
Lidt om Vintertræffet 2018 i Kjelsølejren 

 

 

Jeg er lige kommet hjem fra træffet og er fuld af gode oplevelser. Det endte med, at vi var 31 - der 

var et par afbud op til træffet, og det er faktisk rigtig fint til et vintertræf.

 

Jens Andersen (Lillian og Jens) har lige meldt sig ud af klubben. Han havde givet Jørgen Sigaard i 

kommission at give en bitter på træffet - Tak for den Jens, her skåler vi med dig! 

Vikinger på MC 

Traditionen tro kom Guzzi på MC, og havde sin tro væbner Kaj Skov med. Kaj er i øvrigt et af de 

nye medlemmer i klubben. Velkommen Kaj! 



 

Arrangør teamet  

De garvede arrangører Lene og Jens Ove havde allieret sig med Margrethe, Jønne og Kaj. Det 

var en god kombination, de var super proff, og teamet så ud til at hygge sig sammen om 

opgaverne. 

Kaj tog sig af opvasken, Margrethe havde lavet borddekorationer, der lørdag aften blev til et fint 

fastelavnsbord, og Lene styrede løjerne i køkkenet og alle gjorde et flot arbejde. Tak for det! 

 

På vintertræf er der mere tid til at hygge og snakke - og spise!! Og det gjorde vi sandelig også. 

Margrethe havde stegt 200 frikadeller, og de smagte dejligt. Lene havde lavet velsmagende 

Minestrone suppe, lækker tunsalat og bagt sirupskage til kaffen. Sikken flid! 

Skidt med det ikke er sandt - bare det er sjov! 

Der bliver grinet meget på sådan et træf - og fortalte mere eller mindre korrekte anekdoter om træf 

og medlemmers meriter gennem tiden. Det er svært at undgå at høre Sus i sådan en forsamling, 

og der ryger da også af og til et par finker af panden. Især henvendt til Aage. Ingen er nu i tvivl 

om, at disse er kærligt ment, og Sus indkasserer da også nogle kommentarer retur. 



 

Jeg hørte denne gang et par nye vendinger - "fuld som en brandbil", og "at blive slap i lærredet...." 

- aldrig for sent at lære... 

Kromutter på Motorcykel  

Lørdag eftermiddag kom Esther Jensen, Borbjerg Mølle og viste billeder fra sine spændende ture. 

Der er vist ikke mange kvinder, der har hendes mod. - I de seneste12 år har hun været i 52 land, i 

6 kontinenter og kørt 195.000 km på MC. Esther er involveret i SOS Børneby arbejdet, og hun har 

på MC besøgt børnebyer i 17 lande. Hun har skrevet bogen "Når en dør lukkes - åbnes en 

anden." Den var der flere, der købte. Klubben investerede også i en, der ligger i træfkassen, og 

hvor træfdeltagere kan læse mere detaljeret om Esther Jensens spændende rejser. 

 

 

Finn og Gudrun 

Det var en glædeligt gensyn med tidligere "Formand Finn" og Gudrun, der kom lørdag formiddag 

og blev resten af træffet. Bent Bach Andersen dukkede også op og fik snakket med især nogle af 

de "gamle" medlemmer. 

Nyt medlem på træffet 

Det er jo fantastisk at have deltagere med på træf, som har lyst at blive medlem. Kirsten Melchior 

Jørgensen, der er gift med 773-61 Palle Jørgensen meldte sig ind, og klubben glæder sig til at se 

dem på træf igen. Velkommen i klubben Kirsten! 

Konkurrence 

De gæve arrangører havde rigtig haft travlt - de havde lavet en lille konkurrence til lørdag aften. 

Her kunne man vinde en præmie, hvis man kunne huske sit medlemsnummer. Formanden var 

Lykkens pamfilius og trak et medlemsnummer op af posen. Den, der havde nummeret skulle give 

sig til kende og blev præmieret med en gave.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heldige vindere - Finn vandt en dejlig "lue" til at varme ørerne i en kold tid (Margrethe strik), 

Tove Jensen vandt en rød klokke med tekst: "Ring for sex", Erik vandt et salatsæt! - Preben 

Svendsen et spil kort og notesbog, Henny ølbrikker m/seniorlogo, Ejnar en T-shirt, og Aage 

hovedgevinsten: en ramme med et billede af....  - kassereren! (godt valgt Lene) 

Klassekammerater 

Jønne og Guzzi har gået i samme klasse! De kan godt nok ikke huske hinanden fra dengang, men 

kan fint huske, at de har gået i klasse med bagerens Kirsten og dyrlægens Ulla..... osv (måske er 

navnene ikke korrekte, men det er ikke så vigtigt). 

 



 

Ny støttefod 

Den gode bedemand har ytret ønske om at få en ny støttefod til sin MC. Og det fik han på 

træffet!   Margrethe havde såmænd strikket en til ham i det mest farvestrålende garn - endda med 

"gåselap", som Jønne kalder det. Og nu da Margrethe var i gang med pindene kunne hun da 

ligeså godt lige strikke Lauge et par foderaler også - i samme gode farver. Om han har ytret ønske 

om sådan et par her i vinterkulden, meldte historien ikke noget om.....  

Her viser Lauge stolt sine nye ædlere dele frem til både det ene og det andet....

 

 

Natmad 

Der blev på træffet igen hevet frem af de gode gamle værdier - natmad i køkkenet! Arrangørerne 

havde lavet et fad med pålæg, og det var som vanligt skide hyggeligt. Her har Elva bidt sig fast i 

en ostemad. 

 



 

Hjemad 

Lørdag aften gik deltagerne noget tidligere til køjs, end de gjorde fredag.....  Efter morgenmaden 

blev der pakket sammen og puttet i biler. Nej, ikke for de 2, der var på motorcykel! De pakkede 

MC'en og tog godt med tøj på, så de ikke skulle fryse på turen hjem. Der var faldet 1 lille cm sne. 

Jeg var nu tilpas med, at jeg havde kaleche over og 4 hjul, men respekt for at komme på MC! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak til alle for et dejligt træf - for god stemning og arrangement. 

Vi ses til næste træf! 

vh Dorthe 


