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Ny bil? En af de 8 tilbageblevne danskombyggede 130 Cabriolet er på vej til at få nyt 
liv. Bilen tilhører Henning Mærsk-Møller, og da der viste sig rustpletter på den hvide 
lak, gik den store operation ”red bilen” i gang. 
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Klubinformationer:
Hjemmeside: Škodaklub-danmark.dk

Klublokale: Gummerup Skole, Byvejen 57, Glamsbjerg

Formand: 
Ole Andersen, Skovhusevej 22, 5560 Aarup
mob. 60 24 76 77
e: olea2568@gmail.com

Kasserer:
Linda Hansen, Ådalen 34, Køng, 5620 Glamsbjerg
t. 26 18 04 19 - e: llhheh@gmail.com

Redaktion:
Hans Erik Hansen, Ådalen 34, Køng, 5620 Glamsbjerg
t. 61 54 07 57 - e: llhheh@gmail.com

Grafi sk tilrettelæggelse af Škoda Nyt:
Carsten Andersen, Oksebæksvej 3, 4900 Nakskov
t. 22 23 34 08 - e: carsten@nakskov.nu

Webmaster:
Jesper Hansen - e: jesper@jh81.dk

Škoda Nyt:
Trykkes 4 gange årligt i 275 eksemplarer.

Deadline nr. 2/22: 15. august 2022 - udkommer medio 
september 2022.

Trykkeri:
DK Print, Nørregade 17, 4970 Rødby

Der kan betales kontingent m.m. via 
nedenstående MobilePay-nummer. 
Husk at skrive, hvad beløbet dækker. 

Alle henvendelser 
vedrørende bladet og 
hjemmesiden skal ske til 
redaktionen. 
Alle indlæg bedes ind-
sendt som vedhæftet fi l 
til e-mail:
carsten@nakskov.nu
- her kan du også 
vedhæfte billeder og 
illustrationer. 
Er du ikke i stand til 
dette, så send et brev til 
Carsten Andersen, som 
er grafi sk tilrettelægger.

En bøn for din skyld
Vil du ikke være så ven-
lig at meddele fl ytning.
Det er meget ærgerligt 
for klubkassen, at vi får 
blade retur, fordi der er 
forkert adresse på - og 
det derfor koster dob-
belt op på portoen, hvis 
vi skal sende det ud en 
gang ekstra.
Brug e-mail eller et af 
de fl yttekort, hvor du 
har gratis porto. 
På forhånd tak

Velkommen til:

Kasper H. Søndergaard 
     – Glamsbjerg

33

ÅBNINGSTIDER:
Maj og september:
Weekend og helligdage kl. 13:00-17:00
Juni, juli og august:
Tirsdag-søndag kl. 13:00-17:00
 Vi har åbent for grupper hele året (efter aftale)

Telefon museum 64 72 34 60
Telefon uden for åbningstid:
62 24 36 76 eller 21 68 98 76

Nårupvej 32
Krengerup | Glamsbjerg

Redaktøren - det er ham med de mest 
røde ører i øjeblikket. 
  Det er nærmest en katastrofe, når 
klubbladet ikke kommer ud, men når 
man er meget aktiv og så lige får 14 
dage på langs, så er korte deadlines 
ikke så godt. 
  Jeg lægger mig fl adt ned og indrøm-
mer, at tiden løb fra mig og da et mave-

onde lagde mig ned i næsten 14 dage, 
så kunne jeg slet ikke nå at lave bladet 
færdig inden 15. maj, hvor bladet skulle 
have været ud. 
  Jeg håber, det bliver en enlig svale. Jeg 
beklager dybt, at det kom så langt. 
  Jeg vil prøve at være bedre til at gen-
nemskue kalenderens mange gøremål 
så dette aldrig sker igen.  Carsten

Dyb beklagelse

Nu tænder Brian op i grillen igen. 
Det gør han lørdag d. 13. august. 
  Vi mødes kl. 14.00, udstiller vore bi-
ler, måske nogle lege, helt sikkert 
kaffe og kage og hyggeligt samvær. 
  Når sulten melder sig, tændes der 
for grillen og Brian smider noget kød 
på grillen. Aftenen slutter, når man 
er blevet trætte og vil hjem i seng.
  Man medbringer selv bestik, tallerke-
ner og drikkevarer. Klubben sørger for 
mad, kaffe og kage.

Sted: Brian Madsen, Broholmvej 19, 
5463 Harndrup 

Tilmelding senest 6. august til Brian tlf. 
2945 7895 mail: brian197617@gmail.com

Første event efter Škoda Tour: Grilldag
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Tur til Haaning Collection - 27. august
Store Bilklubdag - 4. september

Tag med Škoda-klubben ind til det nye bil-
museum Haaning Collection i Bagsværd.
  Vi mødes ved museet kl. 11.00, går ind 
og ser museet.

  Ca. kl. 12.30 mødes vi i Shelby’s Café 
hvor klubben giver et par stykker smør-
rebrød. Senere på eftermiddagen får vi 
også en kop kaffe.

Adressen er:  Haaning Collection, Smør-
mosevej 16, 2880 Bagsværd  (Det er tæt 
på motorvejskrydset mellem Motorring 
3 (den mod Helsingør) og Rute 16 (Hille-
rødmotorvejen).

Pris: 100,00 kr. pr person.

Tilmelding til Per Olsen tlf. 2651 3346 el-
ler mail:  per50olsen@gmail.com

Senest 15. august.

Kom til Krengerup og mød andre med 
interesse for biler.
  Den 4. september holder Škoda-muse-
et Store Bilklubdag. Træffet starter kl. 
11.00 og slutter kl. 17.00 
  Det er ikke kun Škodaer, der kommer 
denne dag. 
  Alle mærker er velkomne denne dag, 
veteraner, specialbiler, traktorer, MC og 
knallerter, ja alt med motorer, så der bli-
ver noget at se på.
  Og skulle du føle sult så kommer 
LUNAs PØLSEVOGN med gode burger 
og pølser.
  I Hørvævscafeen er der mulighed for 
at købe en kop kaffe med kage til samt 
evt. få en rundvisning. 

For medlemmer vest for Storebælt mø-
des vi ved rastepladsen lige før broen, 
afkørsel 44 kl. 09.00 her fylder vi bilerne 
op og kører til Hanning Collection 

PS: der er ingen tilmelding. Du møder 
bare op!
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Lørdag den 7. maj var det tid til for-
årsrengøring hos Brian. 
  Vi var nogle, der fulgte opfordringen 
til at komme og være med, og så blev 
der vasket biler. 
  Nikolaj viste, hvordan man gør med 
skumforvask og højtryksrenser samt 
diverse pudsemidler. 
  Også Emma´s Citigo blev fin. Når nu 
Nikolaj var kommet i gang, fik cam-
pingvognene også en tur. 
  Indimellem blev der også tid til en øl 
og en kop kaffe.

  Vores 1201 fik dog en tur på den 
gode gammeldags facon med sæbe, 
vand, efterfulgt af en gang voks, jeg 
var bange for, at hvis Nikolaj gik i 
gang med højtryksspuleren, ville den 
blive lige så våd indvendig.
  Da vi ikke kunne finde mere, der 
trængte til at blive vasket, tændte 
Brian op i grillen og smed nogle store 
pølser på som smagte fortræffeligt.
  En rigtig hyggelig dag i klubben, tak 
til Brian, Nikolaj, Emma og Mathias 
for læring om bilpleje og husly.

En lille tur til Brønderslev
Lige en lille tur til Brønderslev efter et tip 
fra Per efter 2 gode brugte Škodaer: 1 stk. 
130 og 1 stk. 120.
  Dagen starter hjemme på Godset kl. 8 
med en klar autotrailer til en lille tur til 
Nordjylland. Meeenn ingen tur uden et 
hold ved den lokale bager, så vi ikke skal 
sulte på turen. 
  Derefter går turen mod Brønderslev, 
hvor de 2 rigtige biler står og keder sig.
  Efter et par timer på motorvejen hol-
der vi ind på en rasteplads nord for 
Limfjorden og hovsa: Hvem holder 
der? Det er gør Per også med en auto-
trailer. Pudsigt, men han har været så 
fl ink at tage turen sammen med os for 
at få de 2 biler hjem til Fyn og Mathias 
som er blevet helt forelsket i den æl-
dre biler (dejligt at der nogen har lyst).
  Efter et par timer med læsning af de 2 
biler, den ene kunne trækkes op på trai-
leren, mens den anden - arrrr den er kun 
til dele - den måtte løftes op på trailerne. 
  Men det lykkes at få begge biler læsset 
og spændt fast, så de kunne komme sik-
kert hjem.
  Nu gik turen mod Fynsland igen, men 
vi nåede kun Haverslev, så skulle maven 
fyldes op igen 

  Til glæde 
for vores 
store lat-
termuskel: 
Hvad holdt 
der på tan-
ken? Ikke 
mindre end 
10 el-biler 
som skulle 
lades op, 
og de måtte holde i kø. Hahahahaha. Køb 
en gamel skoda - de kan bare tanke og 
køre videre.
  Efter maven var blevet fyldt gik turen 
det sidste stykke hjem, og vel hjemme 
efter en super tur blev bilparken udvi-
det til ja: tallet er rigtigt 17 stk 3 stk med 
nummerplader og resten - ja, man må 
ikke gå ned på en reservebil

Tusind tak for turen til Nikolaj,Mathias og 
specilet til Per, som ville bruge en hel dag 
på vores indkøb 

Med venlig hilsen
Brian Madsen
Service-montør

Storvask
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Store Bededagstræf / Landstræf

Artiklen er blevet til ved at mixe to ind-
slag fra henholdsvis Ole og Hans Erik.

Iår blev der afholdt træf på Lemvig Strand 
Camping fra den 13-15 maj
  -Jeg kørte til Lemvig Strand Camping,-
den 10 maj i regn og blæst. Jeg ankom 
ved 14-tiden.
  Efter indskrivning og vognen sat op, an-
kom Knud og Henny. Ved fælles hjælp fi k 
vi deres fortelt sat op. 
  Da det blev tid til aftensmad, kørte jeg 
ind til Lemvig og fi k et stort stjerneskud 
og en øl.
  Onsdag blæste det stadig med lidt regn.
Onsdag eftermiddag ankom Hans Erik og 
Linda. 
  Da de havde fået sat deres vogn op, 
havde jevg lavet kaffe og de fi k en kop 
kaffe og en bolle.
  Om aftenen stod den på stjerneskud 
inde i Lemvig. Nu var vi tre.
  Torsdag var vejret ikke meget bedre, og 
i løbet af dagen ankom de andre. 
  Om aftenen stod den på varme hveder. 
  Fredag morgen var der fælles morgen-

Leo Kjærgaard og hans Citigo, som vandt.
  Som fl otteste blandt alle vandt Nikolaj 
med hans Favorit, helt fortjent.
   Vi forsøgte også med leg uden græn-
ser. Her fi k vi afholdt 2 lege, inden vejret 
satte en stopper for det.
  Parallelparkering: blev vundet af Nikolaj 
Madsen. 
  Samling af advarselstrekant på tid og 
opsætning 50 m. fra bilen, her var Martin 
Kjærgaard hurtigst.
  Det blev aften og tid til Bruschetta, sa-
lat og fl ødekartofl er. Det smagte godt. 
Og så blev det tid til Amerikansk lotteri. 
  Hovedgevinsten blev vundet af Kirsten 
og Lauge.
  Aftenen sluttede med kaffe og kage, 
som Henny havde bestilt hos bageren i 
Lemvig.

  Lørdag - efter morgenmad - var der 
køretur til Ulfborg, som Knud og Henny 
havde lavet. Her kom Karsten og Frida 
samt Emily og Svenning Pilgaard og kør-
te med på turen.
  Vi var nede og se VW- og retromuseum. 

mad, for dem der havde lyst.

Selve træffet
På en blæsende fredag i 2022 startede 
landstræffet kl. 12.00 med udstilling af 
vore biler. 
  I alt 20 biler blev stillet op + en af campi-
sterne, som var kørende i en Škoda Scala 
fra 2021, Ham fi k vi til at komme med sin 
bil. Det blæsende vejr gjorde nok, at de 
fl este campister blev hjemme i camping-
vognene, men der blev alligevel stemt på 
bilerne.

  I veteranklassen vandt Henny og Knud 
med deres Felicia fra 1959. 
  i 1991 – 2006 klassen blev det Nikolaj 
Madsen og hans Favorit som vandt.
  Blandt bilerne fra 2007 – 2022 var det 

Det var en rigtigt god oplevelse,vi slut-
te med kaffen og kage til dem, der ville 
have det. Så gik turen tilbage til Lemvig 
Camping, hvor den stod på pølser og til-
behør. 
  Søndag efter morgenmad var det tid til 
at pakke sammen og sige tak for denne 
gang.
Og selvfølgelig søndag, da vi skulle hjem, 
kom det gode vejr igen.

Sponsorer:
Bo Larsen. Gravering af 
pokal.
SMC Odense,
FTZ-autodele.

Rise Sparekasse
Total-banken
Matas Glamsbjerg
Skoda klubben
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På en fi n og lun junidag mødtes vi ved 
Škoda i Fredericia kl. 10. 
Ole havde planlagt en tur lidt rundt i i det 
sydjyske. 
7 biler og en gæst satte kursen mod Jels 
sø ad den gamle hovedvej mod Kolding, 
rundt om havnen og ad de kønne veje til 
vi nåede søen. 
Her var der borde og bænke, hvor vi kun-
ne nyde den medbragte mad og de køn-
ne omgivelser. 
Vores Gæst, i en fi n bordeauxrød Felicia, 
kørte videre. 
Vi andre fulgte efter Ole mod Røding og 

Brændstrup til Ole´s arbejde: Kongeå 
Montage, en virksomhed som, mest, le-
verer og monterer reoler m.m. til Jem og 
Fix-butikkerne. 
Her gav Ole en god rundvisning og fortal-
te om virksomheden.
Efter kaffe var drukket, kørte vi hjemad. 
Et par stykker af os syntes lige, at vi ville 
se Ribe, nu vi var på de kanter.
Tak for endnu en hyggelig dag med Ško-
da klubben

Linda og Hans

TUREN TIL SØNDERJYLLAND

Vi er nogle stykker, som stikker til Tjek-
kiet her i juli måned til det årlige Škoda 
Tour.

Vi regner med en fi n reportage til næste 
nummer af Skoda Nyt.

Vi planlægger dog også andre aktivite-
ter. Lørdag d. 26. nov. er vi ved at lægge 

sidste hånd på  en tur med tog til juleud-
stillingen i Tivoli i København. 

Og når vi rammer december vil der være 
juleafslutning lørdag den 3. december.
Mere om disse møder i næste nummer
Sæt allerede nu kryds i kalenderen

I NÆSTE NUMMER:

Det har i lang tid været umuligt at kom-
me på besøg hos Škoda. 

Først ramte Corona, som nærmest gjor-
de alle rejser til udlandet umulige. 

Siden har der været alle de følger, som 
pandemien gav med at sikre, at medar-
bejderne ikke blev smittet. 

Men der har været forskellige andre 
grunde - bl.a. at produktionen var sat på 
lavt blus, da der har været leveringspro-
blemer af bl.a. chips. 

Men nu er der åbnet igen. Den 9. juni ud-
sendte fabrikken en pressemeddelelse 
om, at man nu atter kunne komme på 
besøg og se den fascinerende proces 
en bil skal igennem i forbindelse med sin 
”fødsel”. 

Det er dog stadig vigtigt, at man får be-
stilt rundvisning, hvis man vil ind på fa-
brikkerne, da der jo skal en guide med 
hver eneste gruppe - om den er på to 
eller 50. 

Jeg glæder mig til at komme på besøg 
igen. 

FABRIKKERNE ÅBNER FOR BESØG IGEN
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Den helt store tur... og den er ikke helt færdig endnu!
Renoveringsopgaven foregår på Sydfyn.
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Vi sætter pris på originalerne

Vores assurandør og specialist i veteranforsikring er 
Steen List der arbejder ud fra vores kontor i Herning.

Steen er naturligvis en del af veteranfolket og kører 
blandt andet Morgan +8. 
Du er altid velkommen til at kontakte Steen for at  
høre mere om priser og indtegnings regler.

75 91 21 92
veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

Hvem er vi?

Ud over forsikringens pris opkræves lovmæssige afgifter. Det drejer sig om skadesforsikringsafgift på  
1,1% af præmien og garantifondbidrag på 40 kroner. For veteranbiler opkræves desuden et miljø bidrag 
på 84 kroner.

rabat ved indtegning  
af flere biler eller  

motorcykler

25%

Motorcykel - BSA 
Dagsværdi 40.000 kr.
Ansvar + kasko inkl. redningshjælp
837 kr.

Klassisk bil - MX-5 
Dagsværdi 150.000 kr. 
Ansvar + kasko
3.229 kr.

Knallert - Puch MS 50 
Dagsværdi 15.000
Ansvar + kasko
764 kr.

Veteranbil - Opel GT 
Dagsværdi 150.000 kr.
Ansvar + kasko inkl. redningshjælp
1.312 kr.

Præmieeksempler

Vi forsikrer veterankøretøjer frem til årgang 1992 
og klassiske køretøjer årgang 1993-1997.  
Velkommen til vores fællesskab!
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Handelsstandsforeningen i Årup holdt 
Open by Night fredag d. 3. juni, og for at 
der også skulle være noget, som kunne 
lokke mændene til at komme, havde de 
inviteret Škoda-museet til at komme og 
udstille nogle biler.
  Med hjælp fra Škoda-Klubben fi k vi lavet 
en udstilling, som viste Škoda´s udvikling 
fra Škoda 1201 over 450, hækmotorerne 

110R og 130, Favorit og Felicia, første år-
gang af den nye Octavia, Fabia, Octavia 
Combi, Yeti og Citigo til den nyeste Oc-
tavia.
  Der blev budt på en burger og øl, som 
smagte godt, og da vejret var fl ot, kom 
der mange og så bilerne 

FØR FARS DAG...



Vist med ekstraudstyr. Priser er vejl. og gælder KAMIQ TOUR DE FRANCE 
& SCALA TOUR DE FRANCE 1.0 TSI 95 hk så længe lager haves. 
Forbrug v. bl. kørsel 16,7-19,2 km/l. CO 2-udslip: 118-136 g/km. A+

skoda.dk

Fuld LED forlygter  //  LED baglygter med animeret blinklys  //  Bolero radio med 8 højttalere
//  Apple CarPlay  //  Parkeringssensor bag  //  Vejbaneassistent  //  Lysassistent 
med regnsensor, og meget mere udstyr

ŠKODA KAMIQ & SCALA

KAMIQ 
TOUR DE FRANCE

KAMIQ TOUR DE FRANCE er stilfuld og praktisk til alt 
det der er vigtigt for dig. Er du til optimal køreglæde med 
vejbaneassistent, Fuld LED forlygter, parkeringssensor bag 
og Apple CarPlay, så er KAMIQ TOUR DE FRANCE
noget for dig.

FRA KR.

SCALA
TOUR DE FRANCE

Med SCALA TOUR DE FRANCE får du en elegant 

plads i alle retninger. Glæd dig bl.a. til et stort udvalg 
af avancerede assistentsystemer, Fuld LED forlygter, 
parkeringssensor bag og Apple CarPlay. 

FRA KR.


