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Nyt fra præsidenten

Tillykke til os alle sammen i Vespa klubberne, nu får 
vi igen et medlemsblad og det har sin opstart her i 
foråret. Skal det denne gang lykkes for os at holde 
bladet i live, må vi alle bringe stof til Vespa Jour-
nalens fortsatte beståen. I hver klub er der en lokal 
redaktør, se under din egen klubside, som sørger for 
at bringe dine artikler videre til den centrale redaktion 
og det vil være dejligt hvis han får så meget stof at 
han må dele det eller vi skal udvide bladet med flere 
sider eller forøge antal udgivelser. For 2007 vil der 
komme 2 udgivelser, så kan vi se efterfølgende om vi 
skal udvide antal udgaver.

God sommer
Flemming

Bladet udkommer pr. 1. maj 2007, 1. august 2007

Deadline:  1 måned før udgivelse

Annoncer:  indleveres til den lokale redaktør.

Forside:  Kong Frederik IX på vej til sin daglige 
badetur fra Gråsten Slot 

 på en Vespa årg. 1954

Print:  Grafisk Indtryk, Silkeborg tlf. 8682 0949 
 info@grafiskindtryk.dk

Præsident
Flemming Olsen
Smedebakken 67
8600 Silkeborg
tlf. 8685 3500 / 4026 5255
flemmingo@privat.dk

Vicepræsident/Webmaster
Peer Fløjstrup Tanggaard
Vespa Klub Vestjylland

Kasserer
Flemming Iversen
Team Vespa Øst 

Bestyrelsesmedlemmer

Ole Mansfeld
Vespa Klub Århus

Jørgen Jørgensen
Vespa Klub Silkeborg

Peter Wulff Nørholm
Vespa Klub Fyn

Kaj Lorentzen
Vespa Klub Nordvest

1954
www.vespa-klub-danmark.dk

‘68 Vespa sprint
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En vespa vender tilbage

I hele november måned år 2002, befandt jeg mig sammen med ”hende man ikke taler 
imod” og Josephine (hund) på en sydligere breddegrad end Danmark, nærmere beteg-
net på Costa del Sol.

For ligesom at få tiden til at gå, så hjalp jeg en ven 
med at restaurere hans ejendom, der var andre der 
kom der med det samme 
formål. En af vennerne 
hed Henrik og han var 
i færd med at sælge 
deres sejlbåd, som de 
havde sejlet Middel-
havet tyndt i. Henrik 
og hans kone fik den 
ide at tage på en 
tur til Marokko med 
et rejseselskab, bare 
sådan en 8 dages tid. 
Ved hjemkomsten stillede 
han sig op og sagde, jae jeg 
kom altså i snak med en anden på 
turen, jeg fortalte ham at jeg havde købt 
en lille motorcykel i Grækenland, og han sagde at han havde 
en Vespa stående men den havde ikke kørt i 5 år, men han nænnede ikke at skille sig af 
med den. Da så Henrik forklarede at han kendte en der var lidt til en side med Vespaer, ja 
så var det altså det sket. Du har en Vespa Kaj, så du må hellere ringe og snakke detaljer 
igennem med Manden, altså du ved pris og sådan noget forklarede Henrik, dem havde 
han jo ikke forstand på, men tag for en sikkerheds skyld nogle bajere med, for han kan 
godt lide øl. Så stak han mig et telefon nummer.

Som sagt så gjort. Manden hed Svend Appel og var gift med en Svensk dame der hed 
Ingegerd, derfor havde de et sommerhus i Spanien, en lejlighed i Danmark, og nok et 

Annonce
400,- inkl. moms

Annonce
400,- inkl. moms
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sommerhus i Sverige, så man kan jo sagtens gætte sig til , hvor de befinder sig enten 
sommer eller vinter.

Inden vi kommer til Vespaen, vil jeg lige fortælle lidt om hvordan de boede i Spanien. 
Som sagt så havde de et sommerhus i Spanien – bob- bob, det vil sige at de i mange år 
havde haft en stor grund med et lille hus, havde derfor solgt et grundstykke til en Spa-
nier, mod at han lavede et større hus til dem. Nu var det altså det, at de havde glemt at få 
noteret i kontrakten, hvornår huset skulle være færdigt, så de havde i længere tid (år) le-
vet i byggerod, Spanieren var ved at montere vand der hvor de skulle have badeværelse, 
det havde også stået på i længere tid.  Derfor havde de et rigtigt natur toilet, og da huset 
lå på en bjergtop, så var der sådan nogle små terrasser rundt om, og på en af disse stod 
der midt på et toilet, ved kanten af terrassen stod en oliventræ som dannede tag over 
toilettet, så der kunne man sidde i ro og mag, med frisk luft til alle sider og forrette sit 
ærinde. Alene vejen op til huset tror man er løgn indtil man selv har prøvet den, den 
første del er cement belagt med dybe riller så bildækkene kan få fat, stigningen er vel på 
mellem 35 og 40 procent, ja man tror sågu det er løgn til man selv har været der. Hvis 
nogen kommer til Costa del sol, så kør øst på fra malaga, drej af mod Torrox, kør under 
motorvejen og i rundkørslen kør ind på parkeringspladsen, modsat indkørslen finder 
man vejen op til Svend og Ingegerd, det er ikke nogen mur det er en vej.

Nå men tilbage til Vespaen, Svend ku` godt li` øl, og prisen var jeg yderst tilfreds med, 
nu var det så problemet med at få dyret ned fra bjerget, og om til den lejlighed vi boede 
i, det ordner jeg sagde Svend, så dagen efter arriverede Svend og kone med Vespaen 
liggende bag i deres bil, lidt mere øl sku` der til og så var Vespaen læsset af, og stor var 
min overraskelse da jeg fik registrerings attesten, den havde kørt på danske plader og 
var afmeldt i 98, så jeg får ingen problemer med toldvæsenet . Svend var glad for at jeg 
nu ville få hans gamle køretøj til at køre igen, og det blev selvfølgelig til at vi selvfølgelig 
skal mødes til sommer, og når arbejdet på scooteren er færdig så får han da et billede 
af den.

Nu i den skrivende stund den 30-11 02 kl. 20,00 er Vespaen undervejs til Silkeborg med 
Silkeborg flytteforretning fra Fuengirola. Så forhåbentlig er den køreklar om et år.
Hvad det var for en Vespa? En 1968 model Sprint. 
Prisen? ha – ha- 
      24 Silkeborg  

Annonce
400,- inkl. moms

Annonce
400,- inkl. moms

Annonce
400,- inkl. moms

Annonce
400,- inkl. moms

Fremgangsmåde for effektiv afvikling af medlemsblad.

1) Medlemmerne skriver artikler over Vespa oplevelser og fremsender til lokalredak-
tøren evnt. med billeder som vedhæftet fiel.

2) Formanden skriver Nyt fra formanden samt klub- aktiviteter og sender til lokalre-
daktøren.

3) Lokalredaktøren fremsender til trykkeriet: att. Keld Rasmussen Tlf. 8682 0949
     e-mail: info@grafiskindtryk.dk 
 Der skal ligeledes meddeles til trykkeriet såfremt der ikke er nogen artikler ellers 

kan trykkeren ikke begynde.
 Der startes ikke op før alle har kontaktet trykkeren med den ene eller anden meld-

ing. Hvis der mangler den ene eller anden tilbagemelding udkommer bladet ikke.

4) Formanden meddeler Flemming Iversen e-mail: fl.iversen@privat.dk, hvor mange 
blade klubben skal have. Når alle har indmeldt til trykkeren, går der besked til 
Flemming Iversen som opkræver betaling for bladene og overfører betaling til 
trykkeren.

5) I kan altid kontakte undertegnede ved tvivlsspørgsmål.

Med Vespa hilsen

Flemming Olsen
Præsident for Vespa Klub Danmark.
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Den italienske Vespa scooter er trendy, og den skyder frem 
i storbymiljøet, men for nogle mennesker er den mere end 
bare et modefænomen.
  

Vespa - en livsstil
Af Bjarke Sørensen, redigeret af Ole Mansfeld

Herning Messecenters enorme, kvadratiske betonhaller byder til Stumpemarked for 45. 
gang. Undervejs er det blevet til et af Skandinaviens største indendørs markeder med 750 
stande og ca. 16000 gæster. Folk med tendenser til samlerobjekter, skrammel og motorer 
samles her. “Du kan sgu da ikke tillade dig at tage mere end 1000kr for det her vrag!” 
kommer det kækt fra en fyr i blå og orange Hondajakke. Han peger på en sort, blankpole-
ret Harley Davidson EVO 1340 med store sortlakerede udstødningsrør til 275.000kr. Den 
stolte ejer råber muntert tilbage: “Med de penge ka’ du sgu kun få en Honda” Et knaldrødt 
Suzuki-termometer viser kun 11 grader, men der skal mere til for at holde humøret nede.

Hvepsene er i undertal
Hallerne bugner af  velholdte veteranbiler og maskuline motorcykler, men i en hjørne-
stand dukker den lille, moderne Vespascooter op. Morten Brandt fra Mårslet importerer 
Hvepsen, som man kalder Vespaen, direkte fra Italien. “De originale Vespaer er meget 
svære at få fat i, så jeg har ingen konkurrence på markedet i år. Danske, norske og tyske 
entusiaster støvsuger markedet, og jeg har allerede solgt mine eksemplarer.” siger Mor-
ten Brandt, hvorefter han konstaterer, at det er mandlige Vespaentusiaster, man finder 
her på markedet.

En subkultur
Ole Mansfeld er 29 år og arbejder til daglig med IT og software. Han falder ind i kategorien 
Vespaentusiast. Han er nyvalgt formand for Århus Vespaklub, der har 56 medlemmer. I 
Danmark findes der seks klubber, der alle arbejder for at udbrede kendskabet til Vespaen 
og ikke mindst bevare scooteren. Ole Mansfeld forklarer, hvorfor den er så speciel: “Jeg 
har en GS 160 fra 1963, det ultimative bytransportmiddel.” og tilføjer: “Jeg er fascineret 
over, at man 40 år efter kan gå ud og sparke gang i den motor. Den kører bare, og man kan 
simpelthen ikke slå den ihjel med mindre, at du virkelig er et svin overfor den.”

Hygge og respons
Vespaklubben har eksisteret siden 1954, men har oplevet op- og nedture. I 80’erne havde 
folk ikke så mange penge mellem hænderne, og så blev samlerkulturen væk. Op gen-
nem 90’erne er folk kommet til penge og samlerkulturen blomstrer igen. Ole Mansfeld 
opfordrer Vespakørere til at melde sig ind i klubben og få de dejlige oplevelser, der følger 
med. ”Det sidste træf jeg var på i Esbjerg, kommer man ned fredag aften, slår teltet op, 
og så bliver landevejsstøvet skyldet væk, med hvad der nu skal til. Der bliver fortalt en 
masse røverhistorier hele natten. Næste dag kører man rundt i omegnen. Der holder vi 
så ind på et torv, og alle, ikke mindst os selv, kan gå rundt og sepå scooterne, og så kan 
man så stå der og prale lidt”. Eftertænksomt tilføjer han, at de udelukkende møder posi-
tive reaktioner: ”Det er utroligt, når man tænker på, at Danmark er et jantelovsland, hvor 
man ikke rigtig roser hinanden for ens bedrifter. Selv om Vespaen er smart, er den ikke så 
smart, at folk ikke tør nærme sig. Mange smiler til en og ind i mellem får man en positiv 
bemærkning med. Mærkeligt, for det er egentlig et livsstilsikon på samme måde som 
et dyrt jakkesæt eller en stor bil. De ting er der ikke mange der åbentlyst tør vise deres 
fascination af.”

Klubliv
Det daglige liv i klubben er præget af sammenhold og hygge. Der bliver snakket om 
hverdagsting, og alle er villige til at hjælpe, hvis man har et problem med Vespaen. Det 
fantastiske ved Vespaen er at nogen kører rundt på så grim en scooter, at det er prestige. 
Andre har brugt rigtigt meget tid på at sætte deres i stand, så det også er prestige. Det 
skal ikke glimte, for at det er fedt. Det er lige så meget ejerens glæde ved køretøjet, der 
er bærende.

Overlevelse
Ole Mansfeld mener, at der skal tænkes i nye baner, hvis klubberne skal bestå; ”Det be-
høver ikke kun at være en klub for Vespa. Jeg har det sådan, at det handler om klassiske 
køretøjer og møde mennesker for hvem det at værne om noget smukt og gammelt er 
sjovt. Om vi har amerikaner biler, gamle bobler, klassiske motorcykler eller andet med i 
klubben, det ville ikke røre mig. Det ville bare være hyggeligt, fordi man har den fælles 
interesse, at man har noget gammelt, som man synes er fedt. Jeg frygter at næste gang
Vespaen ‘går af mode’, så er chancen for at se 50’ernes, 60’erne og 70’ernes modeller i 
gadebilledet måske forbi”.
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grafiskindtryk.dk

vi fremstiller alt i skilte, streamers,
logos, etiketter, web-sites, tryksager,

bilreklamer og for den sags skyld
også Vespareklamer!

...med specialpriser til
vespaklubbens medlemmer

Annonce
400,- inkl. moms

Annonce
400,- inkl. moms

Fællesaktiviteter/Stumpemarkeder

 26/27. maj Gråsten Oldtimer 
 16. juni Tur til Faxe ladeplads
  Start: 11.00 fra Toftegårds plads. Ad Gl. Køge Landvej til Køge med 

et smut ned forbi havnen og videre til Karise, hvor der gøres holdt 
ved kirken. Herfra går turen forbi Vemmetofte Kloster til Vemme-
tofte Strand, hvor madpakken kan nydes ved en lille restaurant. 
Mad og drikkevarer kan købes her. Efter Frokost køres ad små veje 
til Elmuegaard i St. Elmue, hvor der serveres kaffe og kage. Hjem-
turen går forbi Lystrup og Jomfruens Egede til Dalby og ad Køge 
Landevej tilbage til København.

  Ved regnvejr den 16/6 udsættes turen til senere.
  - Hvis nogen agter at besøge det store træf på Gavnø næste dag, 

kan oplysninger om muligheder for overnatning på egnen fås på 
tlf. 4491 8650 (Poul Engelbrechtsen). 

  Afstand Faxe - Næstved 24 km
 29/01.  juli Scooter træf  arrangeret af  Team Vespa Øst
 24.-26. august Vespa træf på Lilleskov teglværk ved Tommerup. 
  Tilmelding på telefon nr. 75881375 eller duvejuhl@privat.tele.dk
  Så mød talstærk op, for sidst vi havde træf på Lilleskov teglværk, 

blev det en kæmpe succes.

Annonce
700,- inkl. moms
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Nyt fra formanden

Kære Vespa medlemmer,

så er et nyt blad i støbeskeen, men for at vi kan få 
bladet op at stå bliver alle som er medlem af en Ves-
paklub nødt til at komme med en historie eller nogle 
billeder og være gode til at skrive om de ture som 
vi er ude at køre, det kunne jo også være at der var 
nogle som sad med en rigtig god historie så lad os 
det vide så vi kan få det i bladet. Det skulle jo nødigt 
være sådan at vi lider bladdøden fra starten så jeg 
håber at alle vil lægge deres små hoveder i blød så 
det bliver en succes tak skal i have.

Mange hilsner
Jørgen Jørgensen, Formand

Klub - Aktiviteter

03 maj American Road Runners kommer på 
besøg kl. 1830 i klubhuset, altså ca. 3 
kvarter før vores planlagte køretur. De 
kommer som deres første køretur, så vi 
får en snak om de 2-og 3 hjulede og 

 en kop kaffe.
03. maj Klubmøde med årets første køretur
12. maj *Knallertklubbens Himmelbjergtur
26/27. maj Gråsten Oldtimer
02. juni Gjern stumpemarked   

samt Traktor-træf i Kongensbro
07. juni Klubmøde med køretur
05. juli Klubmøde med køretur arr. af Mona og 

Allan

Formand
Jørgen Jørgensen
Borgervænget 2, 8600 Silkeborg
tlf. 8682 9508 / 2041 0698
jhhj@mail.dk

Kasserer
Egon Taxhjelm
Færgebakken 1, 8600 Silkeborg
tlf. 8682 8644 / 4017 6844
taxhjelm@mail.dk

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

Redaktør
Allan Erik Jensen
Midsommervej 10
8600 Silkeborg
tlf. 8720 6086 / 2636 7698
aej@besked.com

Klubmøde
1. Torsdag i måneden
Ny Kjærsgaard
Plantagevej 11
8600 Silkeborg

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

1962
www.vespaklubsilkeborg.dk
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Nyt fra formanden
Vespa Klub Århus går Online.

Kære medlemmer,
At holde styr på en masse adresser er en opgave der 
i vor dage ikke længere behøves være en opgave for 
klubbens bestyrelse.

Selv om vi har gjort hvad vi kan for at holde alles 
oplysninger up to date, er der alligevel nogen der 
ikke får de oplysninger som vi sender ud. Derfor har 
bestyrelsen truffet den beslutning at vi fremover kun 
annoncerer på hjemmesiden og vha. email. For at 
holde styr på medlemmernes adresser m.m arbejdes 
der på at medlemmerne selv kan logge ind på hjem-
mesiden og opdatere disse. Oplysningerne vil ikke 
være tilgængelige for alle om der vil blive krævet et 
brugenavn og kodeord for at man kan se / redigere 
oplysningerne. Herunder kan nævnes at der arbejdes 
på at man selv kan ligge billeder af ens scooter(e) på 
hjemmesiden.

Yderligere information vil blive oplyst på hjemmes-
iden og via email når tingene er udviklet.

Med disse ord vil jeg sige godt arbejde til Vespa Klub 
Danmark for at have givet medlemsbladet endnu en 
chance og ønske alle Scooterrister en lang og varmt 
forår og sommer med masser af KM på speedom-
eteret og gode oplevelser.

Klub - Aktiviteter

28.-29. april Vi skal ud til Ring Djursland og heppe på 
vores klub kammerat Carsten Warnich i 
hans Mini Cooper S

7. Maj  Køretur til søerne ved Ry vi mødes kl 19
5. Juni  Til Kaløvig Slotsruin og være med til 

det klassiske træf af en masse gamle 
køretøjer. Afgang fra Rådhuspladsen v/ 
Grisestatuen kl 18:00

8-10 juni  Classic Scooter Run i Oslo, der er to 
tilmeldte fra Århus Vespa Klub men vi 
vil gerne være flere. Se nærmere om 
afgang og kørselsplaner på 

 www.vespa-klub-aarhus.dk / kalender

Formand
Ole Mansfeld
Vølundsvej 4,1.sal
8230 Åbyhøj
tlf. 2230 6564
ole@comealong.dk 

Kasserer
Jørgen N. Christensen
Skejlbygårdsvej 290 
8240 Risskov
tlf. 8621 2798
jnc@oncable.dk 

Bestyrelsesmedlem
Dung Tien Vu
Odensegade 32, 2. tv.
8000 Århus C
tlf. 2427 7374, dtv@privat.dk

Jens Mondrup
Lilleringvej 36b
8462 Harlev
tlf. 8694 1001
info@alu-danica.dk

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

1953
www.vespa-klub-aarhus.dk
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Klub - Aktiviteter

Høveltegårdtræf 29-30 juni og 1 juli 2007

Deltagerpris excl. overnatning er 350 kr. pr. person. Børn 
under 12 år gratis.
Prisen inkluderer 2 gange morgenmad, middag lørdag 
aften og lidt pølser og sandwich fredag aften og lørdag 
frokost. Kaffe og kage vil stå fremme det meste af træffet.
Adressen er Høveltegård, Ellebækvej 2, 3460 Birkerød. 
Det er Birkerød postnummer, men Allerød kommune.

Høveltegård er en militær uddannelsesskole, hvor der 
kan lejes værelser med bad og TV. Enkeltværelse koster 
200 kr. - med ekstra opredning 275 kr. Priserne er pr. nat. 
Værelse kan bestilles til benyttelse fra fredag aften.  Der 
er også mulighed for campering.

Fredag: modtagelse fra kl. 16.00. Vi vil så varme op under 
grillen og åbne baren. 

Lørdag vil der være morgenmad fra 08.00 til kl. 10.00.
Kl. 11.30 vil vi grille lidt pølser og der vil være sandwich.
Lørdag kl. 12.00 vil formanden byde velkommen, og vi 
gør klar til en tur ud i det nordsjællandske, Hillerød-Fre-
densborg-Vedbæk-Høsterkøb og tilbage gennem  Birk-
erød til Høveltegård. Dette er turen hvis det bliver flot 
køre vejr, ellers ændres den efter vejret. 
Festmiddag lørdag aften kl. 19.00. Menuen er en over-
raskelse. Herefter hygge med kaffe og småkager og 
baren vil være åben.

Søndag vil der være morgenmad fra kl. 08.30 til 10.30.
Søndag frokost kunne blive rester fra festmiddagen og 
grill mad. Træffet lukker kl. 13.00.

Team Vespa Øst plejer at holde Scooterens dag den 1. juli 
- det vil vi også i år, så kl. 13.15 kører dem der har lyst og 
kræfter til Axel Torv i København hvor vi samles kl.14.00 
for at køre en tur omkring lufthavnen til Dragør Strandho-
tel for afsluttende kaffe/ is, (en stor en) og her slutter så 
en forhåbentlig god og hyggelig international weekend, 
hvorefter vi kører hver til sit. 

Tilmelding og betaling til Team VESPA Øst, 
Hans Sindberg eller Flemming Iversen senest torsdag 
den 31. maj 2007.  Betaling på giro konto 556-5006 

Med venlig hilsen 
Hans P. Sindberg, Formand

Formand/Redakteur
Hans Sindberg
Bellisbakken 59
3460 Birkerød
Tlf. 4581 7397 / 2349 6836 / 2374 5763
hans.p.sindberg@privat.dk

Kasserer
Flemming Iversen
Hørager 18, 2690 Karlslunde
tlf. 4615 0568
fl.iversen@privat.dk

Webmaster
Jan Haugsted
Olsbæklund 8
2670 Greve
tlf. 4390 6116
jha@tpradio.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Ole Haag
Langelandsvej 45, 2 tv
2000 Frederiksberg
tlf.ohaag@post2.dk

Ove Jensen
Høghaltvej 4, 1 tv, 2720 Vanløse
Tlf. 3871 6613
ovejen@mail.dk

Kontingent
alm. medlemskab kr. 000,00
Familie medlemskab kr. 000,00
+ indmeldelsesgebyr kr. 000,00

1982
www.vespa.dk

Nyt fra formanden

Hurra - så kom det. Velkommen til et NYT klubblad
Til stor fornøjelse for OS alle.
Det har været et stort arbejde, men resultatet Står
Mål hermed. Flot hr. Præsident  samt Grafisk Indtryk.
 
Bladet vil Jo blive præget af OS selv hver især, så det
ER bare med at give lyd hvis noget af fælles interesse
Dukker op.
 
Mvh Kaj

Klub - Aktiviteter

Planlagte aktiviteter
 
Tur til Ib/Vralten - Struer
  Lauge/Lemvig
  Erik/Lemvig
   Vespaklub Silkeborg
   Lundø/veterantræf
 
Vi vil forsøge med et brugtmarked til efteråret
 
Detaljer samt datoer følger.

Formand
Kaj Lorentzen
Lille Urlundvej 7, 7500 Holstebro
tlf. 9743 5840
klorentzen7@dlgmail.dk

Kasserer
Erik Jensen
Fjordbakken 22, 7620 Lemvig
tlf. 8782 3637

Sekretær
Ole Jensby
Kildevej 46, 7500 Holstebro
tlf. 9741 2916
ojensby@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Elo Kjærgaard Jensen
Kroghsvej 7, 7620 Lemvig
tlf. 9740 4952, elo@privat.dk

Kontingent
alm. medlemskab kr. 200,00

1995
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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

Bestyrelsesmedlem.
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

Vespa Klub Vestjylland ønsker tillykke med fødslen af 
Vespa Journalen. 
Vi håber at ”barnet” må trives godt og blive rigtig 
velnæret – altså fyldt med gode artikler og billeder. 
Via vor hjemmeside forsøger vi hele tiden, at infor-
mere medlemmer og andre interesserede om Vespa 
Klub Vestjyllands arrangementer.
I år 2007 vil bestyrelsen arrangere flere ture for klub-
bens medlemmer. 
Turene vil gå til alle verdenshjørner – også vestpå 
- altså til Mandø, som ligger i Vadehavet!
Dermed håber vi, at alle medlemmerne af klubben 
bliver fristet og vil deltage i et eller måske ALLE 
arrangementerne.
På Vespa Klub Vestjyllands hjemmeside kan ses mere 
udførlig beskrivelse af turene.
Alle ønskes en god sæson og kør forsigtigt.

Venlig hilsen

Peer Tanggaard
Vespa Klub Vestjylland

Klub - Aktiviteter

12. maj Tur til Zeppelin Museet i Tønder. Afgang kl. 
09.30 fra ”Lille Mallorca” v/Esbjerg.

6. juni Tur til Oksbøl. Afgang kl. 18.00 fra p-plads 
bag møbelforretningen Bo Bedre på 
Strandbyplads i Esbjerg.

30. juni Tur til Mandø. Grill og med traktor ud på 
sandbankerne. Afgang kl. 09.30 

 fra ”Lille Mallorca” v/Esbjerg. 
 Tilmeldning nødvendig.
27. juli Tur Fjorden rundt. Afgang kl. 09.00 fra Shell 

på Strandbyplads i Esbjerg.
4. august Tur til Løjt Kirkeby´s Knallert Museum. 
 Afg. kl. 09.30 fra ”Lille Mallorca” v/Esbjerg.
 

Nyt fra formanden

Kære Vespa medlemmer, så ser et nyt blad dagens 
lys, og bladet er ventet med længsel. 
Jeg håber og opfordrer hermed til, at klubbens med-
lemmer vil sende indlæg til bladet via mail: 
anni-stribonit@stribnet.dk

Venlig hilsen
Peter Wulff Nørholm, Formand

Klub - Aktiviteter

Så er Vespa Sæsonen i fuld gang. 
Vespa Klub Fyn har arrangeret en tur i/omkring Vejle 
Ådalen. Vi vil gerne invitere alle Vespa-kørere på en 
oplevelses tur, rundt i området her omkring Vejle. Vi 
har en utrolig flot natur, og en masse små veje (med 
asfalt) der snor sig rundt, og der er bakker, så 
Vespa’en skal ned i 2. gear. 

Vi mødes på Karoline cafeteriet i Middelfart ved den 
Gl. Lillebæltsbro, lørdag, den 12. maj og starter så i 
samlet flok ved 9-tiden med fuld tank, for der er ingen 
tankstationer på ruten. Men selvfølgelig kan vi finde 
en tank, hvis det bliver nødvendigt. Jeg foreslår, vi 
tager en madpakke med til frokost, og dertil vil jeg 
gerne give en øl eller vand efter behag. 
Turen forventes afsluttet sidst på eftermiddagen, hvor 
vi kører hver til sit. Vi skal besøge flere af egnens se-
værdigheder, så der vil blive flere små stop på turen. 
Såfremt vejret arter sig, bliver det en flot tur. 

Tilmelding inden 1-5-2007 
på tlf. 7588 1375 eller duvejuhl@privat.tele.dk  

Venlig hilsen  
Bent Juhl, Kasserer

Formand
Peter Wulff Nørholm
Overgade 2
7000 Fredericia
tlf. 7620 0250 / 2149 4443
peter@ricambi.dk

Kasserer
Bent Juhl
Kærbøllinghusvej 22
7182 Bredsten
tlf. 7588 1375
duvejuhl@privat.tele.dk

Sekretær/Redakteur
Anni Carlsen
Mosevænget 8, Strib
5500 Middelfart
tlf. 6440 2489 / 3024 8921
anni-stribonit@stribnet.dk

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

1996
 



Reserveret: Peter
700,- inkl. moms

Reserveret: Ole
700,- inkl. moms


