Vespa, vin og gode venner………..

Endelig oprandt weekenden, hvor efterårets Bilmesse & Brugtmarked fandt sted i
Fredericia.
Vespa Klub Danmark havde i år en stand på messen, hvor landets medlemmer
kunne møde hinanden og hvor nye medlemmer skulle hverves.
Selvom vi allerede var ved udgangen af oktober måned, besluttede jeg at køre
standsmæssigt fra Esbjerg til Fredericia – selvfølgelig på min Vespa.

Fra Esbjerg ad motorvejen til Korskroen og tanke op. Derefter ad landevejen til
Vejen, Kolding, Taulov og Fredericia
Temperaturen var ikke voldsom høj. Diller-termometeret (den mandlige pendant til
et kviksølvtermometer) viste lidt, at det var lidt køligt 
Derfor blev hastigheden også sat til ca. 70 km/t.

Selv en våd efterårsklædt skov i Jylland, kan peppes lidt op, når der er en Vespa er
på motivet.

Efter ca. 1 time og 10 minutters kørsel, ankom jeg til Fredericia.
Man plejer at parkere 2-hjulere ved indgangen. Så jeg tøffede tæt op til
indgangsdørene!
Jeg var den eneste 2-hjuler, som parkerede dér. Og det var en god grund til…….
Olsen-banden havde okkuperet pladsen med Egon, Benny, Kjeld, Yvonne og deres
gamle Chevrolet Bel Air.

Mange tusinde mennesker var allerede kommet til Fredericia.
Veteranbiler, sportsvogne, motorcykler, knallerter, mærkeklubber, stumpemarked
o.s.v. var allerede på plads.
Messen er ligeså velbesøgt som folketingets ”folkemøde” (politikernes svar på
Hjallerup Marked?) på Bornholm. Forskellen er bare, at her er der ingen politikere,
men bare ”almindelige danskere” som selv betaler for indgangsbilletten og for
mad/drikke!
Stemningen er altid hyggelig i Fredericia. Chancen for du møder en gammel
kammerat er større i Fredericia, end for at føreren på en Harley Davidson hilser på
dig, når I mødes på landevejen.
En af de sjoveste episoder, kom faktisk fra messens højttaleranlæg.
Informationen sendte følgende efterlysning ”der er blevet indleveret et høreapparat
– det kan afhentes i Informationen” – denne efterlysning blev gentaget flere gange.
Mon ejeren af høreapparatet ikke ”hørte” hvad der blev sagt 

På lang afstand kunne man se Vespa Klub Danmarks stand.
Der var opsat banner og vimpler, så standen var meget synlig.
På standen stod flere gamle Vespaer og to af de helt nye Vespa Sei Giorni Limited
Edition.
Midt på standen stod vores præsident Martin Sørerensen. Han var flankeret af
medlemmer fra Vespa Klub Fyn, Vespa Klub Vestjylland og Vespa Klub Nordjylland –
Mon ikke der i løbet af weekenden også vil komme medlemmer fra landets øvrige
klubber.
Hvis en Vespa ikke kunne lokke tilskuere til standen, så kunne den velsmagende
rødvin, lufttørrende skinke og de italienske småkager nok gøre det.

Jeg var rundt og se de mange stande på hele messen. Vespa Klub Danmarks stand
var absolut blandt de 10 flotteste – imponerende flot stand!
Efter et par hyggelige timer, hvor man mødte Vespa-vennerne, så var det på tide at
sætte kursen mod vest. Fra Fredericia til Kolding på motorvejen med samme
hastighed som lastbilerne og biler med campingvogne. Herfra drejede jeg af og tog
resten af turen på landevejen.

En stor ros skal lyde til Martin og hans hjælpere. Godt initiativ og god måde at
medlemmerne fra landets Vespa klubber kan mødes på – og mon ikke der også
kommer en tilstrømning af nye medlemmer til klubberne?

Lars Kingo
Vespa Klub Vestjylland

