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Den sjældne Toyota Crown med de afblændede sidebagruder kørte fra ny hos en grosserer i Odense,
og var oprindeligt ikke en servicevogn som den er
lavet i dag i Jespers samling. Jesper glæder sig til
det en dag måske bliver muligt at købe historiske
gule plader eller papegøjeplader.
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Skal den restaureres eller ....?

Knallertkørsel er nærmest en livsstil for ægteparret Anders og Susan Bjerg Lauridsen på Fanø,
som begge har taget den lille Suzuki FZ50 knallert til sig.
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Gave abonnement:
-En gave man bliver mindet om
måned efter måned. Bestiller du
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nummer af VeteranPosten samt
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Finder man en gammel eller ældre bil eller motorcykel for den sags skyld, der helt naturligt har fået
tidens tand at føle, er den første tanke for de fleste
entusiaster, at den skal da restaureres!
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Flemming Sørensen, Vebbestrup ved Hobro,
en glad Kewet ejer, arrangerede i 2012 et Kewet
træf i Hadsund.
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Ny distributionsform

Posten skal ud, og til tiden
Efter nu at have benyttet PostNords (tidligere PostDanmark) bladdistribution i ganske mange år til
omdeling af VeteranPosten til vore abonnenter med større eller mindre held, ændrer vi fra og med
februarnummeret distributionsformen.
I den hidtidige aftale vi har haft havde posten 2 dage til omdeling af VeteranPosten. Desværre har
det gennem det sidste års tid været ganske vanskeligt for PostNord at leve op til dette. Vi har oplevet at ganske mange først har modtaget bladet 8-10 dage efter, hvilket naturligvis er fuldstændigt
uacceptabelt både for vore abonnenter og vore piger ved telefonerne.
Vi har derfor valgt, ganske vist stadig med PostNord at få VeteranPosten sendt ud til vore abonnenter med tilbuds-/reklameomdeling på den fredag der er tættest på den 1. i måneden.
For de af vore læsere, der køber VeteranPosten i kioskerne, vil den først være tilgængelig den første
torsdag i måneden.
For de der ikke modtager reklamer vil bladet blive fremsendt i kuvert.
Vi skal derfor opfordre til at man ikke smider reklamerne væk før man lige har pillet VeteranPosten
ud af stakken.
Det er vort håb, at denne ændrede distributionsform vil give mindre irritation hos vore abonnenter
samt lidt mere ro ved mailen og telefonerne på kontoret.
2017 står for døren, og det gør VeteranPostens 10 års jubilæum også hvilket på forskellige måder
vil blive markeret hen over året.
Sluttelig vil jeg ønske alle vore læsere et
rigtig godt Nytår og se frem til en dejlig
ny køresæson der snart står for døren.
Med venlig hilsen
Steen Jørgensen

Chefredaktør

4

VeteranPosten 01-2017

Iæs bl.a. i næste nummer
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Per Christiansen måtte absolut eje
en Nash Metropolitan!

Jørgen Klubiens egen jeep spiller en rolle i
storfilmen ”CARS”, hvor den danske Ellert
oprindeligt tiltænkt hovedrollen.

get
og me
mere
Et sandt Ford A og Ford T skattekammer

Nordvestjysk Auto- og Motorgalleri
skal være stedet, hvor unge og ældre
med alt, der har en motor, kan mødes.

Næste nummer udkommer i kioskerne den 2. februar 2017

Indlæg til VeteranPosten
Har du historien?
-

Skriv den til os
Send i brev eller som E-mail, på CD eller disketter.
Forkortelser - bør udelades.
Fotos må meget gerne medsendes, gerne i farver.
Husk at angive afsender.
Med venlig hilsen
Redaktionen
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