St. bededag træf / 40 års jubilæum
Årets St. bededags træf samt 40 året for stiftelse af Dansk Škoda klub blev i år afholdt d. 16 – 18. maj
på Dan Camps campingplads i Kolding.
Škoda Danmark havde til lejligheden venligst udlånt os 4 nye biler: Škoda Superb combi,
Škoda Octavia 2.0 RS, Škoda Rapid Spaceback og Škoda Citigo og af Škoda Kolding havde vi lånt en Škoda
Fabia Combi således var næsten hele Škoda programmet udstillet på pladsen.

Vi havde lejet 8 hytter som alle blev bemandet med en skøn blanding af
danskere fra alle egne såsom Skåne, Fyn, Jylland og Sjælland.

Fredag 14:00 – 14:30 var der velkomst og indkvartering, Anette sørgede for at udlevere nøgler og anvise
hytter. Eftermiddagskaffe med Randis hjemmebagte boller og Grethes lækre horn.
Kl. 18:00 aftensmad lækker buffet fra Kokken og Jomfruen (ved entre fik alle udleveret 2 lodder som skulle
gemmes til lørdag), til aftenkaffen havde Anette og Arne arrangeret bankospil.

Vi afsluttede aftenen med et kæmpe festfyrværkeri, som fik Tivolis
nytårsfyrværkeri til at ligne en fuser. Dette fantastiske syn delte vi
naturligvis med håndboldspillere og tilskuere fra Kolding som vandt
DM i håndbold samme aften.
Lørdag morgen 07:00 – 09:00 fint morgenbord med hvad der dertil
hører.
Kl. 10:30 samling på parkeringspladsen til årets ”familie” foto, man kan diskutere hvor vellykket det så var,
men det ligner da meget godt!!! Og bilerne skinnede om kap med solen.

Så var der afgang til Kolding mini by som absolut også var et besøg værd.
Kl. 15:00 eftermiddagskaffe med to flotte jubilæums lagkager, som Randi også havde stået for,
her med lidt dekorations medhjælp fra Emma, Kirsten og Ulla.
Kl. 18:00 3 retters menu fra Kokken og Jomfruen og lodderne som vi fik fredag blev nu trukket, med 1.2.3.
præmier.
Lørdag aften gik med hygge og lidt musik da Jens Ole havde taget ”rynkeorglet” med.

Søndag 08:00 – 10:00 Det fine morgenbord gentog sig her, men i dagens anledning havde Dan Camp
sponsoreret en meget fin brunsviger jubilæums kagemand, som blev spist med stort velbehag.
Herefter var det tid til at pakke sammen for denne gang.
På vegne af bestyrelsen i autoklubskoda takker jeg mange gange for venlig deltagelse,
For uden Jeres deltagelse intet træf!
Også stor tak til: Škoda Danmark for økonomisk støtte, diverse reklame artikler samt lån af biler.
Tak til Hans Christensen Škoda Kolding for lån af bil og medvirken til at få alle bilerne ud/ind.
Stor tak til personalet på Dan Camp for deres store indsats ved arrangementet og ikke mindst tak for den
meget fine jubilæumskage.
Sidst men ikke mindst, skal der lyde stor tak til alle Jer der i øvrigt hjalp til ved arrangementet,
dog skal nævnes: Bingo vært Anette, stik i rend dreng Arne, bager og konditor Randi og Grethe,
pressefotograf og musik Jens Ole.

Uffe Kofoed

