autoklubskoda.dk
Klubblad nr.3 – 2018

Danmarks ældste skodaklub

Informationer:
Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk
www.autoklubskoda.dk
Klublokale:
Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge
Formand:

Jens Ole Larsen – Hyldemosen 4 – 2730 Herlev
Tlf:20604762

Kasserer:

Arne Edelhard – 2300 København S
Tlf.: 28124786

NæstFormand:

Johan Asring – 4140 Borup
Tlf.: 29897006

Best.
medlem

Rene Jensen – Per Olsen

Deadline:
Nr. 4/2018 som udkommer primo november
måned er d. 10. oktober 2018

Aktivitetskalender 2018
(landsdækkende)
Klubmøder
Første Søndag i måneden kl.12.00 - 15.00
Skoda Køge Tangmosevej 110, 4600 Køge
Søndag d. 5. August: Klubdag Skoda Køge
Søndag d. 2. September: Landbomuseet Lundekrog
v/ Ll. Skensved
Museets Hjemmeside: www.lundekrog.net

Søndag d. 7. Oktober: Klubdag Skoda Køge
Søndag d. 4. November: Tur til Egholm Museum
Museets Hjemmeside www.egholmslot.dk
Søndag d.9 december: Julearrangement
Tilmelding senest Søndag d. 25.November til
Per Olsen på tlf. 26513346 E-maile:
per50olsen@gmail.com

Tilmelding til arrangementerne kan ske til
Arne Edelhard tlf.: 28 12 47 86 eller på e-mail: arane@live.dk
senest torsdagen før arrangementet.
Der vil til klubdagene være smørrebrød/kaffe/the
og kage til kr. 25,Da der skal købes ind er det ønskeligt at du tilmelder dig på
forhånd.

Tur med klubben søndag d. 3 juni 2018.

Turen gik til Danmarks busmuseum Skælskør, så familien
Sørensen fik samlet tropperne (Erik/Bente/Simon/Anders, dog
kunne Anders ikke deltage).
Vi mødtes med Arne Edelhard og frue, Per og veninde og Rene
på Karlslunde rasteplads.
Her fik undertegnede (Simon), fremvist Rene’s nye Fabia og et
vanligt foredrag om hvor uduelige danske politikere er og
alting er bedre i Schweiz.
Vi startede bilerne op og kørte til Skælskør, hvor vi ved
ankomsten skulle indtage frokost. Der var motionsløb i byen så
det var svært at parkere.
Vi havde madpakke med som vi indtog nede ved havnen, resten
af selskabet fandt et sted oppe i byen.
Efter frokost kørte vi ud til museet som lå i et industrikvarter,
her stødte Jens Ole til.
En af museet aktører tilbød
os en køretur i en tur i en
Pariser-bus bus fra 1934 af
mærket Renault for 25kr.
pr. person, Arne havde
spenderbukserne på, så
klubben betalte for turen.
Pariser-bus 1934
Vi fik kort historien om hvordan bussen var kommet til landet.
Det er også muligt at leje bussen.
Så vi fik en køretur i Skælskør by, vi kunne vinke til alle de
stakkels motionsløbere som måtte indhalere røgen fra Packard
Dieselmotoren som bussen er udstyret med.

Vi fik historien om hotel bussen der havde kørt rundt ude i den
store verden.
De havde Michael Learns to rock tur-bus stående.
Man måtte konstatere, at restaurerer disse gamle køretøjer
kræver ikke kun en mekaniker-uddannelse, men både
pladesmeden og tømrer/snedker faget også spiller en hvis rolle,
hvis man altså kigger ind i denne ford-bus (billede til højre).
En god ting var at man havde adgang til busserne.
Flere projekter har man gang i på museet, nogle kan synes
håbløse, andre er godt i gang med at
blive køreklar.
Man må værdsætte disse ildsjæle som
ligger deres energi i disse gamle
køretøjer.
Kaffen indtog vi i museets gård, hvor
ham med spenderbukserne betalte det
også.
Bente supplerede med nogle LU-kager
og der var tid til
hygge-sludrestund.
Alt i alt en hyggelig dag, selvom vi ikke
var så mange.
Og vejret var perfekt.

En tak fra familien Sørensen for en hyggelig dag i klubben.

Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge
Søndag d. 4 november kører vi en tur til Egholm slot
Vi mødes kl.10:45 på parkeringspladsen
Lindeborgvej/Ringstedvej
Afkørsel 13 på Holbæk motorvejen
Tilmelding senest d. 28 oktober
til Per Olsen på Tlf.: 26513346
E-mail.: per50olsen@gmail.com
Pris: Voksne kr. 100,- Børn kr. 50,DE MODTAGER MOBILEPAY (79358) OG KONTANT
IKKE KREDITKORT eller DANKORT

Man kan ikke købe mad og drikke,
men man kan have sin egen madpakke med.
De har et lokale hvor vi kan sidde og spise vores mad.
HER KAN DU SE UNIKKE SAMLINGER AF VÅBEN
OG UDSTYR FRA 1600 -TALLET TIL
OG MED 2. VERDENSKRIG .

Nekrolog.

Det er med sorg, at vi d. 9.07.2018,
har modtaget den triste meddelelse om,at
Hans Jørgen Nielsen er afgået ved døden.
Hans Jørgen har sammen med Birthe
i mange år været medlem af klubben
og deltaget i mange af vores arrangementer.
Æret være Hans Jørgens minde

Turen går til Østrig via Tjekkiet.
Vi startede tidligt torsdag morgen for at køre til
færgen fra Gedser kl. 7.
Der mødte vi Per og Majbrit som vi skulle følges med.
Vel ankommet til Rostock mødtes vi på vores
tankstation Westfallen.
Der efter videre frem med vejarbejde an mas,
jeg har aldrig været ude for så meget vejarbejde
og da vi endelig nåede ind i Tjekkiet fik vi vasket
vores biler godt og grundigt. Vi fandt vores pensionat,
Per og Majbrit skulle bo på et hotel ca. 8 km derfra.

Fredag mødtes vi og gik en tur på Karlsbroen og
fandt et hyggeligt sted at spise,
lidt tidligt hjem for at få en morfar,
men de kom igen om aftenen,
da vi havde fundet et godt sted at spise dagen før.
Vi kørte ud til Per og Majbrit lørdag ved 10 tiden og
begyndte at køre mod Østrig.
Igen masser af vejarbejde og jeg var lige ved at køre
ind i Per da køen vi kørte i standsede hårdt

og brutalt, jeg nåede lige at registre at der ikke
var nogen i yderbanen og fik vognen ud uden
at ramme noget. Pu-ha det vat tæt på. Heldigvis
kørte vi i den rigtige retning,

modsat var der kø på ca.
30 km og de holdt stille.
Vel ankommet til Sport
hotellet i Semmering fik
vi os indkvarteret på nogle
gode værelser.
Søndag var der Rally med indlagte opgaver.
Det var en meget smuk tur på smalle veje både op og ned,
bjergkørsel så det var bare om at bruge det rigtige gear
både op og ned.
Så må vi se på fredag hvor godt vi har klaret det?

Mere i næste blad

Skoda Tour 2019 bliver afholdt i
Plzen Tjekkiet 22 - 29 juni

Det er her Skoda Tour 2019 bliver afholdt

Przewalski heste til Gobi-ørkenen

Et rejsebrev fra den tidligere Tjekkiske ambassadør i Danmark Jiri Brodsky
(der nu er ambassadør i Mongoliet), omhandler hans rejse til Gobi, for b.la.
at være til stede når Prags zoologiske have flyver næste hold Przewalski
heste ind til Gobi-ørkenen.

Gobi-ørkenen er det største
ørkenområde i Asien. Det
dækker de nordlige og
nordvestlige dele af Kina og
den sydlige del af Mongoliet

Przewalski-hesten har modtaget sit navn fra den russiske opdagelsesrejsende
Nikolai Przewalski, da han beskrev arten under et besøg i Kina i slutningen
af 1800-tallet. Det mongolske folk kendte dog godt til disse heste, og så dem
som menneskets budbringere til guderne.
Derfor havde hestene fået navnet takhi, der betyder ”ånd” eller ”åndelig”.
Hestene har været tæt på udryddelse, så Prags Zoologiske Have har påtaget
sig opgaven med at restituere hestene og returnere dem til Gobi-ørkenen

som er deres tidligere hjemland. 27 heste er her allerede i området, og det er
nu transport nr. 8.
700.000 år gammel hest får sin arvemasse kortlagt

Og fik samtidig en drøftelse af de fremtidige projekter til beskyttelse af de
vilde kameler og Gobi bjørnen.

Sådan rejste tahki hestene fra Prag Zoo, via Bulgan soum lufthavnen og kom
sikkert til det beskyttede område i Gobi
Det var dejligt at følge deres lange rejse og så lukke dem ud.
31 heste er nu opdrættet og transporteret fra Tjekkiet i de sidste 8 år.

Det er intet mindre end en verdensrekord indenfor dna-forskning, som
forskere på Grundforskningscenter for Geo Genetik på Statens
Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet har præsteret. De har
kortlagt den hidtil ældste arvemasse fra et fortidsvæsen nogensinde. Det er
sket ved at dna-sekvensere og analysere arvemassen i knoglerester fra en
nedfrossen canadisk hest, der levede for ca. 700.000 år siden. Ved at
sammenligne med dna-prøver fra bl.a. nulevende heste har forskerne
opstillet en genetisk tidslinje for hesten, som fortæller, hvordan den har
udviklet sig gennem historien. Det er ikke sket før. De opsigtsvækkende
forskningsresultater offentliggøres i det internationale videnskabelige
tidsskrift Nature. Det er Danmarks Grundforskningsfond, der har støttet
projektet økonomisk

Tjekkiets relation til Mongoliet er tilbage fra tiden under kommunismen,
hvor mange fra Mongoliet studere i Prag. Og der lever et stort antal af disse
og efterkommere i Tjekkiet i dag.
Den store begivenhed skal også ses på vore biler
Hana og jeg har haft fornøjelsen at se Czech traveI i samarbejde med det
mongolske Team og British WildCamels samt Prag Zoo
være en del af projektet med at beskytte kritisk truede store pattedyr. Ja, og
så har vi døbt to nyfødte kameler Karel og Václav.
Bayantooroi og Prag Zoo lancerer sine aktiviteter i et strengt beskyttet
område i Gobi. Og til de 8 lokale ranger der passer på dyrene, afleverede jeg
8 motorcykler.

Den 2 september kører vi en tur til
Landbomuseet Lundekrog Ejbyvej 32,
4623 Lille Skensved
Vi mødes på Karlslunde rasteplads kl.10:45
Tilmelding til Per Olsen på Tlf.: 26 51 33 46
E-mail.: per50olsen@gmail.com senest d.26 august
Entré: Voksne 50,- kr. Børn 20,- kr.
Åben: 11.00 – 17.00
Modtager kun kontanter, ikke kort eller mobile Pay
Man kan spise sin medbragte mad udenfor.
Klubben sørger for Øl og Vand
Man kan kun købe kaffe på stedet.
Hvis det skulle regne kan vi sidde indenfor
Se mere på deres hjemmeside:www.lundekrog.net

