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Kommende
aktiviteter:

Sondag den 5. marts kl. 14.00
Fastelavn for bsrn i klubhuset
Husk! t i lr lelding ti l
Jens Wiirtz p.1tl l, 86 85 l3 25.

Fredag den 10. marts kl. 19.00
Generalfbrsarrling i klubhuset.

Sondag den 9. april kl. 10.00
Standerheisning i Indelukket.

SlvtK - n1;t, utlk<xnnrcrJire gange {)trt riret, junuur, upril, juli, olttober
og bliver sendt utl til alle SL4Ks medlentnrcr. Alle medlemmar kun fii
indleg med i hladet. Del kan vcrre. ris eller ro,s, der er nfiske noge.t cltt

Set'ne v-il ktbe e.ller se.lge, du har en goct ide, det kun vure en oplevelse
pd .soen, eller et eller onclet du vil indt'ie os unclre i. Kontakt mig pti
bladet, sd t'i kan 16 netop dit indlrcg nred.

Redaktor; K*re l{iigberg Tlf. 25 85 I I 40
d river@,lrvebspeed. d k
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Udvalg
Formand
Benno Bechmann
Tlf. 86 82 91 50
bbechmann@mail.dk

Kasserer
Arne Sommer
Ttf. 86 82 08 82
britex(rlmail.dk

Redaktor /
Webmaster
KAre Hogberg
Tl f  .25 85 1 1 40
driver@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Palle Christiansen
Ttf. 86 8l 13 78
palle@rnailme.dk

Bestyrelses
Suppleant
Peter Johansen
86 85 56 88

Revisor
Kad Bramsen
86 82 70 0B

N:estforrnand
Per Niclscn
T l f . 36B l s l s l
luna(Enielsen.mai l.dk

Sekretrr
Ove Hsi Petersen
86 82 27 BB
connel(Qwcbspcccl.dk

Bestyrclscs
suppleant
Henry Knudsen
8685  1277

Revisor

Olga I ' l r rguy

t l ( r t l l  3 1 9 6

Lars Elmer
86 82 33 7 l

Jens Wiirtz
86  85  13  25

Niels Just
86  B l  58  93

Leif Thogersen
86 84  87  t3

Knud.Tensen
86 84' .74 84

.lohnny Lauridsen
4A 17 88 67

Benzin og Diesel: Benno Bechmann
Kantine: Benno Bechnrann
Speedbid kursus: Palle Chrisliansen
Indelukket: Palle Christiansen
l\Iarinedag / Falck: Palle Christiansen
Blad: Kdre Hogberg
Internet: Kire Hogberg
Brosamartrejdet: Arne Sommer / Per Nielsen
Fyrmester: Per Nielsen
Pinsetrref: Arne Sommer / Benno Bechmann / Palle Christiansen
Sankt Hans: Ovc Hsi Peterscn / Per Nielsen
Afriggerfest: Ame Sommer I Benno Bechmann
Sejsgrunden: Ove Hoi Petersen I Niels Just
Himmeltrjerggrunden: Kire H6gberg / Leif G. Thogersen
Kirsebargrunden: Per Nielsen I Knucl Jensen
Bygge og renovering: B. Bcchrnann I Amc Sommer / Per Niclsen / Lars Elmer
Fanebrere: Johnny Lauridsen / Leif G. Thogersen
Kapsejlads: Johnny Lauridsen
Frikadelle konkurrence: Peter Johansen
Juletrre / Fastelavn: Jens Wiirtz
Julebanko: Benno Bechnrann
Revisor suppleanter: Leif G. Thogersen / Jytte Nielsen 86 84 79 98



Silkehorg MotortrAdklub, Ahave Alle 9 c,8600 Silkeborg.
Tlf. 86 82 39 76

Kontortid hver tirsdag 18.30 til 19.30
(Nov. dec. jan. feb. er kontoret lukket)

www.s-m-k.dk

Vigtig telefon numre: Amtsregistrering af bAde
Alarmcentralen: 112 Husk, afmelding/a:ndring.
Falck: 70 l0 20 30 Ring ti l  Ase Nielsen
Silkeborg Politi: 86 82 39 00 Arhr.rs Amt: 89 44 66 00
Skanderborg Politi: 86 5214 44 Gasteregistrering af bide
Vandforurening kontakt SMK's kantine
Beredskabsstationen: 86 82 35 99 v/ Peter Thormann: 86 82 6179

Opsyn Indelukket:2A 23 18 89

Formanden har ordet

Med dette forste nummer af SMK-nyt irgang 2A06 on-
sker jeg alle SMKs medlemmer et Godt Nytir.

Midt i decernber fik vi den triste meddelelse at vort bestyrelsesmedlem
i Silkeborg Motorb6dklub Erik Toft Nielsen er afg$et ved doden.
Jeg vil gerne her udtrykke bestyrelsens sorg over at have mistet en god
ven og et aktivt bestyrelsesmedlem.
I de 6^r Erik var rned i bestyrelsen ydede han en stor indsats for SMK,
Erik var altid h.irlpsom og imsdekommende og han lsste de proble-
mer han var stillet overfor pi sin egen venlige mide og han forstod
samtidig med en lun bemarkning at fE tingene til at kore.
Eriks engagement i SMKs bestyrelse vil blive savnet og vi vil for altid
komme til at savne hans person i Indelukket.

Vi har hvert efterir et mgde med brugerne af soerne, sorrl cr: Vurcr ttit-
boklubber, Hjejleselskabet, Kajak og Roklub samt Kanourllc.icrttc, tttat-
det alholdes fbr at afhirelpe de sm&problemer der har viurrll i slusorlcll
igennem. Der skal vere plads til alle og vi kan ikke hlve itl ltvcr cnkelt
vil afklare smi eller store problemer og udtalc sig pii klrrllhcrrs vcgne.
Er der problemer skal der rettes henvendelse til hcstyrclsctt.
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Vi har nu haft det &rlige msde i brosarnarbejdet og som aftalt nevnte
jeg henvendelsen fra Silkeborg Roklub om brug af vore broer.
De tre klubber der ejer broerne i frellesskab under Brosamarbejdet er
Silkeborg Sejlklub, Ry Bidlaug og Silkeborg Motorb&dklub og vi blev
enige om at Silkeborg Roklub kan benytte vore broer nir folgende reg*
ler overholdes:

"Fortojning kan accepteres hvis robfldene ikke er til gene f'or
broejernes medlemmer, men hvis robidene forlades skal der vere
I person ved rob&dene, si der kan forhales pi forlangende"

Reglerne indrykkes i de 4 klubbers medlemsblade si det er alle med-
lemmer bekendt.

Det kursus i brandsikkerhed som blev omtalt i SMK-nyt nr.3 annonce-
res nu i dette blad og jeg vil gerne her opfordre til at mange melder sig
til, vi kan aile lrere noget af Silkeborg Brand & Redning nAr de tilby-
der os et kursus i brandsikkerhed til sos"

Der indkaldes i dette SMK-nyt til den irlige generalforsamling, et ar-
rangement der normalt er godt besogt, hvilket vi ogsi hiber bliver til-
frldet den 10. marts.

Pi gensyn til generalforsamlingen!

Benno Bechmann

Speedbidskurser er 2A06

22123 april - 20121maj - 17ll8 juni.

Prisen er kr. 1795.-

Tilmeldins kan ske hos Palle Christiansen tlf. 86 8l 13 78
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Silketrorg Motorbidklub indkalder hermed til den irlige general-
forsamling i klubhuset i Indelukket. I SMK nyt November 2005 under "Formanden har ordet" opfordrer

formanden medlemmerne til at komme med indlres til bladet nve ideer
til endringer, fornyelse eller nye tiltag.

Jeg vil gerne folge den opfordring, ved at komme med forslag til
trehandling pi nreste generalforsamling.

l. Der laves tc nye baderum med egne indgange i forlrengelse
af det eksisterende baderum, pladsen tages fra greste-
indgangen til selskabslokalet.

Begrundelsen for forslaget er:
At det eksisterende baderum ikke kan klare behovet.

Kommentarer til forslaget:
Jeg mener ikke, at der behsver at vrere toiletter i de nye bade
rum, bruser og h6ndvask vil vare fint.
Har medlemmerne brug for toiletbesog, har alle adgang til
klubhusets toiletter.

2. I lighed med Sejsgrunden ansrettes der en til at rengore
baderummene i klubhuset.

Til os alle
Ud over de to forslag ville det vere rart, hvis medlemmer viser selvju-
stits ved udlan af nogle og noglekort, s& kun medlemmer og gester der
er med i b&dene fir adgang til vore faciliteter herunder baderum.

Si en lille pimindelse fra medlemskollegaer og bestyrelsen vil ikke
skade, hvis der skulle vare enkelte, der hopper ved siden af i misfor-
st6et irjrlpsomhed.

Vi har en god klub, gode faciliteter og dem skal vi alle vrerne om.

Venlig hilsen

Carl Molgaard

Fredag den 10. marts 2006 kl. 19.00.

Dagsorden:
Valg af dirigent:
Fonnandens beretning vedrarende SMK., og de nedsatte udvalg.
Kassereren afl ltgger regnskab.
Kassereren fremliegger neste 6rs budget.
Indkornne fbrslag: (Forslag skal i skriftlig fbnn vrre formanden i
hende sencst 8 dage for generalforsamlingen.)

8 .

9.
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Valg i henhold fil lovene:
Valg af kasserer,
pi valg er: Arne Sommer
Valg af 2 trestyrelsesmedlemmer,
pi valg er: Ove Hoi Petersen

Ny.t bestyrelsesmedlem
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter,
p& valg er: Henry Knudsen

Peter Johansen
Valg af 2 revisorer.
pi valg er: Olga Hugoy

Karl Bramsen
Valg af 2 revisor suppleanter,
p6 valg er: Leif G. Thogersen

Jytte Nielsen
Valg af fanebrrer og suppleant,
pA valg er: Johnny Lauridsen

Leif G. Thagersen
Valg af udvalgsformxnd:
Bygge og renoveringsudvalg,
pi valg er: Lars P. Elmer
Kapsejladsudvalg.
pi valg er: Jolrnny Lauridsen

Eventuelt:

genopstiller

genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstil ler
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller

genopsti l ler

t a

l a
l J .

SMK vil efter generalfbrsamlingen v&re v&rt vccl ct lillc trakte
ment.

Med venlig lr i lsen
Bestyrelsen



Vi takker Yores sponsorer

(Dagtigbrugsen Spmttevej) (Kvisten blomster) (Spar Arhusvej)
(Bil-Ting) (Helle Auto) (Ole Frugtlagere) (Per B. Christensen)

(Mads Hsvik Bording) (Poul Munk) (Kaj Geert vognmand)
(Nordea Vestergade) (Growarecentret) (Special butikken)
(Grej biksen) (Ornsc dognbutik) (Indelukkets spisested)

(Farve & Lak) (Siim BAd & Motor) (Risbjerg Marine)
(Tollundgflrd) (Fotex torvet) (Skirup Fodtoj)
(Jorgen Bjergflrd) (Norreskovbakke nrrkob)

(Sejs marinecenter) (Svendsen vognmand)
(Silkeborg Pallefabrik)

AnSPROGRAM
2006

S ilkeborg Motorbedklub
www.s-m-k.dk

Marinekontoret: 86 82 39 7 6

Kontortid hver tirsdag kl. 18.30- 19.30

Nov. dec. jan. feb. er kontoret lukket.

@m
I Anhttnzftting af fiddfryder.

| fuparation af fu{ecfie n

o'fiIsfgting af tynder

e qingfor uforpQgtnfe til6ud.

Regler for grestepladser i
perioden 1"5. sept. - 10.
maj

Du kan ved henvendelse til op-
synsmanden (tlf. 2A n 18 89)
l&ne en bidplads i Indelukket op
til 3 dage uden beregning. Efter 3
dage koster det 40 kr. pr. dag.

v. {mla $q1{sang
S{okgafe 2Ie,
8600.|i{fu6o16
rrf. 8681 1018
*ww,fuamnd.fen.com

snKXnsns 3Y&&af,aNTan
Kastaniehojvej 37 . 8600 Silkeborg . Tlf. 87 22 66 88. Fax 87 22 66 66

Beso g vor hj emmesi de - www. si lkeborgbyggecenter. dk



Marts
Sondag den 5. kl.
Fredas den i0. kl.

2006

14.00 Fastelavnsfest for bon"r. lndelukket.
I 9.00 Generalforsamlins. Indelukket.

April
Sondag den 9. kl. 10.00 Standehejsning, Indelukket.

Maj
Lordag den 20. kl. 9.00 Marinedag, Indelukket.

Juni
Lardag den 3. kl" 13.00 Pinsetraf, Sejsgrunden.
Fredag den23. kl. 19.00 Sankt Hans, Sejsgmnden.

August
Lordag den I 9. kl. I 7.00 Frikadellekonkurrence, Himmelbjerggrunden.

September
Fredag den 15. kl. 18.30 Jazz &. spisning, lndelukket.
Husk ti lmelding!

0ktober
Lordag den 14. kl. 19.00 Afriggerfest, Indelukket.
Sondag den22. kl. 10.00 Standerstrygning, Indelukket.

December
Fredag den 1. kl. 19.00 Julebanko, lndelukket.
Sondag den 3" kl. 15.00 Juletr:a for bsrn, Indelukket.

Beskrivelse af aktiviteter

Fastelavnsfest
Alloldes i klubhuset. Bornene mgder op i flotte udkhdninger, hvor de deles op i 2
hold, smA og store. Etler tondeslagningen vii der vere fastelavnsboller og sadavand
til bornene. Der uddeles prrnrier til kattekonger og kattedronninger. samt de bedst
ucikleedte. Mod op til en hyggelig efterrniddag. Husk! tilmelding til Jens Wiirtz pi tlf.
86 B,5 13 25.

Sfanderhejsning
Vi rnodes ved vor stander i Indelukket, hvor fonlanden holder tale. Et udvalg med-
lem vil heise vor stander til tops. Derpi synges der en onrdelt sang.
Heretler vil SMK vere vert ved en sl / r,and i klubhuset.

Marinedag
Det md forventes at "soens folk". eller et publikum der har en maritim interesse, vil
besoge Indelukket og orientere sig orn rnaritime nyherler.
Iralck deltager bl.a. rned afprovr:ring af ildshikkere- ogsi de lokale forhandlere a1'bS-
cie - nrotorer og maritinrt tilbehsr deltager. Kalechcr - llynder - Fiskegrej - Speed-
birdskorekort med mere vil vere tilstede.
Der vil vaere fadgl og polser pi grillen og tag endeiig bornene med, de vil kunne fur-
noje sig nred en opstillet hoppeborg.
lnd til videre afholdes marinedairen hvert andet ir.

Pinsetrref
Pinsetripffet plejer at blive afholdt pi skift imellem de tre bfidklubber, men klubberne
er i lallesskab blevet enige om at de enkelte klubber iiernover afholder treflbt hver
isrr for egne nedlemmer.
Vi msdes et udr,algt sted, hvor vi kan hygge os sammen. om aflenen bliver der tendt
op i grillen, hvor man kan grille sit medbmgte kod og ffi lidt til halsen.
Det kan godt gA hen og blive sent!.

Sankt Hans fest
Med bil og hekse. Her vil der r.rre noget ibr born og voksne.
Der kan kobes o1, vand og polser.

Frikadellekonkurence
Allerforst skal vi sl6 fast, at alle der har en biLd nred rnulighed for at stege en frika-
delle kan viere med idysten.
Det geelder korl og goclt om at kunne lave verdens bedste frikadeller.
Fsr man starler hjemmefia denne lordag eftermiddag, g&r" man til sin slagter og ko-
ber et halv kilo af det bedste til frikadeller'. >>>
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Denne pakke rneclbringes uibnet til HimmeIbjerggrunden.
Kl. I 7.00 g6r man i lancl rnedbringende sin indksbte f'ars og hvad der er af mandskab
i biden.
Kontrollen i land forsyner nu pakken med et nurnmer og den birres ombord pl{ en
udleveret papbakke.
Nu er skibets kaptajn udnrevnt til kok, og er alene i biden hvor han inden kl. 18.00,
skal have rofi f'arsen sammen rned nredbragte ingredienser og derefter have stegt 2
stk. frikade ller, der aflel,eres i land pracis kl. 18.00 til grundig bedomrnelse og even-
tuel prirmiering. Dommerpanelet bestir af vore bedre halvdele som tidligere biev
sendt i land.
Medens delleme bliver bedsnrt. kan kokkene afuente dsres donr onrbord pi bidene,
hrror der samtidig skal ryddes, renses og vaskes o;l efter stegningen. nu kan man mi-
ske ni at tollme et par glas/flasker, som man ikke niede untler stegr.ringen.
NAr dette er klaret modes vi til spisning af de bagte deller, samt andet medbragt pro-
viant.

Jazz og spisning
Silkeborg Motorbidklub & Indelukkets spisested arrangere Jazz og spisning i klub-
huset.
Spisning fra kl. I 8.30 - Iazz fra kl. 21.00 - 00.30.
Mod op til en hyggelig aften med dans og god nrusik.
Husk ti lmelding i restauranten.

Afriggerfest
Aflroldes i klubhusct, med mad og dans. En fcstlig og sjov aften, hvor vi niindes
somlnerens oplevelser. Det er en aften, hvor alle mecllemmer bor msde op og more
sig sammen.

Standerstrygning
Sejlersrsonen er ved at slutte og standeren skal ned i Indelukket. Her synger vi
SMKs stander ned og slutter af rned lidt til ganen i klubhuset.

Julebanko
Aiholdes i klubhuset, mod op og tE en hyggelig aiten, der er masser af pramier bl.a.
&nder, kaf'fe og vin.
Onsker i at spise inden bankospillet, si ring til Peter i kllrbhuset pi tlf. 86 82 6 I 79.

Juletre for bsrn
Afholdes i klubhuset. med dans om juletrreet, julelege og godteposer til bsrnene.
Bornene mt gerne tage Deres forr.ldre og bedsteforalclre med.
Husk! t i lnrelding ti l  Jens Wiirtz pi t lf. 86 85 l3 25 eller pi l isten i klubhr.rset.

2006

Aret er endnu ny, men det gir den rigtige vej hvor vi si
smet skal tanke pi at fB bidene gf ort klar til en forh6-
bentlig god sommer.

Men der stir ogsfl andre ting pi programmet.
Vi skalbl.a. have renoveret stakit pi Sejsgrunden over
mod stien, og husot skal have en gang maling mere.

Det niede vi ikke i efteriret.
Si derfor knre venner, hold Jer endelig ikke tilbage.
Det ville vere dejligt hvis der kom andre end "Tordenskjolds Solda-
ter",
Det kan jo ikke passe at landets stCIrste motorbidklub med nrsten 900
medlemmer ikke moder op.
Enten er det fordi man mener at det er den samme'nklike" som altid
moder op og man fsler sig udenfor, eller ogsi fordi det udfsrte arbejde
er tilfredsstillende.
Jeg mener hermed ikke, at alle medlemmer skal mode op, se var bl.a.
Sejsgrunden jo ikke stor nok, men jeg er sikker p6, at flere gerne vil
give en hjrelpende hlnd.
Der er jo ogse pe denne mflde mulighed for at lare andre medlemmer
at kende.

Med dette vil jeg onske alle Godt Nytdr.

Der har vreret mange problemer i mit liv,
men der er ligesom ikke rigtig nogen af
dem, som er blevet til noget.

Ove Hoi

I



Brandbekrempelseskursus

Kurset vil tage udgangspunkt i standard 2 timer elementrert brandbe-
krmpelseskursus, altsi et kursus man ogsi kan have garrn af derhjem-
me, herudover laver vi en overbygning med ca. I time angiende fore-
byggelse af brand til sss og brandbekrmpelse i bide.

Specialpris for dette kursus er kr. 100,- pr. person.

A{holdes den 1. og 8. marts 20A6, kl. l9 -22p&brandstationen med
undertegnet som instruktor.

Max. 25 deltagere pr. hold.

Koordinering af tilmelding og betaling stir I selv for.

Med venlig hilsen

Lars Bjorndal Ssrensen
viceberedskabsmester v/
Silkeborg Brand og Redning
Bredhojvej 10 - 8600 Silkeborg
Telefon 86 82 35 99
Telefax 86 82 25 95

Direkte telefon: 51 50 85 58 eller 87 20 66 2l
Email : lbsf).silkebors.dk

Tilmelding til Arne Sommer, senest 15. februar p& tlf.: 86 82 08 82
eller mail: britex@mail.dk

t0

Brosamarbejdet informerer, december 2005

Ved sidste irsmsde stod vi over for at skulle finde en finansiering for
en stor budgetpost til brorenovering. Der blev enighed om at en ekstra-
ordinrr indbetaling af et belsb svarende til et irskontingent kunne kla*
re opgaven, og renoveringsarbejderne kunne herefter sattes i gang.
Der blev nyetableret tre broankg, bro 7, bro 22 og bro 30.
Reparationsomfanget for de avrige broanlrg har vrret stort set som
tidligere 8r med err udgift pi knap 30.000 kr.
Samarbeidet med brobyggeren har virket veldigt fint. Broarbejderne
var klar til tiden, og der har vmret en meget fin dialog under hele reno-
veringen, hvor detaljcr har v&ret drsftet lsbende. Prisen pi arbejderne
har vrret ret tet p& de budgetterede poster.

Solygterne har ikke fungeret tilfredsstillende i &r, og det mi vi gore
bedre nreste 6r. Hovedproblernet har vrret batterilevetiden. Alt for
mange batterier har ikke st&et distancen, og m&tte ombytes i perioden.

Renovationen har fungeret fint. Der aget et antal affaldsstativer ved Ry
siden, si det mere passer til behovet, og der har kun veret enkelte be-
klagelser over at affald har vreret spredt af dyrene i de omr&der hvor
stativerne stir. Det er uden tvivl en fordel at der ikke stilles for manse
fyldte poser ved siden af stativerne.

Et hold af brugere pitog sig at renovere borde og brenke ved Gfi,sekro-
gen, et flr:t stykke arbejde. Det er en tanke vi godt vil dyrke lidt mere.
idet der er flere steder hvor bord/benkanleggene er ved at vare sslle
og kunne godt trenge til en opdatering. Borde og brnke opfart i ru-
stikke materialer sorn falder godt ind i skoven er jo dog langt at fore-
trrekke frem for byggemarkedssrefiene.

Her i sensommeren fik vi en henvendelse fi'a de nye ejere ved Skyte-
huset, sorn ville hsrer lidt om baggrunden for broerne inde i vigen,
som lA pA Skyttehusets arealer. Vi havde et made med ejerne under
brosynet den 30. oktober. Det viste sig at vi for netop denne bro ikke
havde en lodsejeraftale som for de fleste andre af vore broer.>>>
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Af de gamle notater kan vi se at der i midten af firserne er forsogt at
finde en sidan, men der er aldrig formuleret noget. Skyttehuset var
ikke utilfreds med broerne, men ville gerne om vi opfordre alle vore
brugere til at tenke over at Skyttehuset med campingpladsen var en
forretning, og at brugen af faciliteter i land ikke horte med til broan-
lsb, men var besog pA campingpladsen. Vi blev enige om, at der hen
over vinteren i frellesskab udarbejdes et srt ordensregler, i stil med
hvad vi kender fra andre afvore broer, som ops€ttes ved broen, og at
vi publicerer opslaget i vore medlemsblade ved sresonstarl.

Der har i starlen af november vnret aflroldt msde i Gudenikommi-
teens brugerrid. Hovedparlen af emneme var omlregninger af sejlads-
tilladelser for Gudeniens over dsl, Torring til Mosso. Vi medbragte
foresporgslen om hvad der sker med amtsregistreringsordningen ved
overgang til regionerne, samtidig at vi var meget interesseret i at opret-
holde en ordning. Der var enighed om at amtsreprasentanterne med-
bragte dette under sammenlagnings/overdragelserne.

Ved det nylig afholdte flrsmode i Brosamarbejdet, msdet hvor der del-
tager reprresentanter for de tre klubbers bestl'relser blev der fremlagt et
regnskab som viste et lille overskud pi kr. 18.000 kr. Belobet overfs-
res til naste 6r. Der blev samtidig vedtaget et budget for det kommen-
de 6r og det blev vedtaget uendret kontingent p&75 kr. pr. klubmed-
lem. Den store reparationsmrngde ser ud til at vrere klinget noget af
s& budgettet er igen i normalt leje.

Broslmets konstatering af at der fortsat er relatilt mange knrekkede
paele ved broerne affsdte en debat og en beslutning om at det yderste
prelefag p& hver bro, ved fornyelser, opgraderes til en kra igere prel.

Til slut viljeg onske alle en rigtig god jul og et godt nytir
Leo Nielsen

t2

- -- Bed & lWotor
S - I fll wf$f*"""til- 40 1e r 1 ee

St<:rt udvalg af nye og bn-rgte

iff;"X*otorerirnange fu

o,oJ*:.!, 
*,'%

n'|EI|Cl''F T
YtrTIHI
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