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REDAKTØRENS SPALTE
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v/Knud Gaarn-Larsen

edigeringen af bladet falder oven i en hektisk
valgkamp. Som man kan læse i bladet, så
kendetegnes en god klub ved at man hjælper
hinanden. Dette blad er ikke nogen undtagelse.
Vi har en aktiv formand, der har samlet meget stof, så I
også denne gang kunne få et blad!
Min genbo er mekaniker. Efter gentagende gange at have
hørt på at min Ford A ikke bare sprang i gang, som den
skulle, foreslog han at jeg forbedrede stelforbindelsen.
Det er skrevet om det flere gang i bladet, så der var
grund til at lytte til genboen. Nu har jeg fået en ekstra
jordforbindelse fra batteriet til en af boltene på starteren.
Det hjalp!
Man skal altså ikke bare læse om de tekniske fif, man
skal også følge dem!
Har ikke lige kunnet finde noget teknisk stof til dette
blad. Er der nogen der vil dele, modtager jeg gerne indlæg om teknik!
God Sommer!

FORMANDEN HAR ORDET

K

v/Ejvind Greve

lubblad nummer tre 2015 er nu klar, og for
året er fløjet af sted. Desværre har vejret
ikke vist sig fra sin pæne side. Klargøringen
blev atter afviklet i godt vejr, det samme med
PIT-STOP, men forårsturen til Rømø blev en våd affære.
Det har været koldt og blæsende, så vi håber, at de nu har
brugt alt det dårlige vejr, så vi kan få solskin og varme
fremover.
Nogle af medlemmerne har haft forskellige problemer
med vognen, jeg selv måtte have skiftet en toppakning,
og sidste år et defekt stålhjul på krumtappen. Det er så
dejligt at opleve, hvordan der altid er nogle medlemmer
klar til at hjælpe en, når man skal bruge en hånd.
Læs også i bladet den fine beretning om, hvordan Marianne og Preben kom ud og køre igen. Det er sådan noget,
vi som klub kan være stolte af.
Sommeren byder på Fynsture, i juli til Sydfyn og august
til Kerteminde, som du skal tilmelde dig på straks. Der er
således rige muligheder, for at komme ud at køre i Ford
A på denne smukke ø.
Efterårets ture byder på lidt ændring i datoerne, så husk
at revidere kalenderen, så du ikke misser et spændende
arrangement. Jeg håber på lige så god opbakning til arrangementerne som hidtil, så skal det nok blive en super
god sæson.
Rigtig god sommer til alle.
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SOMMERTUR TIL FYN
DEN 4. JULI 2015
Lørdag den 4. juli går turen til det smukke
Vestfyn. Turen starter ved Caroline ved
den gamle Lillebæltsbro. Vi mødes kl. 9.30
og når vi har hilst på hinanden og snakket
af, køre vi kl. 10 mod Assens.
Brahesborg Hængebro
Første stop bliver efter en times kørsel, hvor
vi stopper ved Brahesborg Herregård. Her
får i en fortælling om Brahesborg hængebro,
som blev fredet i 1998 og er blevet en del af
Danmarks kulturarv.
Herefter kører vi en forholdsvis kort tur til
den idylliske havn ved Torø huse i nærheden af Assens, hvor vi skal spise frokost.
Efter frokost køre vi til det historiske og
total frede Hagenskov Gods, som i 2013

udgjorde en central del af Ole Bornedals
episke drama om filmen 1864. Godset er
ejet af Britta Schall Holberg og hendes søn
Jacob. Vi gør ikke holdt her, men fortsætter til stedet hvor den oprindelig middelalderborg lå. Efter en brand i 1741 er det
eneste der er tilbage fangehullet, som vi
besøger.
Vi køre videre til Krengerup Gods, hvor
vi skal drikke eftermiddags kaffe i cafeen
(pris ca. 55 kr.) Efter kaffen kan man vælge at besøge enten Hørvævemuseet eller
Skoda museet. Pris ved mindst ti personer
er 45 kr. ellers er prisen 50 kr. pr. person.

Hindsholm udforskes
Søndag morgen laver vi fælles morgenkaffe,
inden vi forlader pladsen Vi kører mod nord
for at udforske den smukke halvø Hindsholm.
Frokost spiser vi i Café Kirkeladen i Mesinge.
Her kan man vælge mellem:1. Pariserbøf, 2.
Cafe’ burger eller 3. Cæsar salat med kylling.
Giv venligst besked om valg ved tilmelding!
Vi kører vestpå mod Jylland, undervejs drikker vi medbragt kaffe og tager afsked ved Karoline i Middelfart.

Pris pr. person i alt kun 525 kr. for aftensmad,
aftenskaffe, overnatning, morgenmad, frokost
og eftermiddags kaffe søndag. Prisen er eksklusiv drikkevarer og mulige entré.
Sidste tilmelding senest mandag d. 29. juni !
Ejvind tlf. 2089 9055 mail: ejvindgreve@gmail.
com eller Peter tlf. 2285 8579 mail: laerkegaarden@outlook.com

Medbring
Sengelinned, frokost og kaffe til lørdag eftermiddag, eventuelt campingpas samt godt humør.

Tilmelding til turen senest den 28. juni.
Marianne og Preben Bruhn tlf. 40 33 05 31

WEEKENDTUR KERTEMINDE
DEN 22-23. AUGUST 2015
Det er nu du skal bestemme dig for at tage med
på weekendtur til det smukke Nordfyn. Glæd
dig til alle tiders oplevelse den 22.-23. August.
Der er start fra Q8 i Bramdrupdam lørdag kl.
9.00 og derfra går turen videre til Middelfart,
hvor der er udlevering af rutekort. Det bliver
på P-Pladsen over for Karoline i Middelfart kl.
10.00!
Langesø
Vi spiser medbragt frokost ved Langesø og
fortsætter ad smukke, sommergrønne, snoede
småveje til Amandas by Kerteminde. Her er
bestilt overnatning i fine fire mands hytter på
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Campingpladsen. Hytterne er med bad og toilet, samt separat soverum og hems, så vi kan
fint være to par i hver. Der drikkes medbragt
kaffe undervejs, Lene og Birgit har bagt lækker kage.
Aftensmad i Marinaen
Efter indkvarteringer der mulighed for at se
nærmere på Kerteminde. Klokken 18.00 mødes vi på Campingpladsen, for at gå hen til
Restaurant Marinaen for at spise aftensmad.
Menu: Helstegt oksehøjreb, spis hvad du kan,
forskellige varianter kartofler og sovse, samt
salater og brød.

Pause ved Langesø 2007
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SENSOMMERTUR TIL EGTVED
DEN 5. SEPTEMBER
Vi mødes lørdag den 5. september hos Anna og
Børge Pedersen, Frydsvej 6, Egtved kl. 9.30
Vi håber på solskinsvejr, da vi klokken 10 starter med dejlig kaffe og rundstykker, igen sponsoreret af butikken Lyd og Billede i Egtved.
Herefter leder Anna, Inger og Børge os ud på en
spændende tur i det smukke område. Det lyk-

kes næsten hver gang, at finde nogle veje vi ikke
har kørt på før. Medbring bord og stole, frokost
samt eftermiddagskaffe.
Tilmelding senest tirsdag den 1. september til
Børge på mobil tlf.4038 5863

LØVFALDSTUR - NY DATO
DEN 3. OKTOBER

Pause, Egtvedturen 2013
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Vores løvfaldstur er flyttet fra den 26. september til den 3. oktober, og vi skal besøge Flyvestation Skrydstrup.
Vi mødes lørdag den 3. oktober kl. 10.00 på
Jels Voldsteds parkeringsplads. Når der er
hyggesnakket og drukket en kop kaffe, kører
vi af små veje gennem den smukke natur for
så at ende ved Flyvestation Skrydstrups hovedindgang. Vi har fået lov til at besøge Fighter Wing Skrydstrup, det er dem, som har
F-16 fly i Mellemøsten. Vi får her mulighed
for at se og høre om F-16 flyet, redningshelikoptere og flyvestationens brandbiler. Nærmere program om besøget på flyvestationen,

når vi mødes på Jels Voldsted, da vi af sikkerhedsmæssige grunde ikke får det endelige
program før i uge 38. Vi forventer, at vi spiser
vores medbragte mad på flyvestationen. Når
rundvisningen er slut, kører vi ud til et smukt
sted i det sønderjyske, hvor vi drikker kaffe,
inden turen går hjemad igen.
Tilmelding til turen til Dorte og Asbjørn på
tlf. 21224744 eller mail info@elbo-glas.dk senest den 14. september, da vi skal oplyse, hvor
mange vi kommer til flyvestationen, besøget
på flyvestationen er for os gratis, rundvisningen varer ca. 3-4 timer.
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VÆRKSTEDSTRÆF VED RY
DEN 10. OKTOBER
Lørdag den 10. oktober skal vi igen besøge Dora
og Verner Kristoffersen ved Ry. Vi har efterhånden mange medlemmer i det midtjyske, så derfor har vi også værkstedstræf her.
Verner vil gennemgå tændingsproblemer og
bremser, punkter vi alle kan bruge mere viden
om. Desuden skal vi se Verners biler, og hvordan han har indrettet sit værksted.
Dora havde sidste år arrangeret en lille vandretur for damerne, i de smukke omgivelser, for
dem som havde lyst. Dette har hun lovet at gøre
igen, så damerne er også velkomne.

HVAD KENDETEGNER EN GOD KLUB?
Læserbrev af Preben og Marianne

Sidste år var vi over 30 personer, så kom i god
tid. Kontakt eventuelt et klubmedlem i nærheden af dig, så I kan køre sammen. Adressen er
Randersvej 110, 8680 Ry og vi starter omkring
kl. 13.

Hvor træffer man gode venner og hjælpsomme
mennesker ud over alle grænser, det er i Vamdrup Ford A klub. Her finder man altid mennesker, der er parate til at hjælpe, når nøden er
størst.

En stor tak til Henrik, som i den bedste mening
ville hjælpe os, men han er jo ikke herre over
hvad Vejle Cylinder Service har lavet. Ikke et
ondt har der været og det viser da stor hjælpsom og godt kammeratskab.

Af hensyn til kaffen må du gerne tilmelde dig til
Verner på tlf. 4119 8394

I foråret blev motoren taget ud af vores Ford A,
nu skulle den pakkes om, så vi ikke mere skulle
have en beholder hængende under motoren for
at opsamle olien. Da motoren var taget ud kørte
Preben til Ry for at få hjælp af Verner. Her kom
den dårlige nyhed motoren var færdig. Nu var
gode råd dyre, hvad skulle vi gøre for ikke, at
miste en hel sæson med gode ture og dejlige
venner.

Men hvad skulle vi nu gøre?
Ole Rasmussen fortæller om en mand i Vestjylland, som har en motor han vil sælge. Ole havde
egentligt tænkt på, at han selv ville købe den,
men når vi stod og manglede en motor kunne
vi da kigge på den. Igen stiller Verner sin ekspertise til rådighed og sammen kørte Preben og
Verner til Vestjylland for at kigge på den. Men
slukøret vendte vi næsen hjemad igen, det blev
ikke en ”ny” motor til os denne gang.

Preben ringede til Henrik i Låsby, da han vidste, at han havde en motor stående, som var
renoveret. Henrik lod sig overtale og motoren
blev lagt i. Bilen blev startet op og det lød lovende, den spinnede som en mis. Afsted drog
vi til Haderslev flyveplads og her viste det sig, at
det ikke var helt problemfrit og efter en samtale
med Henrik blev det aftalt, at vi skulle prøve en
tur mere, for den skulle nok bare køres til, som
den anden motor Henrik havde lagt i sin egen
bil. Desværre blev det ikke bedre og Henrik tog
motoren tilbage og ville selv finde ud af, hvad
der kunne være galt.

På hjemvejen foreslår Verner, at vi kan låne
hans B-motor, så vi kan komme med ud og køre
igen i år og det er med stor tak til Verner, at den
nu ligger i S1808 som igen er kørende og vi ser
frem til den næste lange tur til det sønderjyske.
Vi vil gerne sige tusind tak for al hjælp vi har
fået ikke mindst til Svend Erik Eskelund, som to
gange har taget turen fra Assens til Odense for,
at hjælpe med at lægge motorerne i.
Vi er ikke i tvivl om, at hvis vi igen skulle få problemer med den gamle, så er der altid hjælp at
hente i vores fantastiske klub.

Værkstedstræf Ry 2014
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GOD BILMESSE I FREDERICIA
Af Ejvind Greve

Klubben deltog igen i Bilmesse og Brugtmarked i Margrethehallerne i Fredericia. Vores
klubstand var atter ved siden af Dansk Veteranbilklub. Placeringen var fin, da der var
meget trafik både på langs og tværs af hallen. Denne gang havde vi Flymøllers phaeton
projekt under restaurering og Ole Rasmussens traveler udstillet.
Første autocamper
Traveleren, verdens første autocamper, tiltrak
sig stor opmærksomhed, da den nok er den
eneste i Europa. Pheaton modellen under opbygning, var også et stort tilløbs stykke. Alle,
der selv havde arbejdet med restaurering,
skulle absolut hen og se på arbejdet.

Vores store baggrundsbanner med billede af
klubbens biler, var suppleret med et nyt indkøbt banner med klubbens navn. Nu kunne
man på lang afstand se, hvem der havde standen.
Mange besøgende
Messen var godt besøgt, og mange medlemmer og interesserede kom forbi vores stand,
for at få en kop kaffe eller frikadeller og kartoffelsalat. Asbjørn havde denne gang prioriteret plads til to biler og til gengæld to borde
til besøgende. En meget velvalgt beslutning.
Tak til alle som tog en tørn med etablering,
bemanding, samt mad og nedtagning.
Børge laver sort arbejde

SÅDAN GIK KLARGØRING SYD
Af Ejvind Greve

Klubstanden forår 2015
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Lørdag den 11. april var der klargøring, både
i nord og syd. I Syd var der traditionen tro
rykind fra morgenstunden hos Flemming
i Hjarup, og vi var igen begunstiget at godt
vejr. Efter at have hilst på og snakket lidt, gik
første hold i gang med morgenkaffe og boller.
Peter Kock og Børge Pedersen kravlede ned
i graven, og den første vogn kom ind over.
Der blev tappet olie af, efterfyldt gearkasse og
bagtøj og fyldt 4 ltr. SAE 40 olie på motoren.
Samtidig blev undervognen smurt, og olie i
styretøjet blev tjekket.

Kjeld og Flemming startede grillen op, så vi
kunne få dejlige ristede pølser og brød, samt
drikkevarer til. Igen måtte vi spise i hold, da
der i alt var mødt 35-40 mennesker.

Næste
Bilen ud og den næste ind. Udenfor kunne
man kontrollere luft, vand på køler og batteri, samt foretage diverse justeringer med
og uden hjælp, og formiddagen fløj af sted.

Tak til alle som hjalp til og Flemming og Kjeld
for at stille værksted til rådighed.

Service på 20 vogne
Der var også eftermiddagskaffe inden vi kørte
hjem. Vi ryddede op og pakkede sammen,
dog måtte en enkelt vogn efterlades, med en
utæt toppakning, som blev lavet nogle dage
senere. I alt blev 20 biler serviceret, og vi
havde igen en rigtig god dag.
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DEN DER SMØR’ GODT KØR’ GODT

NYT FRA FOR(D)TIDEN

Af Knud Gaarn-Larsen

Af Ejvind Greve

Solen stod højt på himmelen, da der var kaldt
til smørre-dag hos BF-Cars i Frederiks, der
igen i år lagde ideelle rammer til begivenheden.
Tre formål
Der var formål med smørredagen i Nord. For
det første skulle bilerne gøres forårsklar, og vi
ved jo, at den der smør’ godt kør’ godt! Klubben havde sørget for rigeligt med olie til motor
og gear, og det klubben ikke havde, det havde
Benny, så der blev skiftet, tjekket og efterfyldt.
Der kom også enkelte med dunke, så de kunne
få olie med hjem til bilen der hjemme.
For det andet, så er det vigtigt hver gang vi er
sammen, at der bliver snakket og udvekslet
erfaringer. Egentligt lidt utroligt, at der hele
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tiden er nye erfaringer og problemer at tage
stilling til, når man betænker at det er en 80 år
gammel model vi makker i. Til den del hører
også at der konsumeres en del kaffe og kage.
Også det var der sørget for.
Endelig for det tredje så kan nogle af os godt
føle at der er langt til Hjarup. Så er det godt at
olien kan flyttes, så vi kan servicere de medlemmer der bor længere oppe.

Her er om to af turene i 1976, som jeg også
var med på. Især Rømø turen husker jeg tydeligt. Det var Ole Rasmussen der stod for
tilmeldingen. Jeg havde inviteret en sød pige
med

ud og køre i min nyerhvervede Ford A. Da
hun købte to hjerteformede is til os, anede
jeg, hvor det bar hen. Jeg har nu været gift
med Lene i 33 år.

Opfyldt
Alle tre formål blev opfyldt. Vi havde en rigtig
god dag, og jeg er sikker på at vi er klar igen i
foråret 2016!
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SÅDAN GIK FORÅRSTUREN TIL RØMØ
Af Dora og Verner Kristoffersen

Lørdag den 9. maj skulle bruges til en tur til
Rømø. Vi mødtes ved Super Brugsen i Vamdrup.
Efter lidt hyggesnak, startede turen på slaget
9.30. Efter en lang vinter, er vi jo glade for igen
at få gang i Ford A køreturene. Turen gik over
Jels til Gram Slot. Gram er meget præget af
slottet, man kan se der er gang i noget der.
Videre gik turen over Stensbæk Plantage og
Lindet Skov. Alt forårsgrønt og fint. Efter at
have nydt synet af dæmningen med udsyn til
masser af får og gæs, nåede vi til Rømø. Første stop var naturcentret Tønnisgård. Et rigtig
fint sted med tørvejr og varme. Her spiste vi
medbragt mad, nogle i moderate mængder, af

hensyn til det Sønderjyske Kaffebord senere!
Efter en fin tur gennem dele af øen, blandt andet stranden, militærets skydeområde og den
særprægede Sct. Clements Kirke, endte vi på
Restaurant Kommandørgården. Her var der
linet op til Sønderjysk Kaffebord. Jeg tror ikke
at der manglede noget!
Efter at have sundet os lidt oven på spiseriet,
var det tid til hjemtur. Tak til Lene og Ejvind
for endnu en fin og veltilrettelagt tur, med 16
ældre Fordvogne.

Stop ved tysk bunker

16 BILER TIL PIT STOP 25. APRIL 2015
Af Ejvind Greve

Regnvejr

Flaget var hejst, da vi ankom til Haderslev Flyveplads lidt før kl. 10. Her var allerede mødt
flere nyvaskede Ford Aer og kort efter var vi
16 biler.
Efter lidt snak gik vi ind i hangaren og sagde
goddag til Kirsten og Møller Hansen. Morgenbordet med varme rundstykker og lune boller
blev indtaget, og snakken gik lystigt over kaffen.
Velkomst
Herefter bød Møller velkommen, og præsenterede os for sine seneste aktiviteter, tre stk.
Ford T i noget mangelfuld stand, en Ford AA
lastvogn meget tidlig 1928 og derudover ”Ford
A phaeton projektet”, som var med på klubstanden i Fredericia.

Frokost på Tønnisgård
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Skovtur
Nu var det tid til den traditionelle skovtur i
bil, hvor vi så resterne af en tysk ammunitions
bunker, som sprang i luften under krigen. Det
kostede seks soldater livet. Vi besøgte også den

gamle eg, som var blevet trimmet lidt, så den
ikke så helt så medtaget ud.
Grill
Tilbage på Flyvepladsen gik vi i gang med at
grille den medbragte middagsmad, og formanden benyttede lejligheden til at orientere
om de kommende arrangementer og DFAK
jubi-rallyet. Klubben gav drikkevarer, og sekretæren orienterede om nyt tiltag for at få
flere biler på vores hjemmeside under Galleri,
biler i klubben.
Oprydning
Der var nogle som fik ordnet småting ved
bilen, inden kaffebordet med Kirstens hjemmebagte kager. Herefter begyndte folk at køre
hjem, og de sidste hjalp med at få ryddet op, og
sat borde og stole på plads. Tak til Kirsten og
Møller for endnu en dejlig dag på Haderslev
Flyveplads.
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Kobbermølle
Vi ankom til Kruså og kørte over Landegrænsen til Tyskland, hvor vi, efter et par kilometer,
ankom til Kobbermølle. Her er et stort museum om områdets industri fra midten af 18
hundrede tallet. Først skulle frokosten indtages, da vi efterhånden var blevet sultne.
I Kobbermølle anvendtes vandkraft og senere
dampkraft til at drive mange kobberværker,
hvor der blev lavet plader til at beklæde skibe
og tage. Desuden mange former for husgeråd,
som gryder, potter og pander. Museet var netop renoveret for mange millioner, og vi fik en
spændende gennemgang af de mange bygninger. der blev lige tid til en hurtig indkøbstur
inden turen gik videre.

Tilbage i Danmark kørte vi langs den smukke
Flensborg Fjord. Efter et stop for at købe is,
ankom vi til Søgård Mark, hvor den nyanlagte
RC Park ligger. Her kan man køre med racerbiler, flyve med fly, sejles med skibe og meget
mere. Alt sammen i lille skala og via fjernbetjening. Her drak vi eftermiddagskaffen, kikkede
på og hyggede os indtil hjemturen.
Tak til Karin og Gunnar, samt Hanne Mette og
Albert for en smuk og spændende tur i dejligt
vejr.

Industrimuseum Kobbermølle

GRÆNSEOVERSKRIDENDE
NATIONAL KØREDAG
Af Ejvind Greve

Sommervejret var endelig kommet til Danmark, da vi startede hjemmefra mod Rasteplads Genner Hoel lige syd for Genner og lidt
nord for Åbenrå.
Arrangørerne var denne gang Karin og Gunnar Nielsen samt Hanne Mette og Albert Bucka. Vi var 17 vogne mødt frem, og efter vi havde hilst på hinanden og fået udleveret rutekort,
gik ruten af små veje mod Rødekro. Undervejs
vinkede vi til andre klubbers biler, som også
var ude at køre denne dag.
Vi kørte på nogle små snoede veje med flotte
grønne hegn, og kantet med smukke hvidtjørn, det er lige nu naturen er smukkest. Hel-
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digvis mødte vi ingen modgående trafik her,
da det nogle steder kunne være svært at passere hinanden. Der blev også kørt på den gamle
hærvej, som jo ikke er asfalteret. Heldigvis var
der sidevind, så støvet blæste væk, så bilerne
stadig så pæne ud.
Grundlovsmøde
Nu dukkede der et kendt historisk sted op, da
vi ankom til Urnehoved Ting, som blev benyttet som tingsted, helt tilbage fra middelalderen. Flagene var hejst, og en guide fortalt om
stedet, da man var ved at gøre klar til Grundlovsmøde om eftermiddagen.

Flot stribe
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BESØG FRA NORGE
Af Knud Gaarn-Larsen

Der var gang i den hos Poul Hedegaard Laursen i Sunds, da han den 24. april fik besøg af
omkring 40 medlemmer af Norsk ”A” Modell
Klubb. Til det sidste var der en smule usikkerhed om de gode norske venner nu kunne
nå det omfattende program, for efter at være
ankommet med færgen, skulle der være tid til
frokost på en kro, besøg i Jysk Motormuseum
i Gjern og videre til Poul før aftensmaden i
Vejle, men alt gik som det skulle.
Hyggelige gensyn
Det blev til rigtigt mange hyggelig gensyn, ligesom der også var mange nye ansigter med.
Poul havde forberedt kaffe og kage, men det
var især værkstedet der tiltrak sig især mændenes opmærksomhed, men pigerne fortrak
til hus og have.
Reservedele
Poul Hedegaard Laursen har gennem mange
år fremstillet reparationsstykker til Ford A og
Ford T, og det er ikke små ting, der gennem ti-

den er eksporteret til Fordens hjemland USA,
hvor Snyder har været en fast aftager. Poul
havde forberedt nogle stumper, så de var klar
til at gå videre til forarbejdning, og de forskellige processer blev fulgt med stor interesse, og
der blev både spurgt, fotograferet og filmet.
Handlet
Der blev også tid til at få handlet. Poul har et
særdeles velassorteret reservedelslager, og ikke
så få ting fandt vej fra lageret og ind i bussens
bagagerum, så de kunne komme til ære og
værdighed i mangt et restaureringsprojekt i
Norge.
Som altid knas hyggeligt at få besøg og være
sammen med glade Ford A venner fra Norge.
Det kan bare ikke overdrives!
Vamdrup Ford A Klub var inviteret til at være
sammen med nordmændene, men invitationen kom så sent, at vi ikke kunne nå at få den
med i sidste blad.

Besøg fra Norge
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Byder velkommen til
følgende nye medlem:

Leif Gr. Thomsen. Havsagergyde 22, St. Anslet, 6100 Haderslev.

SPONSORAFTALE MED OK
Som noget helt nyt og spændende har Vamdrup Ford A Klub indgået en sponsoraftale
med OK.
Det betyder at for hver OK brændstofkort der
tegnes gennem Vamdrup Ford A Klub får vores klub 6 øre for hver liter Benzin eller Diesel kortholderen tanker. Man behøver ikke at
være medlem af Vamdrup Ford A Klub for at
få sådan et kort, der støtter klubben, og det er
ikke kun det man tanker i Ford Aen, men alt
hvad man tanker fra benzin til plæneklipperen
til diesel til en lastbil, hvis man har sådan en.
Ved hver ny tegnet OK Benzinkort med vores
nummer tilknyttet får klubben et engangsbeløb på 250,00 kr. når der er tanket 500 l. på
kortet.
OK er mere end benzin
Der er også mulighed for at få el fra OK, skifter
du over til at få el fra OK og har et OK Benzinkort får klubben 12 øre pr. liter Benzin eller
Diesel som tankes.
Du kan også få naturgas fra OK og spare man-
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ge penge. OK har også mobiltelefoni.
Så Kære Medlem. Støt op om din klub og få et
OK benzinkort. Har du allerede et OM benzinkort, så kontakt Asbjørn Henriksen, så kan
det blive tilknyttet Vamdrup Ford A Klub!
Få en EL- naturgas- eller mobilaftale med OK
og støt din klub
- Det er meget nemt at få ovenstående kort og
produkter. I henvender jer bare til mig, da jeg
er ansat hos OK kan jeg tegne alle kort og produktet direkte. Ring eller send en mail til mig
om dit ønske, så klarer jeg resten. Det gælder
også, hvis du i forvejen har et OK kort, men
hellere vil have det tilknyttet Vamdrup Ford A
Klub, så klarer jeg også det. For en god ordens
skyld skal jeg lige gøre opmærksom på at jeg
ikke er provisionslønnet, men alene gør det
for at hjælpe Vamdrup Ford A Klub, og skaffe
nogle penge til klubkassen, siger Asbjørn Henriksen, der bor Toftevænget 10, 6000 Kolding.
Han kan kontaktes telefonisk på: 2122 4744, og
på mail: info@elbo-glas.dk

Få et O K Benzinkor t
og støt Vamdrup
Ford A Klub
hver gang du tanker

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Vamdrup Ford A
Klub med 6 øre, hver gang du tanker benzin eller diesel.
Første gang du har tanket 500 liter, får Vamdrup Ford A Klub en ekstra bonus
på 250 kr. Det koster dig ikke ekstra – OK betaler hele beløbet. Har du et OK
Benzinkort i forvejen, kan du også få det tilknyttet en sponsoraftale.
Kontakt Asbjørn tlf: 21 22 47 44 - mail: info@elbo-glas.dk
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NORSK A MODELL KLUBB HAR
FÅET NY FORMAND
Norsk A Modell Klubb har fået ny formand.
Agnar Hauge er blevet ny formand efter Ivar

A. Manum. Det skete på generalforsamlingen
den 26. februar i år.

FORD A DELE
Tommy Green Jensen • Søvængerne 42 • 4953 Vesterborg
Mobil: 21 49 62 60
Mail: greenforda@mail.dk
Website: http://www.forda.dk/

Sandblæsning

Alt i sandblæsning - fra nænsom
sandblæsning af gamle dele til biler til
sandblæsning af huse - udføres.
Kontakt Robert Vendelboe
Engmarksvej 6, Jerlev
7100 Vejle

Telefon: 75 86 48 40/ 20 23 84 99
Benyt den lokale sandblæser!

Dæk

Nye 19” og 21” dæk - sælges.
Claus Nielsen

Mobil: 21 73 76 80
Mail@Nielsenauto.dk
www.Nielsenauto.dk
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KLUBMÆRKER
MONTERET MED
MESSINGSKRUER OG BESLAG:
PRIS 100 KR.
KLUBBENS LOGO SOM LANG
STREAMER I BLÅ FARVE.
EGNER SIG TIL EN BAGRUDE.
PRIS 80 KR.
LOGO I RUSTFRIT STÅL.
PRIS 160 KR.
VIMPLER
100 KR
RUSTFRI FLAGSTÆNGER
300 KR
KAN FÅS VED HENVENDELSE TIL
SEKRETÆR OLE RASMUSSEN.

F.v. Agnar Hauge der er blevet ny formand efter Ivar A. Manum.

Dette medlemsblad for Vamdrup Ford A Klub trykkes i 200 eksemplarer og udkommer efter behov, 4
gange årligt. Det årlige kontingent udgør 200 kr.
Ansvarshavende redaktør:
Knud Gaarn-Larsen
Kingosvej 56
Frederiks, 7470 Karup
Tlf. 86 66 14 49
E-mail: knud@gaarn-larsen.dk

Vi udsender næste blad sidst i september, og skal
derfor have dit bidrag senest den 11. september.
Adresseændring sendes til Hanne Mette Bucka
mail: hmab@bbsyd.dk - tlf. 7476 2659
Indlæg bedes sendt til redaktøren snarest - hvorfor
vente?
Tryk og opsætning:
Hansenberg af Merethe Bruun
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Afsender:
Ejvind Greve, Engparken 20, 6580 Vamdrup

B-post

PROGRAM 2015
Juni

		 05
		
20-27
		

National køredag til Sønderjylland. Karin
og Gunnar, Hanne og Albert
Fra Gedser til Skagen. DFAK jubilæumsløb.

Juli

		 04

Sommertur Sydfyn. Marianne og Preben

Weekend tur til Kerteminde. Birgit og Peter, Lene
22-23
August 		
		og Ejvind
		
Tilmeld senest 29. juni !
		 05
Sensommertur Egtved, Anna og
September
		Børge Pedersen		
Oktober		 03
		 10
17-18
		

Løvfaldstur. Dorte og Asbjørn. NY DATO !!!
Værkstedstræf med indhold i Ry. Verner
Veteranmesse i Fredericia. Klubstand?

		 07
Efterårsmøde med spisning.
November
		Værkstedstræf.
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Stumpemarked i Herning.

www.forda.dk
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