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Tak for denne gang

Det blad du nu sidder med i hånden, er den sidste 
Vespa Journal i denne omgang.

Som du nok ved, har vi måtte kaste håndklædet i 
ringen, da der ikke længere er nogen, som har tid 
eller overskud til hjælpe redaktøren med at skrive ind-
holdet.Der bliver simpelthen ikke sendt nok artikler 
ind.

Men da jeg skulle skrive denne ”nekrolog” over Vespa 
Journalen, ville jeg alligevel lige researche lidt på, 
hvad det var for et blad, vi lagde i graven. Og jeg blev 
faktisk lidt overrasket over, at det første blad udkom i 
1955. 

Dengang udkom bladet oven i købet hver måned, 
så jeg fik straks lidt dårlig samvittighed over, at vi i 
2012 ikke engang kan overkomme at få bladet til at 
udkomme hver tredje måned.

Men når det så er sagt, så er 57 års Vespa historie i 
Danmark slut med dette blad som samlende organ for 
Vespa klubberne i Danmark.

Jeg vil på vegne af alle Vespa klubberne i Danmark 
gerne sige tak til alle de mange, mange skribenter, 
der igennem alle årene har sørget for, at vi har haft 
mulighed for at dele vores 2-hjulede oplevelser med 
hinanden.
Ikke mindst tak til Ove Jensen for i de sidste mange år 
at have holdt sammen på bladet som redaktør.

På vegne af Vespa Klubberne i Danmark
Søren ”Otto” Ottosen
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”Tour de Italien” og ”nærmeste omegn”

Vi var et par Vespa entusiaster i Team Øst, Finn og Ove, der sidst i august startede på 
”Den Store Tur” til Vespaens ”Mekka”, Vespa Museet i Pontedera. Turen sydpå gik først 
gennem den vestlige del af Tyskland og Østrig og havde indlagt et par bjergetaper (læs 
bjergpas) inden vi nåede ned i Italien. 

De to bjergpas, Stelvio og Gavia vi skulle ”kravle” op over i det nordlige italienske 
alpeområde tæt op mod Schweiz er beliggende i henholdsvis 2700 og 2600 meters 
højde. 

Turen gennem Tyskland forløb uden problemer, 
selv vejret var udmærket, og hvor der var lidt 
tvivl om, hvilken vej vi skulle følge, var ”Miss 
GPS” til stor hjælp, også med hensyn til at finde 
overnatningsmulighed og tankstationer var GPS’en 
suveræn, og det blev en stor fordel på hele turen at 
have Finn’s GPS med. Gennem Tyskland og Østrig 
kørte vi mellem 530 og 560 km om dagen, og det 
blev til to stop i Tyskland og et stop i Landeck i 
Østrig, tæt på de to pas vi skulle passere næste 
dag, med en planlagt ”dagsmarch” på 380 km, var 
det praktisk at have bjegpassene tidligt på dagen, 
når vi var mest friske, bjergkørsel og hårnålesving 
kræver en vis koncentration.

København              Pontedera                            Udsigten fra Stelvio passet.
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At køre bjergkørsel var en ny disciplin for os, og at køre Vespaerne op i 2700 meters 
højde var en øvelse, vi var lidt spændte på. Vi havde hørt, at der sker en kendelig 
forandring med Vespaens trækkraft så højt tilvejrs, og det måtte vi virkelig sande. 1. 
og 2. gearet var de eneste gear vore 200 cc Vespa motorer kunne klare højden med. 
Men bortset fra at det tager sin tid at køre op til de to pas i de små gear, var der ingen 
problemer med Vespaerne. I øvrigt en helt fantastisk oplevelse at køre op over passene, 
hele tiden omgivet af Alpernes smukke natur. Vi startede fra Landeck 08:35 og var oppe 
på Stelvio’s 2760 m 11:35. På passet hersker der en næsten ”Dyrehavsbakke” stemning, 
masser af souvenirboder, to pølsemænd, hoteller og restauranter og mængder af 
motorcykler. 

Vi var de eneste to med Vespaer, og vakte for en gang skyld en vis respekt blandt 
motorcyklerne, med op til flere fotoseancer til følge.

 Turen gennem Italien til Pontedera forløb uden problemer, nu have Vespaerne fået 
kræfterne tilbage, og vi kunne holde en fornuftig fart over Posletten ned til Vespa 
Museet. 

Efter 5 dage i sadlen var målet ”Vespaens 
Mekka”, Museo Piaggio, nået, og vi var 
spændte på, hvordan dette museum 
tager sig ud i virkeligheden. Det første 
kig gennem Indgangsporten vidner om at 
Piaggio har produceret mange forskellige 
andre ting end Vespaer, bl.a. flyvemaskiner 
og tog, men der var da også en gammel 
presse, der måske kan have presset Vespa 
chassis’er engang, men indenfor i museet 
er det retfærdigt nok Vespaen, det drejer 
sig om. Desværre var en renovering i 
gang under vores besøg, så noget af 
udstillingsområdet var tomt. Men vi 
kunne alligevel nyde synet at de mange 

forskellige Vespa modeller og udstillingerne om deres ”bedrifter” verden rundt. Det var 
en fantastisk oplevelse at besøge Vespa museet ”LIVE”.

Vi besøgte også Pisa og Lucca, begge byer er interessante, men efter et par dage 
startede vi på hjemturen, den gik igennem Dolomitterne, forbi Salzburg, og gennem 
noget af det gamle DDR, inden vi tog færgen til Gedser. Turen tilbage til Danmark forløb 
uden problemer.  Eneste ”TEKNIK” på hele turen, speedometer kablerne knækkede på 
begge Vespaer (mit kabel blev udskiftet i Pontedera), men vi havde jo også GPS’en til 
at tælle kilometre og vise hastighed. Vi kørte i alt 4300 km på hele turen og havde kun 1 
times regn, Det blev EN HELT FANTASTISK OPLEVELSE!!!    

                                                                                                        Referent Ove, Team Vespa.
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Scooter tur i Århus Festuge
Mandag d. 3 september var vanen tro tiden for at finde scooteren frem til ren 
promenadetur i festuge i Aarhus.

Alle var sat i stævne til at mødes 
klokken 18 foran rådhuset i Aarhus. 
Ikke mindre end 13 Vespa scootere 
med 16 personer var mødt op.

Allerede da vi mødtes var “der grosse 
kasserer” godt sulten. Han havde jo 
kørt de knap 10 km. fra Kolt til Aarhus 
midtby. Gud ske tak og lov. Der var jo 
en pølsevogn der havde åbent…. Så 
kunne han da lidt igen.

2 af klubbens medlemmer fra Grenå 
havde også valgt at deltage. 

De havde dog “snydt” lidt og havde parkeret bilen med traileren i Egå, så var der jo ikke 
så langt på scooterne.
 
Klubbens “ældste” medlem  (- medlem siden `60´erne !) og fruen havde taget turen fra 
sommerboligen på en campingplads ved Silkeborg for, som altid, at deltage.
 
Denne brogede flok kørte så i bedste 
kolonnekørselstil fra rådhuset kl. 
18.30 med Aarhus klubbens formand 
Otto som fører og vi andre som 
“kongens efterfølgere”.

Vi opnåede at se mange forskellige 
sider af Aarhus. Var både for 
forbi den gamle godsterminal 
som nu rummer folkekøkken og 
kunstnerværksteder og forbi åen 
hvor adskillige tjenere nærmest 
måtte springe for livet da formanden 
kørte frem.
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Vel rundt om i festugen endte vi på en italiensk café hvor italienske øl, kaffe, campari 
og sandwich blev indtaget. Otto fik STORE skæld ud da han ikke havde adviseret 
indehaveren om vores ankomst.

Da klokken rundede 21.00 var det tid at bryde op og vi alle tog hver til sit.

Tak for en dejlig tur og på gensyn næste år. 

Johnny & Marianne

HUSK
Nationalt træf afholdes i 2013 af Vespa Klub 

Århus. Datoen er 9, 10 og 11 august 2013.

Læs mere på www.vespa-klub-aarhus.dk
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En tidslomme i en svinefarm

Midt mellem Århus og Randers ligger der en lille tidslomme og venter på dem, der 
tilfældigt dumper forbi.

En gammel svinefarm, som er blevet 
omdannet til et museum over 60’rene og 
70’erne. Men det er mere end det, for det er 
også en Bed &Breakfast med værelser nok 
til at 50 mennesker kan overnatte under tag, 
og det er også et sted, hvor man kan holde 
fester, konferencer osv.

Værelserne er indrettet ligesom drenge- 
og pigeværelset var dengang skribenten 
var knægt. Dengang brun, orange og 
petroleumsgrøn var højeste mode, og fløjl,  

kassebukser og træskostøvler ikke var noget, man grinte af, men var noget man gik i 
med oprejst pande.

Gildesalen er indrettet med plads til 70 spisende gæster, scene og dansegulv, 
vidunderligt anlæg med spolebåndoptagere, pladespillere osv., og ved siden af ligger 
”pejsestuen” med hjørnesofaer og en bar, der naturligvis kan servere en Jolly Cola, 
foruden alt muligt andet.

Området udenfor Retroworld er inddraget 
til at man bl.a. kan sove i eget telt eller i 
campingvogn, men der er også mulighed 
for at overnatte i en gammel togvogn, i 
shelter osv.

I ”Skatkammeret” har ejeren, Michael, 
udstillet alle de mange hverdagsting, som 

Retroworld er en hyldest til 60’erne og 70’erne.
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Fremtiden for retro

Planen for Retroworld i fremtiden er, at 
det bliver et sted, hvor veteranklubber 
mødes og sparker dæk, hvor almindelige 
mennesker holder fester, fødselsdage 
eller klassefester, og hvor sådan nogle 
som Vespa Klub Århus kan afholde 
Jubilæumstræf i 2013.

Retroworld ligger i Lerbjerg mellem 
Randers og Århus, og kan besøges på 
www.retroworld.dk

Skrevet at Otto fra Vespa Klub Århus
Fotos: Motorploven.dk – Jørgen Kjær
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Jeg har en gammel Vespa Acma fra
1956, der længe ikke har kunne
komme af med luften.

Derfor ringede jeg til Vespa-oraklet
Carlo fra Vespa Klub Vestjylland,
der straks foreslog mig at prøve
pyrolyse-metoden før jeg begyndte
at investere i en hel ny udstødning.

Fremgangsmåden er simpel:

1) Skru din udstødning af

2) Tænd op i din grill, så kullene er
helt klar

3) Læg udstødningen på grillen og
læg låget på. Lad kullene brænde
ved så høj varme som muligt.

4) Efter 3-4 timer, når grill og kul og
udstødning er blevet kolde, tages
udstødningen ud, og man kan nu
med stort held banke det gamle
skidt ud af udstødningen med et par
lette slag på potten.

5) Sæt lydpotten på igen, og mærk
forskellen.

Skrevet af Otto, Vespa Klub Århus

Ny luft i udstødningen
Ved hjælp af pyrolyse-metoden.
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Tjaah, at tage til London på en gammel Vespa Sprint fra 1966 lyder måske som en 
Mission Impossible eller bare en total skør ide??

Jeg hælder mest til den skøre ide og den var min bedre halvdel og jeg helt med på. 
Vores drenge på 9 & 13 gad i hvert fald ikke tage med, så vi tog turen alene. Eller dvs. 
helt alene var vi ikke, vi var i alt 8 personer fra kongeriget Danmark der tøffede af sted 
mod det Internationale Vespatræf der blev afholdt på O2 Arena i London i weekenden 
den 15. – 17. juni.

Onsdag middag den 13/6 slukkede jeg for computeren på jobbet og drog hjemad 
mod Asperup. Der holdt Vespaen og var pakket op med alt vores habbengut. Selvom 
pladsen er trang på sådan et dyr, var der dog reserveret plads til vores Tempur puder, 
godt camoufleret i klare plastsække

Til London på Vespa
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Vi havde opsamling undervejs for at følges i samlet trop mod Esbjerg. Her ventede en 
sejltur på 18 timer.

Vores første stop på den engelske jord, var i en lille bitte flække, hvor vi holdt et lille 
frokoststop. Her blev der provianteret Diet Cherry Coke og så blev der ellers lavet 
spegepølsemadder med remoulade og ristede løg. 

Nogle timer senere landede vi på den campingplads, hvor vi havde lejet et par Mobile 
Homes. Herlig frisure man får efter flere timer under hjelm!
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Det lokale supermarked blev angrebet og vi sad kl. 21 om aftenen og spiste en dansk 
bøf med bløde løg…..eller helt dansk var den vel ikke?? Som I ser, har vi den helt rigtige 
indkøbsvogn med!! 

Fredag blev store shoppedag, hvor undergrundsbanen blev afprøvet til den helt store 
guldmedalje.

Lørdag var så i Vespaernes tegn. Vi startede ud fra campingpladsen for at finde O2 
Arenaen – en køretur på en times tid. Og der landede vi så sammen med i hvert fald 
2500 andre Vespaer fra hele Europa. Sikke et syn!! Der var fælles køretur igennem 
London og det var lidt en prøvelse med så mange køretøjer. 

Alle kom dog helskindet hjem til Arenaen, hvor der blev spist frokost og shoppet 
igennem i alle Vespa boderne. 

Dagen sluttede med gallamiddag for alle deltagere. Efter en mørk køretur hjem, landede 
vi på pladsen igen ved midnatstid.
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Søndag var på egen hånd, så 
det blev til en Vespatur ud i 
det blå ud til nogle af de små 
flækker.

Mandag gik turen så mod 
Harwich igen, hvor færgen lå 
og ventede på os og kunne 
igen tilbyde 18 timers sejlads.

Vi havde en hyggelig hjemtur 
og tirsdag eftermiddag kl. 16, 
landede vi igen i Asperup…..
med bl.a. 3 bakker danske 
jordbær i sidevognen. 

Så var vi hjemme 

Peter & Trunte

BESTIL EN LÆKKER
VESPA T-SHIRT

Download brochuren på www.ry-skilte.dk/vespa.pdf

Ring 86 82 09 49
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Nyt fra formanden
En vespa hilsen

Så er sommeren forbi, og dermed også Vespa-sæso-
nen. I år har det været en ret våd og kold sommer, og 
fornøjelsen ved at køre Vespa i regnvejr kan ligge på et 
meget lille sted.

Men som man kan læse i dette blad, behøver man jo 
ikke kun at bruge Danmarks landeveje til trille på. 
En tur, som den Finn og Ove fra Team Øst lige har 
været på til Italien, er noget, mange af os drømmer om 
at tage os tid (og mod) til.

En af de ting, som man sagtens kunne gøre er, at køre i 
samlet flok til næste års Vespa World Days, som 
afholdes i Belgien i juni. Lad det være en opfordring.

Ellers går tiden i VKÅ med at forberede næste års 
fantastiske jubilæumstræf.

Og det bliver et brag af et træf:

God mad, enestående lokaler, live musik, balancebane 
og meget, meget mere.

Sæt kryds i kalenderen den 9., 10., og 11. august 2013.

Hilsen
Otto

Formand, 
Vespa Klub Århus

Klub - Aktiviteter
5. nov - Generalforsamling
              Tilmelding nødvendig på grund af sidste års                         
              meget store deltagerantal.
3. dec  - Juleafslutning med gløgg, pakkeleg og 
              ualmindelig godt selskab

Læs mere på www.vespa-klub-aarhus.dk

Formand og Redaktør
Søren ”Otto” Ottosen
Albert Naursvej 20
8270 Højbjerg
tlf. 24250134
formand@vespa-klub-aarhus.dk

Kasserer
Jens Peter Nørgaard
tlf. 60641335
jens.peter.norgaard@gmail.com 

Teknisk indsigt
Johnny Møllebro
tlf. 42428260
mojjom@email.dk

Sekretær 
Per Høyer
tlf. 60211677
per.hoeyer@12move.dk

Bestyrelsesmedlem
Bent Albertsen
tlf. 20231661
ag.ba@stofanet.dk

Kontingent
Alm. medlemskab kr. 200,00
Familie medlemskab kr. 300,00
+ indmeldelsesgebyr kr. 50,00

1953
www.vespa-klub-aarhus.dk
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Formand
Jørgen Jørgensen
Borgervænget 2, 8600 Silkeborg
tlf. 8682 9508 / 2041 0698
jhhj@mail.dk

Kasserer
Søren H. Jørgensen
Dalvejen 117, 8600 Silkeborg 
tlf. 86804067
ashornbak@gmail.com

Sekretær
Finn Nielsen
Gl. Hærkrovej 24, Hvam
8620 Kjellerup
tlf. 8666 7220
ifnielsen@mail.dk

Redaktør
Mogens Hansen
Helletoften 9
8600 Silkeborg
tlf. 8682 8219

Klubmøde
1. Torsdag i måneden
Plantagevej 11
8600 Silkeborg

Kontingent
alm. medlemskab kr. 200,00
Familie medlemskab kr. 250,00
+ indmeldelsesgebyr kr. 50,00

2000
www.vespaklubsilkeborg.dk

Nyt fra formanden
Det er meget trist at skulle lave det sidste indlæg til bla-
det, når nu der er kæmpet så meget for at få bladet op at 
stå igen. Men det er der ikke noget at gøre ved, når der er 
nogle, som synes, at det er de samme, som laver artikler 
til bladet. Men alle klubber kan jo ikke have journalister i 
klubben eller være gode til at formulere sig, så derfor har 
man jo også glædet sig til, at der er nogle klubber, som 
bare kan det der, og der er jo også nogle, som får mere ud 
af en tur end andre.
 
Jeg vil slutte med at sætte spørgsmålstegn ved, om det er 
en fordel for klubberne, at man ikke har et blad, det er jo 
trods alt det, som mange af vores medlemmer venter på en 
gang i kvartalet, for at se hvad der sker andre steder, er der 
noget man kan deltage i, hvis man har tid.

Med venlig hilsen

Jørgen Jørgensen

Klub - Aktiviteter

10. okt kl. 19.00 - Generalforsamling

1. nov kl. 19.00 -  Klubaften

6. dec kl. 19.00 -  Gløgg aften (nærmere besked)

10. jan kl. 19.00 -  Klubaften



Talsmand/Webmaster
Arne Lind.
Tagensvej 30. 4. th.
2200 København N
Tlf. 51504358
arne.lind@griffen.dk

Kasserer
Finn Bech.
Sprogøvej 21. 4. mf.
2000. Frederiksberg.
Tlf. 3053 1974
fwb@mst.dk

Bestyrelsesmedlem
Jan Haugsted
Olsbæklund 8
2670 Greve
Tlf. 4390 6116
jha@tpradio.dk

Bestyrelsesmedlem
Martin Sørensen.
Havetoften 5.
4690. Haslev.
Tlf  6090 3223
haslev@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem/
Frank Clemmensen
Vosborgvej 39
2770 Kastrup
Tlf. 21248692
frank.clemmensen@gmail.com

Alm medlemskab   kr. 200,00
indmeldelsesgebyr kr. 100,00
alm. medlemskab dækker 
også husstandsmedlemskab  

1982
www.vespa-klub.dk
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Nyt fra formanden
Bestyrelsen i Team Vespa Øst finder det meget trist, at vi 
må opgive den fortsatte udgivelse af Vespa Journalen. 

For fremtiden vil bestyrelsen opfordre alle medlemmer 
til at holde sig orienteret om foreningens arrangementer 
i aktivitetskalenderen på foreningens hjemmeside: www.
vespa-klub.dk. 

Vi vil dog stadig informere om klubbens aktiviteter via 
e-mails, og i mindre omfang udsende information med 
ordinær post.  
                    

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Klub - Aktiviteter
Søndag d.11. november. 
”Lukker og Slukker”.
Mødested: Sct. Hans Torv. Mødetid: 14.00. 
Vi kører en kort tur og slutter af på Islands Brygges 
Kulturhus.

Tirsdag d.15. januar 2013. 
Vintermøde. 
Mødested: Valby Kulturhus. Toftegårds Plads (i Café 
”MÆT”). Mødetid: 18:00. 

Torsdag d.13. februar 2013. 

Vintermøde. 
Mødested: Valby Kulturhus.
 Toftegårds Plads (i Café ”MÆT”). Mødetid: 18:00.

                                      Se mere på www.vespa-klub.dk.
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Formand
Elo Kjærgaard Jensen
Kroghsvej 24, 7500 Holstebro
tlf. 97404952 / 40206807
elo@privat.dk

Kasserer
Ingo Andersen
Heimdalsvej 9, 7500 Holstebro
tlf. 97426453
ingo7500@youmail.dk 

Sekretær
Ib Mortensen
Bredgade 34, 7600 Struer
tlf. 97840892
ibelly@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Lauge Domino
Emilielystvej 72a
7620 Lemvig
tlf. 97821922 / 40341922

Kontingent
alm. medlemskab kr. 200,00

1995
 

Nyt fra formanden
Nu er det så sidste gang Vespa Journalen udkommer. 

Hvordan det kommer til at gå fremover eller om der 
kommer et nyt blad ved jeg ikke endnu. 

Vi var med til Silkeborg turen. Det var et godt 
arrangement. Turen var på 150 km med mange små 
pauser, så det gik fint, og god forplejning hele dagen 
igennem. 

Så var vi oppe at besøge Bjarne og Ilse i Roslev. 
Bjarne kørte os i møde så vi lige kunne se lidt af 
området omkring Roslev og vi var forbi hans hal, hvor 
der var lidt af hvert at se på. 

Så kørte vi op til privaten, hvor der næsten var lige 
så meget at se på, og bagefter var der frokost. Der 
manglede i hvert fald ingen ting så det var en rigtig 
god tur.  

Med venlig hilsen Elo K. Jensen
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Nyt fra formanden
Generalforsamling i Vespa Klub Fyn
                                                       
29. november 2012, Kl. 18.00 

Gelsted Kro, Søndergade 1, 5591 Gelsted

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen sendes 
til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi starter med generalforsamlingen som varer til ca. kl. 
19.00. Derefter vil der være julefrokost.

Medlemmer med evt. ledsager er velkommen til at 
deltage i julefrokosten. Pris pr. person er 100,00 kr. + 
drikkevarer. Du bedes give besked så hurtigt som muligt 
og senest den 18. nov. til:

Kasserer Trunte og Peter 64481979 
E-mail: Petervespa34@gmail.com

Bemærk at kontingent for 2013 skal være betalt senest 
14. dec. 2012, for fortsat at være medlem af Vespa 
Klub Fyn. Kontingent for 2013 kan også betales på 
generalforsamlingen.

Alm. medlemskab kr. 250,00  -  Familie medlemskab kr. 
350,00

Beløbet indbetales/overføres til konto: 9050 – 
4575636301 - Du skal huske at påføre NAVN og evt. 
medlemsnr.

Husk ved ændring af: Adresse, tlf.nr., e-mail adr. m.m. 
skal besked gives til sekretæren.
Kig ind på www.vespaklubfyn.dk regelmæssig for at 
holde dig opdateret med kommende arrangementer.

Opråb til alle Vespafolk

Vi har en ide om at lave en tur Fyn rundt - een dag - i 
2013. Vi håber der er nogle der vil være med til  at 
planlægge denne tur, så giv os et kald på 22367667 så 
vi sammen kan lave en tur. Der vil være mulighed for 
overnatning før og efter turen hos  os:

Peter og Trunte, Lyøvej 34, 5466 Asperup.

Formand
Peter Wulff Nørholm
Overgade 2
7000 Fredericia
tlf. 7620 0250 / 2149 4443
peter.norholm@gmail.com

Kasserer
Trunte og Peter Lars Nielsen,
Lyøvej 34, 5466 Asperup
tlf. 64481979
Petervespa34@gmail.com

Sekretær/Redakteur
Anni Carlsen
Mosevænget 8, Strib
5500 Middelfart
tlf. 3024 8921
anni-stribonit@stribnet.dk

Kontingent
alm. medlemskab kr. 200,00
Familie medlemskab kr. 300,00
+ indmeldelsesgebyr kr. 0,00

1996
www.vespaklubfyn.dk
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Formand
Peer Fløjstrup Tanggaard
Willemoesgade 52, 6700 Esbjerg 
tlf. 7512 3371 / 2064 4979
vespa@vkv.dk

Kasserer
Carlo Ernstsen 
Hassellunden 87, 6705 Esbjerg Ø 
tlf. 7514 0442, carlo@vkv.dk

Sekretær
Niels Holgersen 
Styrmandsvænget 194
6710 Esbjerg V
tlf. 7511 7710, niels@vkv.dk

Revisor
Arne Lauridsen 
Norddalsparken 37
6710 Esbjerg V 
tlf. 7515 2062, arne@vkv.dk

Suppleant/ Lokalredaktør
Lars Kingo 
Liljevej 3, 6705 Esbjerg Ø 
tlf. 7514 1328, lars@vkv.dk

Kontingent
alm. medlemskab kr. 200,00

2000
www.vespa-klub-vestjylland.dk

Nyt fra formanden
Dette er uigenkaldeligt mit sidste indlæg som 
formand  for VKV i Vespa Journalen. Lidt vemodigt 
er det at skulle skrive dette - lidt som en tale til en 
begravelse........

Fra starten af Vespa Journalens liv og til dato er 
der sket rigtig meget på den teknologiske front. Nu 
bruger vi internettet til at kommunikere og formidle 
budskaber på. Og netop det er efter min mening en 
af årsagerne til, at Vespa Journalen ikke længere har 
samme berettigelse som tidligere. Fra mit arbejde i 
VKV ved jeg, at vi efter en klubtur kan lægge fotos 
og tekst ind på vor hjemmeside samme dag, som 
klubturen er kørt! Dermed er fotos og tekster altid 
opdateret, og hurtigt formidlet ud til medlemmerne. 
Nogle gange vil f.eks. en klubtur ikke have samme 
aktualitet, når Vespa Journalen udkommer, fordi 
klubbens hjemmeside længe før har bragt artiklen. 

MEN alt er i dag ikke altid bedre end tidligere. Vores 
gamle elskede Vespa er heldigvis stadig den samme 
som for 50 år siden. Midt i afskedens stund skal vi 
ikke glemme, at Vespa Journalen i de sidste år ikke 
havde eksisteret, hvis ikke vores redaktør Ove med 
så stor ildhu, præcision og engagement var gået 
til opgaven. Mange tak Ove! Til sidst vil jeg minde 
medlemmerne af VKV (og andre interesserede) om, 
at bestyrelsen og jeg hele tiden forsøger at holde 
www.vespa-klub-vestjylland.dk opdateret med nyeste 
artikler og informationer.

I løbet af vinteren vil der igen blive afholdt 
værkstedsaftener - men nu på en ny måde. Mere 
information om det følger på klubbens hjemmeside. 
Husk også at meddele mig, hvis du flytter/skifter 
email-adresse.

Kontingent til VKV skal være indbetalt senest 31. 
december 2012 - hvis ikke det sker = automatisk 
udmeldelse. Vores kontingent for 2013 er stadig 200kr. 
Husk at skrive medlems nr. når I indbetaler beløbet. 
Her er vores konto nr.  Reg. 7701 Konto. 0140648.

Efterlysning: Jeg søger medlemmet, som har denne 

mail adresse: bla1524@mail.telenor.dk  

Kontakt mig lige.



NORDISK VETERAN
“Gammel kærlighed ruster ikke”
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www.nordiskveteran.dk
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