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SMK-nyt udkommer:
Nr. I primo febr. deadline 15. jan.

Nr. 2 primo maj deadline 15. aPril
Nr. 3. primo aug. deadline 15. juli

Nr.4 primonov. deadline 15. okt.

Onsdag den 14. februar. 2001.
Kl. 19.00. Klubaften. en aften med slaw-i.

O4aritirq auktion).
Derefter er der ris. eller ros til bestwelsen.

Sondag den 25. februar.
Kl. 14.00. Fastelavn for bsrn og barnlige s-jdo.

Husk tilmelding i klubhuset.

Fredag den 2. marts.
Kl. 19.00. GENERALFORSAMLING i klubhuset

Vil du spise inden, si ring til
Peter i klubhuset. Tlf. 86826179.

Lordag den 3l marts 2001.
Kl. 14.00. Pigefesr Klubhuset lndelukket.

Kom si piger, det erjeres dag!

Lordagden 7. april.
Kt. 9.00. Oprydningsdag i klubhuset!

Vi starter med morgenkaffe og
en til halsen

Sondag den 8. april.
Kl. 10.00. Standerhejsning i klubhuset.

Husk Generalforsamlinq fredaq den 2 marts.

r- t)
Postbesorget blad
57016, ( E245 ARC.)

Kommende
aktiviteter.

$nk-rrgt
5pdde for folket og for hddfolket

- husk det nu!



Silkeborg Motorbaadklub
Ahave Alfe 9 c, 8600 Silkeborg
Tlf 86823976
Kontortid hver tirsdag
18.30 t i l  19.30

Internet adr: www. S-m-k dk

Redaktion.:
mail adr: phl1@mail.tele.dk
(Ansvarshavende)
PrebenHenriksen 86804723
Viggo Bogedal 8683 7810
Arne Sommer 8682 0882

Bladet udkommer:
prtmo fef . dead - line 15 jan.
primo maj. dead - lure l5 april.
primo aug. dead - line 15 juli.
primo nov. dead - line 15 okt.
husk, nreste deadline 15 april

Vigtige telefon numre.:

Ulykker til SOS.
Alanncentralen. Tlf. 112

Bestvrelsen:

Formand.:
Knud E. Jensen
Nrcstformand.:
Preben Henriksen
Kasserer.:
Arne Sommer
Sekretaer.:
Kent Chrirtensen
Ovrige best. medl.:
Palle Christiansen
Herluf Christensen
Kristian Jensen

Kantine Udvals:
Preben Henriksen
Palle Christiansen
Brosamarbejdet.:
Herluf Christensen
Allan Nygird
Indelukket/ Klubaftner.:
Palle Christiansen
Kristian Jensen
Brugerridet.:
Herluf Jeqsen
Bygge og renovering.:
Lars P. Elmer
SMK's Venner.:
Palle Chrittiansen
Ingrid Thorsted
Ilimmelbj erggrunden. :
Kristian Jgnsen
Leif G. Thogersen
Sejsgrunden.:
Palle Christiansen
Niels lust
Kirsebrcrgrunden.:
Knud Jensen
Fanebarer.:
Johnny Lauridsen
Leif G. Thogersen
EDB.:
O1e Seebprg

8684 7484

8680 4723

8682 0882

8685 5534

8681 1378
8684 9630
8681 0241

8680 4723
8681 1378

8684 9630
8680 4444

8681 1378
8681 0241

8684 9630

8682 3371

8681 1378
8681 6527

8681 024r
8684 8713

8681 1378
8681 5893

8684 7484

8681 3346
8684 8713

8683 7194

Formunden har ordet.
Knud Jensen

56 er vi startet pe et nyt ar. Vi niede lige at ffl lidt vinter inden drsskiftet. Men hvor
har det dog vreret mildt og vidt laenge. Jeg kan ikke mindes noget lignende tidligere.

Nu tager vi sd fat p6 det nye og sporgsmelet melder sig straks: Hvad vil det bringe?

Vi startede med en klubaften i januar, hvor der var b6de ris og ros til betyrelsen.
I februar er der en aften med "slaw i". Her kan man selge og kobe maritimt udstyr.
Fredag den 2. marts gelder det Generalforsamlingen.

Der er lige et par ting, som nogle har misforst&et omkring Sejsgrunden. Bestyrelsen
vll ikke ud at lane penge til byggeriet. Det har aldrig veret vores mening. Vi vil lave
det hele over 3 6r, og si vil pengene vere der.

Ligeledes var det heller ikke til afstemning pA generalforsamlingen, da det kun var et
forslag, og vi ville gerne hore medlemmernes mening..

Der har veret roster fremme om, at der efterlyses flere bsmevenlige pladser. IIer vil
jeg gerne henvise til Kirsebergrunden, som er meget bornevenlig. Der ligger materi-
aler p& pladsen til at lave legeredskaber af. 56 det m& vare op til medlemmer med
bom, der skal tage en torn med at fi lavet redskaber og fa dem stillet op.

Husk, at toilefteme p& Sejs-grunden er afliist her i vinter med en anden nogle, da der
er lukket for vandet.

Arhus og Vejle amt har igangsat arbejde med at revidere sejladsregulativet for
Gudenien fra Torrrng til Randers.
Dette regulativ beskriver hvor og hvom6r, vi m6 sejle og med hvilke b6de og hastig-
hed. Amtet har rettet henvendelse til brugere og organisationer, der er bersrt. I hen-
vendelsen sporger man om forslag til rendring af bestiende punkter.
Pii et senere tidspunkt vil de reviderede forslag komme ud til offentlighwing. Motor-
bidklubben har sammen med Ry B6dlaug og Silkeborg Sejlklub indsendt to emner til
overvejelse.
I)et ene er det gamle sporgsmil om sejlads i og omkring Skibstedvig i Paradiset. Det
andet er at flytte hastighedsskiltet ved udsejlingen fra Remstrup i ud til Kongshoved
ved Sejlklubben, da der ofte er store hekbolger ind til Sejlklubben.

Hermed snsket om et godt nytAr til alle vore lrsere. - Knud E. Jensen.

SkandcrborgPoliti. Tlt. 8652 1444

Vandforurening.
Kontal( Beredskabsstationen
Bredhojvej Ttf. 8682 3599

Amtsregistrering af bide.
Husk, afinelding/rndring.
Ring til Birthe Sandgird
Arhus Amt 'tlf .8944 6'189

Gresteregistrering af bfr de.
SMK. Indelukkets Spisested
v/ Peter Thormann Ttf.8682 6179

Falck.

Silkeborg Politi.

Marinekontoret.
SMK's Kantine.
Opsyn Indelukket

Tlf. 7010 2030

Tlf. 8682 3900

TIf.8682 3976
Tlf.8682 6179
TIf.2023 1889



Afriggerfest lordag den 14. oktober.

iiri.:i::.i.FJi ir:.i;,li: ii:li:;

SMKs afriggerfest blev en stor succes med 75 deltagere. Der kunne godt have veret
flere, si jeg hiber, I kan vrre med nrste fir. Vi, der var si heldige at vrre med,
havde en hyggelig og dejlig aften, med god mad og dejlig musikunderholdning ved
kapelmester Jorgen Sslvsten.
MENU:
Laks med dildsovs og flutes.
Okse-kalkun og skinke med flsdekartofler og salatbar.
Kaffe - og s& Peters hjemmebagte kransekage. lJhm!

I lsbet af aftenen vm der amerikansk lotteri med mange gode gaver, skrnket os af
folgende: UNIbank - BIL-TING - Spisestedet INDELUKKET - Salten El-fonetning
FOTEX, Torvet - BYGMA byggemarked, Them - og SMK.
Vi fejrede medlem nr 800. Det blev Juul Meckowsfrr, Silkeborg.

Preben,

PIGEFEST!
Husk lordag den 31. marts 2001 - kl. 14.00

Det er den dag, da I kan gore det sjol't at vere piger igen.
I kan fA en hyggelig og sjov eftermiddag med alle venindsrne.

Husk at hver pige komrner meti en gave, minimum iil'. 25r-
Nar aiie er msdt, starter vi med en veikomst rirink
S& vii Peter servere Kaifb med dejiige kager.
Dereiler vii <ier vere iotterispii me<i mange skrnkede gaver, <iet piejer jo at
vere gode og i-me gaver vi tAr ind, rier vii ogsa yrere muiighed fbr at ksbe
amerikansk ioiteri, med gode gevinster.
Senere biiver der drekket op tii mi<iciag.

lvltl\u:
Forret: ????'!?? med i. gias hvi<ivin
F{ove<iret: ??????? meti i. gias rocivin

Pris pr. rieitager er i flr, kun. 80,- kr. + l0 kr. pr. iofteripiade.

4

15 januar 2001

Silkeborg Motorbaad Klub irrdkalder hermed til den 6r1ige generalforsanrling i klubhuset
Indelukket. Fredae den 2 mart

Dagsorden:

l. Valg af dirigent:
2. Formandens beretning, vedrsrende SMK. og de nedsatte udvalg.
3. Kassereren aflagger regnskab
4. Kassereren fi'emlagger nrste irs budget
5. lndkomne forslag.

(Forslag skal i skriftlig form, vare fbrmanden i harlde, senest 8 dage fbr
generalfbrsamiingen).
Herunder: Skal vi renoverer og tilbygge pd Sejsgrunden.

Valg i henhold til lovene:
6. Valg af fbrmand, p& valg er:

Knud Jensen.

7. Valg af 3 bestyrelses rnedlemmer, pi valg er:
Kent Christensen
Kristian Jensen
Palle Christiansen

8. Yalg aI 2bestyrelsessuppleatrter, pi valg er:
Gunnar Kristensen
Allan Nygird

9. Yalgaf2 revisorer, pi valg er:
Karl Bramsen
Andy Gren

10. Yalgaf 2 revisor suppleanter, pi valg er:
Leif G. Tiragelsen
Jytte Nielsen

I l. Valg affanebarer, og suppleant, pi valg er:
Jolmny Lauridsen
Leif G. Thogersen

Lars P. Elmer

Johrury Lauridsen

Ole Seeberg

Bestyrelsen-

genopstiller ikke

genopstiller
genopstiller
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiiier
genopstiller

genopstiller'
genopstiller

genopstiller

genopstiller

genopstiller

Valg af udvalgsformnnd:
12. Bygge og renoveritrgsudvalg, pi valg er':

Kapsejladsudvalg; pi valg et:

PC. Internet, pi valg er.

13. Eventuelt:



f- Skitsefer,-s/cto Egn.nr  3

i , ,

u L  - 1 . ,  . *  t - -L . . .__  L . .  r

Faeade. nrod -.st1gL

*-- 55o -- */- il qso----------X

t-A*t;tt 
38 t>'2 --+- NybtTgtti.tT o 82 nz^ --f

jiB
5{

a

i :E  F. -  o =

x #sF
i  9 . 9 . r t
F  PE  9

' a t s J ( ) t r

-r -t
/--

; J  - ,

*J
' { l

L--,/) /
/ - l

V.

f: ?r:, \
) - \ \' / -

t--
. {

-1

i

T

I
o
I

I
Iv

T
I

I

I

-l-
, I'tr

ll
Rl

li
L,,

......t!l_

* ) )

P/a n /t /oo

Fsrste forslag

.Skifsefor..s/ao leqn or 2.

S i / ke b o n q tVolo n b a a cl k / c, b

fr **.k/Zf,ElJn),rn
5,-l- -Sd.-J

Oklobe,>- . /999

. !  q t -s  P E/nter

I

7-e tnrasse

--/'^--- [



MARINEMOTORIR

$suzurt - HilInt;f
170 SPorl

$ejsll[nrinecentcr
l l r l r , l . L l l r {

Julssvej 33, Sejs,8600 Silkeborg. Tlf. 8684 6414

rA arrlD ET TILBIID
FRA

. t l l ,
-

*o*orffir*s vvs
Ttf.8685 1215
Bit-flf.4a73t2t5

ITNDBHUG . INDUSTRI

vlIcl Johrnrrn , Eohrwei I ' !E00 Silkcborg

SALC,SEHVICE' MONTAGE
TLF.86 80 13 22
Bnfi lonf05l13f2

M EL-6ARDENe/s A'W 
ruErrrnn-rr,re;=-e-r--senvpe \Z

Nsrreskov Bakke 28 - 8600 Silkeborg
Alt i EL-instalationer, Hvidwarcr, Attcnnc, Tclc, Data, Alarmcr,

Indeklima (Genvcx og cctrtEl slovsugcr), ernt Lift udlcining.

re
Msnten'sEiqc.

86 82 48 99
- f f i d r t q d d

FAr- ! t82€t0

w.sl{aardcn€illcborg.dk

Alt andet
er vand
ved siden
af!

l
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Med din lystbedsforsikring
hos Provinzial Danmark
kan du tage lidt lettere
pA hverdagen...

Agenturindehaver
Jesper Torp
FradariLeh6r^^.d6 1o

;qfreF1tr3g*._ PR@uNztAL
. Intelligente . Adgangskontrol

Bygningsinstallationer . W-overvAgning
. Lys- og kraftinstallationer . Industri-installationer
. Tele- og datainstallationer . Automatiske
. Forsikringsgodkendte Brandalarmeringsanlag

Tyverialarmer . Patientkaldeanl@g

Lindberg Installation als $f

RY BADEBYGGERI O
- - - -  

=

,Jl??Ti;?#,3T;'* \ttAutoriseret el-installatgr

Randersvej 6 DK 8600 Silkeborg
Tel.: +45 872O4a40 Fax +45 87204860

}

I

I
I

SMKs telefonliste
for VHF og MOBIL

I sidste SMK-nyt skrev vi, at telefonlisten vil blive sendt ud. Men det m6 vi ikke.
Det er kun de medlemmer, som har strevet sig p6 listen, der kan f6 telefonlisten.
Alle I, som er pd telefonlisten, kan fA den udleveret p6 Marinekontoret.

Med venlig hitsen SMK.

SRC - VHF Radiokursus
Er du interesseret i at deltage i et SRC-radiokursus
forAret 2001?

Kmset starier fietiag den 9 maris, sami iorriagene <ien i 7. 24 og 3 i marts.
Der er muiigireci for at aflegge eksamen olerfor Telestlreisen i Arhus den
i8 aprii 200i.

Ved gennemgang af pensum, i6r du kendskab tii eiemeniare principper ibr
opbygningen aiGiviDSS- systemet og detaijerei kendskab tii:
Radioteiefonanieg incl. DSC
Naltex anileg
Ii odradiopejiesendere
Radartranspondere
Radioregiemenier

Hvis overnavnte har din interesse kan du koniakte mig p6 Tif. 86854057 eiier
evt . ' l ' l l l  86820505.

Du kan ogsi iiimeide <iig hos AOF i Siikeborg Tii'. 858i2i00.

ivieci venlig hiisen

An<iers Nieisen



Fotos, indlrcg og andre sjove
indfald til bladet modtages med
glrede og kan:
- afleveres i SMK's Postkasse i

klubhuset.
postes/malies til redaktsren
ph17@mail.tele.dk
eller ogsi meget gerne Pi
diskette (Word)
eller A4. skriftstonelse (14.)
eller et brev skrevet med
handen

KRAMEODE//I
KgS - SATO - 9WIE AF MANfiINE NilO!

Har du noget, du vil srlgeikobe/bytte, s6 udfyld denne kupon, klip don trtl

af bladet og aflever den i SMK',s postkasse i klubhuset eller til redaktorcn.

Si kommer det med i neste SMK-nYt

Kobes/Srelges/Byttes?

Beskrivelse

1 0

Priside: Henvendelse:

- bure lige en tur rundt om
MOGEL@l

Sammen med min broder Kai er jeg den lykkelige ejer af det gode skib M/S
"Marianne" af Silkeborg. Jeg ejer den del, der er ovenvande, Kai den del, der er
under vandoverfladen. En fordeling, som jeg har besluttet og vistnok det eneste, vi er
dybt uenige om. Pi et tidspunkt i for6ret, da Marianne skulle sssrttes, viste det sig
imidlertid ret hurtigt, at Kai var ejer af langl den storste del af skuden. Det andrede
sig heldigvis igen, da hun blev taltogbegyndte at flyde normalt

Mange ture er det ikke blevet til i denne, irhundredets forste sommer. Vejret drillede,
som vi ikke har oplevet detfsr, derudover havde vi en masse vrsvl med motoren,
som ikke viste sig lra sin venlige side, vel pi grund af de indenbords vandmasser fla
sosretningen i foriret.

Men sejlet fik vi dog ind imellem bygerne. En ny motor var losningen pA problemer-
ne. Efter at have lert den at kende, fik vi adskillige gode ture. Der er jo aldrig to
sejlture, der er ens. De gir som oftest forskellige steder hen, og hver tur huskes for de
oplevelser, den gav.

Den sidste tur i ar totusinde vil i hvertfald blive stdende som den mest dramatiske.
Vi skriver fierde november. Vognmanden var bestilt til hjemtransporten midt i mi-
neden, men vi kunne da godt lige ni en enkelt tur, min soster og jeg.

Bare lige rundt om Mogelo!

Vores soster Ella bidrager pft forskellig vis til Rederiets bestflen, s6 det vil vere
naturligt, at hun kom med pi denne 6rets sidste hr. Vi strvnede ud fra vor base ved
Svejbrklund kl. halv tre. Ciccero, min hund, var som srdvanlig med. En kande the
og lidt lrekkert skulle desuden forssde.turen. Julso viste sig fra sin allerprneste side,
blank og glat. Jeg kiggede forgrves efter flokke afskalleslugere. De plejer at v&re
her pi denne irstid, ligeledes hvinander og troldender. Alle kommer nordfra ved
vintertide, men det milde efter6r har ikke rigtig sat gang i fugletrekket. Forhibentlig
kommcr det.
Solen overvcjcdc at gt ned ude tnod vest, kastede liurge skygger ind over
Himmelbjergot og gav holg sccnoriet det line, gyldne skar, som, hvis man s6 det pi et
maleri, ville vit kc stacrkt ovcrdrevet. Mcn dot er ikke overdrevet, det er der bare - i al
sin storhed.
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Lampen, langde 88 nnr

42s413 119.-

L  t N T E R T o R  L A M P E

Flot dreibar L.mpe i pole,et nie$lfa.

kjeel 1il nonterinq i campingvoqn

rlW bad. Monleres med skr!e,

L r m p e n s  l E n g d e  1 0 7  m n r

421411 199,-

M  t N r E R l o R  U M P E

I poieret nressing LampelD! al pla(.

ldeel som laselzmpe i (ampiuqv09n

Monreres dred skn,er

L.mpe^r lafgde 146 mm

42\412 199,'

N sPorLtcHT
snrarl. ha ogenrpot i poleret mes

iing ul cahtingvogn€n elicr bAden

H a l o g c n p e r e ,  1 2  v o l l  1 0  2 0 W a t t

425414 159.

O  S E L V K L A B E N D E

L Y D D A M P N I N G
€fi€ktive tsolef ingspladeI der.cdu

.a.€. molo(tojen i biden5 hoto.

r u n r  F r e m * i l l e t a l l o m m  b r a . d

hamm,"t r€9en€rerel polyuretham
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re.qornrg o9 vafdrare i leksion

tevklabende baqside

Leverer Lal med 4 stk plider i

i l r  l 0 r 4 9 0 x 9 9 0 m m ( ( a  2 m 2 )

590642 539.
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Iil reqieteringsnummer eiler andre
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Vi rundede Magela. Som alle ved, ejes Magela af FDF. Hver sommer invaderes den

af rigtig mange drenge og piger, som tilbringer nogle gode dage og timer sanrmen
der. Men i november er der tomt og stille, og jeg fik den ide, at vi skulle gi i land, gi

en tur rundt pA oen og se den fra landsiden. Jeg har ikke vrret pkMagelu, siden jeg

som dreng sammen med andre lob pA skojter pi Julso. Vi lob ud fra Hotel Julso og
havde siledes hele ssen til rtdighed. Hvis vinden var ostlig og tilstrrkkelig strerk,
kunne vi starte fra tlimmelbjeggirdens badested i den ostlige ende og sA med vind-
jakken sl6et ud i strakte arme bhse hele ssen igennem til Ludvigslyst. Se, det var
lojer. Om mor og far var nervose? Jo, sikkert. Vi fik ikke lov, for "Kolpeme" havde
veret pi isen et stykke tid. Kolpeme er lystfiskere, som med et specielt, hjemmelavet
fiskeredskab fisker fra isen, gennem et hul.

Men tilbage til november 2000. Vi lagde til ved den store bro neden for Juulsborg,
FDFemes hus, gik i land, slap hunden, og begav os p& vej sen rundt. En smal sti
langs vandet gjorde turen bekvem de fleste steder. Enkelte gange mitte vi forcere
nogle forhindringer. Turen tog en god halv time. Vi kom forbi et par sommerhuse
i den vestlige ende, og niede velbeholdne tilbage til biden. En ny oplevelse rigere.
Nu sk-ulle det gore godt med en kop the og en bid brsd. Det syntes Cicero ogs6.
Solen sad lavt ude i vest. Vi skulle i land, inden det blev msrk;t. Fortojningeme
kappedes - og sA algdng, troede vil - Motoren ville ikke starte !!!

Der sad vi sd. - 4. november, ikke en bAd at ojne nogen steder, ikke et menneske i
nerheden. Mobiltelcfoncn 16 sikkert og godt hjemme i Virklund. Hvor tibelig kan
man vrere? lngen vidste, hvor vi var. I{va' f .... gar vi. Skulle vi ovematte phMagela?
Skulle vi i vrerste fald overvintre. Mange tanker lsb igennem hovedet. Ogsi den, at
skulle man endelig strande pi en ode s, var ens aldrende soster, med al respekt for
hende, miske ikke lige den kvinde, man ville vrlge, hvis situationen opstod. Og
hvordan var det med Robinson Kruso. Blev han ikke i en brandstorm kastet ind pi

stranden og halvt bevistlos fundet af sin senere trofaste folgesvend, Fredag. De
overlevede begge pfl oen, de var landet pa, med b&den liggende knust p6 stranden. S&
slemt stod det trods alt ikke til her. Vi var pi Mogelo i Julso, med biden i behold, og
med en rimelig chance for at overleve. Der var trods alt flere muligheder. Vi kunne
brrekke ild i FDFemes hus og mflske finde en telefon. Det samme kunne vi i et af
sommerhusene ude vest pA. Liller vi kunno tende bAl lbr pi den mide at tiltrekke os
opmarksomhed. Vi valgte cn helt anden losning. Ved et af sommerhusene li der 2
bade, en p& land og en i vandel, lorsynot rned p&hangsmotor. Hvis denne b6d ikke
var l6st, kunne vi "l6ne" den og stledes bjerge os over til fastlandet.

Vi begav os vestp6. Halwejs fandt vi et brat, langt og tungt af vand, men anvendelig
som pagaj. - Pludselig horte vi stemmer. De kom fra nordkysten af Julso, ovre ved
lystbidhavnen. Vi rdbte hallo, vi har brugfor hirelp! - Ingen reagerede. Vi fortsatte\ eil-flilG i

l,ilsteryadckrydset 
\
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hen til sommerhusene og konstaterede, at btden i vandet var ul&st. Gudskelov! Men

den var bredfuld af vand. Med en primitiv ose frk jeg biden tsmt, fik hund og soster

ombord og stertede den farefulde frerd over det 6bne vand. Hold op, det var svrert.

Brredtet var for tungt til mine armmuskler og biden for bred til at padle. Men hvad

gff man ikkc lilr at redde sin hund velbeholden i land - og da for resten ogsa sin

isster. flller tyvo rtrinuttcrs ubeskrivelige anstrengelser niede vi over. Vi nrermede os

den forste bro. Ilundcns tdlmodighed slog ikke til, den ville i land her og nu, men

bedsmte alitantlon lbrkert og endte i baljen. Den svsmmede ind til bredden. Ella var

trods alt mcrs lbtltutlig, bchersket, som det kleder sig for en moden kvinde, kravlede

hun stille og roligt op pii hroen. - Vi var reddet!

Vi traf cle rttcrtncskcr, vi ltavclc hort. De havde godt nok hort vores rtben' men var af

den mening, at vi gik pll Mogclo og rfibte til hinanden. De kunne jo se, vi havde

b&den. De kurrnc ikkc sc, at dcn skide motor ikke ville starte. Helt forstAeligt, vi

kunne ikkc trctrrc.jrle tlcn nogct. hjeren af girden, Neder Bakbo, var sammen med en

kammerat villip,c til itl koro os om til Svejbrklund, hvor vores bil stod. - Flinke folk!

Hvad kan ntatt s/i litrc al'clct'l

ot nriln skal tir:nkc sig om to gange, hvis man vil sejle sent pi s&sonen,

og, ir l rrurt skal srrrgo lbr at have sin mobiltelefon med.

Dagen ellcr sc.ilcdc Kar og.ieg ovcr i don "stliilne" bad, vi havde rigtige firer med og

fik motorcl sliu'lct ve tl a( lavc rroglc dircktc lbrbindelser ved hjrelp af startkabler.

Kai er lbr tidctr vcd irt ltuggc hclt rryt lcdningsnet overalt i biden. Der var tilsyne-

ladendc lirr ntetrictt strotttlab i dot gallc.

Vi kan hckligvis nu bagcller grine af episoden. Det kunne fll. skomager Nielsen fra

Skolcgadc ogsii. Ad ornveje fik jeg at vide, at det var hans bid, vi havde lent. Han haf

hal't sonrrnollrus pii Mogels i en menneskealder. Vi fik en snak om tingene. Jeg tror,

han var glad lbr at kunne hjelpe os. - Endnu engang tak for "lanet" Nielsenl

l/iggo Bogedal.

ii
Stort udvalg af nYe og brugte -'rs(y;

Ffttf"1#:torerimange fu

af

Vi har altid et godt tilbud TilERGURY
ndrr det drejer sig
el1er brugte bAde

om nye
og motorer. tru$!
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