f.7911 5200 Fax.7929 3030
www . kpmq. dk
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BOSSEN
lndbydelse til træf

HVIS du IKKE kørermed iEsbjerg Vebranløb den 28. apri 2012 - uviståfhvlken årsag
så ndbyder BOSSEN (mindre kendl som med em nr 198 Jens Chr Bossen Jensei)

d 9 ti TRÆF på adressen Mølebåkkevej12 Kroager,7200 Gri.dsted,
m.,alem k 11 0O & 14 00

Herka. du ndfange idtal stefrningen, når øbsdetagerne passerer, og ind melem ma d!
kigge d I omkring BOSSENS ader, der er !, dt med en sa.d velsta nd aI spændende biLer,

molorcykleroq meqel, meset anden mekanlk.

LATE NIGHT 2012
ved Henne Strand

-onsdag aftener frå tlokken 19.00 d.n 417 -'1117 -1A17 -2517 &11A,

HenneStrandHandelsslandsforenngogTageSlockhomKrslensennvtererhermedale
medlemmerar VESTJYSK MOTORVETERAN kLUB OG MG CAR CLUB DENI4ARK med
deres f olte biler og motorcyk er I I hygge ge somme.LATE NIG HT 201 2t.æI ved Henne S.and.

Købmand Hanse. og Mi.hs Lshus, der ggerlige cenlrun aibyen, byder alle, der møderop
med sil game køretøj, på en s e ler en ø/sodavand samt kaile og opiordrer ale ii ai
medbringe og udstille el skema, der er udiyldt med teknske data og alt, hvad du gene vl
fortæ le om netop din bil/moto.cykel.

Derer ngen ilmelding, men evt
spørgsmå kan rettes I lTage på



Nyt lys til gamle biler?
Nej, nei, nei...

Oiode lam per lil erstatning af de "gode 9åmle" glødelamper,

V erroa le bekendlmed arvorcs g øde ampe6dageedate der§anedemed 220Va.60wmaros derover os fra l
rcrFsddeifosvind-areandre såprudset9endagerv.res6enerr2vtamper

oqsaparislen.sevommansebenæslerdelreoerfo.qkle§sdslpåsonmeEnoqpønsed€pahvadderskaeretalre
vor6s g øde amperogsahlidi0arfin

e kunne leg oqså gve el «øfte rysudbyne en .rran.e. §a dermed kunne en
ha oqen afrpe e erxenon osså kom
mu stal ndreshlrere maslahenidet!visse,leglvverslæ l Oerlore
Halogen pærei fardt også hudsiv
hvorro( ryde se regn pa smehiq arrygtemes paslikqras på lrods a yssly*en siøre oo

dvikunqen errangrsrør€
Senerevcledels s arandrc havde rorsøql delsanne med sånme €su hr
De orhåjeoe ende. ai ysdiodei somiesrørrrtrrocoqidbruseri sn ro0å medel.i9erdsurar (iesernDkfor
dumr arsøretrer,ql9r)nåværedenbedsle øsnng udvikrngeiharid
søqninq på neiler os hlærp fra en Eiypeeierpåstærandfandijes nos e. son e,rremraqeide
købes Ensand Dervarikkercsell svarcndeirsarqivores eandeqår
Nurrarle§s6rvsknelmnepos oi ysrdbynesadeluineanveidessomkørctys
Nyemå nnsskarbq*,ossåmåje er kkerågeried såleqmåse hvaddekrnne

Denoprlnde se pære

vNfl( N\T l5 nrg.



Denop ndori96påreer4wmed BA9fahingogsrømtorbru§på0 25a.
Dennyediodeerr 5WmedBAgfaln ng09siømlorbrugpå0,12A.

Del ermeningen al baglyselogså ska skifies.manforøreblikkslharlesikkedioderderpassersomeretahing.m6n
den fi ndesosskal bare købes

Sloplys erskiftetmed eigodt resu tat med en uhva.endediode. Som 6n sde§eviisr easererden hudiqere end en

Densam epærcvar21,0Wmed BAl5ralnins osstrømlorbrus på 1,54.
Dennyediodeer3 36WmedBAlsfahing0!stømfoturugpå0 244

sblivs bejddvidererLlesikkev mer€ o 6rm6neråtje!hartædnokombrus

Den slø6re overaskelse lor m s er, aldetermu isr at lå erclah nger lor ios B arde arm ndeise haoqen pæ.er Der
giverm 0eniånke,hvofor kkebtugedeniraiqtogkodrys?
Iænk hvad det kun.e bewe for yorcs gamle kø.etøiei der ikk. er byg§er lir kørery§ med 2x55w konslair, for kke at

Nyt lys til gamle biler?
Nej, nej, nej...

Mangern9kan9å9al.nårdelløreternedrærdelpåpapnoedorsr€ll3rjeskkesidsrearsnilrorderviseriydogtåtl69
har bget så gruelisr rel arvores ovepåomddei Ale ønskersiørelElkslkkeAedo! mind€rotur€nins, men når der
kommeriinogeltryr somkanhjårp€påb6gq€dere.ska ingenrrcaibi sernemåsorebruqafudvkinse.

anerbedre ys,m ndresrømforbrugoqtæng.rehotdbafied Dernærmersisalen
bi meddssealdrsskalhavesktterramoe(så ænqede.erpå anddvBjen Forhv kenbirkørerme@end2000000
kmoefteserudfiådiodeBevelid50000rimer(40000lime4ogensennemsnrsfanpå50km/ihvadnoke.forhudsr

Va.li syn i s dsre uqe oq lodød6 miq om roveh€d6i €d år ånvdnde disse ram per r ærdrc brei bådo set trå ation lit
lysudbyteogen hyporeriskbenzinbesparelseosdemenm ndGCO2udedn nq m€nikkeminddpåsrundarbrusåt
kø r€rys som mange ar k assrs ke/verda i kørebjeme ikke er bygsd r d be nt41e, skø.l d e ska fø re kø rerys

er køreiøjskar være qodkendlef dai§ka myndiohederlit bru§ åf d sse, e tec måde
oprlnde ge amper kkesklliesli andetenddetb eierqodkendtn6d.

KORTSAGT.DEIMAMAN KKEI
D6rru sruts ies min efreEøqnins hordnng hos vorå rovgiverc I al foded€
rEfiksikkeheden'rorbuds"oanma .
[,lil.pøEsmåler nu: Hvor ska fråd henvende sis, tural rowiverne kan får øjnene op for al d odelamoer skalkuine
anvend* r lalle bileL hv s lys 5rs @seiellersersomdegam e9 øde ampår

Vil du træffe veteraner?
Så skulle du måske oveweje et medlemskab
Ve stjys k M otometeran Klub !
Stedet hvor du under hyggelige fomer
- møder veterankørere - som du udveksler efaringer med
- oplever ture, løb, træf, o.m.m.
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Bøger om klassiske køretøier - skrevet på dansk

. lO%tilm.dlmmerafVMK

.ved b*rillingpi{owvdeEnia.dtqhuske.t skrivevMK

":#
A/S Esbjerg Cylinder Service,

f fi - 7 51 39255 F ax.7 51 25943,

Hedelundvej 19,6705 Esbjers ø

ecs-itop@mail.tele.dk

F RØ KJÆR

NØRREGADE 71

67OO ESBJERG
TLF.7s450899
FAX: 75452543
e-mail: fp@ft oekjacrpapiidk

VI HAR ALT I
KONTORÅRIIKLER

ostori,k@ld
r_wII§

John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73
6700 Esbjerg
'lll. 7 512657 0, F ax. 7 572657 9



Speedway
&

Bramming Egnsmuseum. ffi
'Iildaglslharspeedway09Bramm ns Egnsmuseumlkke
umidde bad nosel med hinaDden al søre Men iiaiuar /
lebruar20r2 vardotmodsatieri ræ del
PoulE.kAndesen,derenriderbeskæff selved museet
fikd6n id6, alman måske kunne s
speedway på benene Uansel al museel selv ntel
malerae havde ar den sass esne udslil nser e er
magasnor så var mu§eumsreder Mooens rl3nsen med
på deen -oq så q odemandetl

EnEkkenuverendeog sæ.rd lere kørereslredeiatl
ro speedway os 1000mcykle(en de mater 6 og udsiyr
lilrådshed, os samne. m6d rolo
havde man skåbi en meqer lin udst lng med 6n §ior
bredde, der 

'rækkedo 
sporten Oennem 50 åi liqe lra

09 vedensmestre Fø del
søndeiyske havde man bdraser med el par
sldevosnsmaskns der målte bive d8n srore
udst ngshar de kunne ikke komme nd ad dørenl del

En
[[Itt

Roikk!, al:p.«n'ø

Lt hknE .tt Llut ktt sptlttoj kltb. t}tiry atat sPt

r el hjørne var der plancher om
Bagsværd på skåidnaviens forcr€ motorbane dei 31
okbberr920 Detvarqanske vcten kodovallo.dbane,
o9mankønedaoqsåmedmororcykleim€ndftr€cketer
speedway på de spgclelle mask ner os liqhed ned detr
bm,soh deisden hen kørtes og k
kke oplundei i Dånma* os så køne man aøtg6 €1

sammelrbllededen"fo*en€"veltundl heduer!sådel
eren smaossås. omdeikanbenævnesdinlra.k o9/6ter
speedway Densangka dresdel båremobruædderøb

L]

\tutrso r øtr, kar dt bt rtat ka
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rsfuqlen er en eegåntfuqrkrædt denao{e
bå- oq odliqe rledEgt. En symlonial tatoel
der €r den tirar gneenayveide ædeGien
Den il e kaEkrerisl ske isruql er Juq en Frot
losoet Den er lle,lynhuftig ogllttig. +uqlen
som symbolqiver et godt b lede år det du kan
roruente når du €riF@s HercdssDå€kasse

Fr4



Speedway
&

Bramming Egnsmuseum.

udsl 
^o6n 

åbnedes d 2r ianuariovefræ.a66af200
sæsteraf verdensmeslgrErikGunde6en derb a h.vde
udlånl 2 år sne speedway.ykle( som beqO€ håvde

ftn 7 februar rro dres el cafa.mød.. hvor den rd §ere
mesle.kører Bent Nørcsåd Jensen var blevet
museumsoensrandoo fonatemeaerundeaorddndeom

Udsflinsen der løb ov6r en måned, blev del absolul
sløreietilløbsstykkei museershislorie



Støt vores annoncører
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HT
Esbjerg Lufthavn

då;.-

o 4tæ
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TøMRERMESTER
VILLY ANDERSEN

TLF. 75 26 9() ()8
spekulerer De på: y villa Ombysnins

udnyrtelse af tagetåge Nyt tas
udskitlning af termorudeqeranLr eller har De bruq for hiælp iil almindelis vedliseholdelse

Vi er altid {riske ril at g,ve et ulorbindende rilbud eller overslaq.



Generalforsamling

VM(ssenec roGam ngden 12.aør2012

caro Smonsen ndredle møder m
fremmødre hedlemmer vekommen 09 gik sl€ks lil

li d iqentbevRorandMuncrrloresråetogvatgr.

203 Hairy Fuzzy Fønis,Talpos nr l45OreAndeEen
rlærebors D€bevmindelm6dorm n!lsslirhed

sen år øå vi dåsvætre konstaie
medlemsialer så nu er vinede på 2
håber ikke dei er er resn på krubben§ dueriqhed men vi
må ikke glemme, al vo6 medlemmer har en r melis høj
gginemsnilsadei risesom vi har maf,ge modemmer
ror'le t over he e and6i, os nosle m
være nedlen åf enenke lveieran krlb
Efieren de rulbuiens VMKS besryrcse erdermed den
ny3 sammensæhins beveren dei I albeidsryst igen. En
slorraklildennebeslyrcrse sombevvarslsidsreåL
voda*vruh erbevet qt s sodi ndrcllerogdeterloen
§lorbåhagå ghed,arhåvederheesamrerpaetsled hvor
osså medemmemekansø96opysn igeretc nåldeerli

Glesins Frids cenls har anmoder vMK om en
repæseiiant i Btuge6iyresen Trromas Niersen har
ndvirioeriar ndræde de.nebeslyrc se
*ble.sVeleran øblandlsted d 7 maiioodrveL De.var

fordelle sO på 66 b er os 16
mobrcykle. qen var der en slo, lak fc en af
øbsdeftaqerne, deuun€r o ålid ar få

Nariona køredas d. 5 lun. hvor VMK sbd ror
arung€månlei g k ar hysse se veje r I L nlrup Safari Zoo

Vi kunne mønslreT molorcykreros s brelIønde.delog
med2r b er Underyejs havde v etrigtOlhygg6 q pilsiop
ved Ribehø, hvor vi nød den srore sæstfrirred os delriqr

En & st l baqevende^de beqvenhed s Esbiers ciryt
vi de roq her med 6 biler oq 4

mororcykrel vor srand vargodr beso§r og spørgetyslen
slor måske sådaniå åransemenie

v ndvierse af
Sydves!ysksysehus nye parkeang
biler med som hverhavdeen prcm n
passage. Kodesen blev a,sru el fred en enkeft

rqmeslercn svqehos
dnekrørensanrResionsådsfomandcadHost
Der erså min sidste oplræden som rormand og iidrigere
næslfomånd, jes rrarvilke s nydtlden emmen medter
a e Jes lorrader ro ikke vMK men rykker 

^ed 
som

^ydende 
men em og er kke ænoe€ væk end mai eler

W iam Pohrhann redesjo.de ko ror resnskaber ror
2011 Roand [,lu.ch ønskede en folkadns på den slore
forskelpåhus elenfia20r0lit2011
WP lorkrarede al den opstod ror opbevaing al vorcs a*iv
ridlhosJøroenLindoqrestenhosBoxt

klubbens vedræsrervar punklel r.
indrød Deternusketsompki pådassordenen

Då der l un 5!ar!æ1965 €t nyl med
PedPr N6sen samtrdo er eneste

wPtemragdobudgellerror2012,menmåserremli år
d€t kke heft horder,f eBpunktererå]eredeovereked€i

om konl nsenclqninq€rnæsieåL

Dervar ndkomher er rore aq ! debalpåmød6lindssndr
st lElåvand som en

Pou Erk frem asde sev anmod.i.gen om ktubbens
sløhe vedenkod gennemgansarrorslaser
Jørcen Lind svarede, al Nenrc er btevdr lit ved er
med emssamalbejd.m6drorelninserderude, os hvis
PoulErkøiskede arudvk e noqerrrsvarende iB åvand.
var del mulisl al trække på klubbens hlælp med faks.
annoncBdng k ubb adei os på hjem
ikke bryde nd i anerede eksisreren d e a fta nqemenle r så
som Rb€ om rBdasen oq He.ne de onsdåse, det er

egenskaber som

mere 0lads
for'trengene

og

K,[TTJ

en sportsvogn



Veteranernes løb

NimbussenkunneoprlndellqJåshelt!den ygle(mensåmånedenbareikkekøreefterlyqtetændinqsld)
denkunneoqsåJåsmedqasv.lte(somdenl venslre)eldmedbaite valeo'tdvnamo.

tredages

DettradlionsngeSkagen-Københalnøbblevi20llafviklelrraden2.4luni medsiannaRådhusel
Skagenlorsdagd€n2luniogalsuhingiBrøndbylødagden4luni Derlar 2011 211 .letage? lB
Danmark, Norge,SverqeoqHo land.
HareyogNimblsvardedomnerendemæ*erbandtdeædsteårqange me.d€rvaroqsaandremæ er

DeædsteNmbusser Kakkeovnsrøret harslnavnetlerden ange ruidebeizntank dergår ndlnder

EnafNmbusserne, enmode Af.a 1923kønesafHennng Pelersen fra Køg€ Hanhar arteNimbusser
men h.n har også værel ansat i36 år ifrmael F sker og Nie sen derproducerede N mbus - idag er han

Hanvarsbnettdiglhjemmefraonsdagdenl.luni for den lirecy indrede molor pa 746 ccm vi kkelerne

lngen åf årets de raqende mask ner har de tagel delo6le Skagenløb. Detfø6te blev atvketil913 og
dela!erneskulekøreiraFrederlksberqll skaqenogrelurpålodage
r20l3erdetplanen,atmanvedSkagenløbels100årctublæum,v invl6.eenkereb eraldemegetrdr9e
arg.ngeti.ldertage netktassiskemotorcyke løb
Nuldens SkaSenløb handle. kke om al komme førcI, men dermod om åt deLiåge og gennemlore de
fasllågte etlper ndenfor beslemie lider
lndenslartenlåralemotorcykemedeesspedomelrekslrell ogsågælderdelompr'gefiih alkor€
med en hasiiqhedafpåsselefterdefåslsa etids€mmer



SKÆRTORSDAG
iEsbjerg \'1\41(

Ntr/-I]

N!hare, eq areii,oror.yke!m3nds

,t'
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SKIBBROEN I RIBE
- set på et ældre postkort og NU

SKIEBRoEN R BE eren hanekalinde m dl ibyen Neir,a vik nqel de
si20r0tunedeDanma*sædiebysir1300å6lubiræum E,ter136a hvdr

Esbjers havn bevan asl os kunne i lbyde bedrc besel nqstorho d, har

Den hvide båd fored ved kaien er fisker Johan Pou sens gam e udruslsbåd cHR slNE, ds'idtisse ælede
iurhler ud I Kamme6Usån
rækkenarpa*eredebe.hodernærmesidendahelnyeRENAULT16,elpartadllonee\,'wbober'en

I\roRRrs13002dø6 sofriDanfr TcnspoderlGdenganqdonsladgtredet
RLIGBRøO os enderiq on FoRD coRIrNAmk r.

Renr bygningsmæssiqr år dår kke srrre fo6ke re å1se på de ro birredei derertasei med 40-45 å6 metemrum
De^ qåmle kEn. sadelysremeoq srormflolissøjlen bagqrunden slrderendnu, hen husene erieDdnu bedre
sta.d end denqånq. Del siør€ skb alden sam e skibslype 6ve'"( som varvådehaveb

DeparkercdobrernamesihuseneserudsomenVWGotfenRENALJLTSænicToyoTAyars.osmer€skjur
enVWTouEn,osnog€ldsignssnFoRDMondeooqencrTRoENxantasraroncaLNæmestkalenhoderen
ha|v MERCEDESVTb enDODGSCHRYSLERosenWVJella.alså

blmodeller bybilredel På HoVEDENGEN ovre på den anden sde al åen møtles kassiske b er og motorcyke
l€rhverlrsdas aften isommefta vårer ' et hysserigr o9 pop0Ensted ige m diibyen

Jørqen Lind



Støt vores annoncører
de støtter os

Ittin motorcykel...lVin bil...

lhverl afde konmende numre afVMK NYTvit
vilorsøge ai bringe en artiket, hvor er medtem
fonælerom sit køreiøj og vsermåsser af

Derfor vi vlogså gerne have dt bidrag ta er
snak med Jørgen Lind om det på 75164114
eller naeslformand@vmklub.dk

N :60 J| i:u 2
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