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Bergen Veteranvogn — Klubb
Postboks 929 Sentrum
5808 Bergen
www.bvkn.no
Org.nr: 991 074 023

Stabbesteinen
Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Desember — 2013. Nr. 10
Neste medlemsmøte tirsdag 10.12.2013
kl.19.00 på BTM:

Referat fra forrige medlemsmøte I BVK
12.11.2013 på BTM:

Vi møttes på BTM i kafeen kl 19.00 med litt info
ang kveldens opplegg. Meguiars ville lære oss mer
om vask, rens og polering av våre biler.
Denne kvelden blir Kozemøte. Vi skal kose oss
med varm sjokolade, julebrødskiver med hvitost og
brunost, pepperkaker og mandariner. Vi skal skape
god førjulsstemning og stresse ned før juleforberedelsene setter inn for alvor.
Har du bilder du vil dele med oss, skrytebilder etc,
eller en god historie så blir dette alltid sett stor pris
på.
Diskuter problemer med de andre ved bordet eller
bare kos deg.
Vi har ingen agenda eller tema for dette møtet annet enn at vi skal ha det kjekt sammen.

Her jobbes det. Vanskelig å se på bildet men framdøren
var like ripete som bakdøren.

Husk GRASROT andelen når du tipper: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023
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BVK-julebordet blir i år på Hurtigruten
MS Nordnorge
Lørdag 07.12.2013 kl.19.00 :

Døren ble bare helt som ny!

Formann Kjell Røen introduserte kveldens gjest
Inge Andre Bakke.
Han ble kraftig utfordret av BVK medlem Geir
Phillips som fortalte at han hadde brukt disse produktene i flere tiår. Han hadde en kanonade av
spørsmål og kritiserte det høye prisnivået på produktene men var ellers veldig fornøyd med de.
Representanten parerte med at alt var dyrere i Norge og det var lite å gjøre med det. Han hadde kun
jobbet med produktene i 4 mnd og hadde forhåpentligvis mye igjen å lære. Han hadde tidligere
arbeidet for Wurth. Deretter gikk vi inn i hallen der
Atle Kvinge hadde stilt sin Lexus til disposisjon.
Stor interesse for demonstrasjonen og produktene
fra 44 skuelystne menn og en kvinne.

Vi møtes på Nøstekaien på Hurtigruten MS Nordnorge der vi har leiet et konferanserom som vi disponerer hele kvelden. Der koser vi oss med aperitiff og der tar vi taler etc. Vi går til bords kl 20.30.I
restauranten spiser vi sammen med de andre gjestene og kan forsyne oss fra et lekkert koldtbord med
de herligste sjømatretter eller den tradisjonelle julemenyen og masse gode desserter .Etter maten går
vi tilbake til konferanserommet og de som føler for
det kan ta en svingom i dansebaren innimellom. På
denne måten får vi kosen og praten i rolige omgivelser, vi kan kjøpe og nyte det vi ønsker og vi håper alle vil få en fin kveld der ingen må bake kaker
i forkant.
Vi kan nyte Hurtigruten»Minutt for minutt»

Tema for medlemsmøter /aktiviteter :
Desember: BVK-Julebord på Hurtigruten
Desember møtet :Koze møte
Januarmøtet. Nerheim Februar møtet.: Trafikksikkerhetssenteret
Mars møtet: Generalforsamlingen 2014.
Krus og paraply ble overlevert fra formann Kjell Røen.

April møtet: DS StordDette er planlagt program-endringer kan komme så
følg med på BVKs nettside og Rundskrivet
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Innkalling til Generalforsamling i BVK tirsdag den
11.03.2014:
Etter BVK sine retningslinjer må alle forslag til Generalforsamlingen være styret i hende innen 31.12.2013.
Kvinner bak rattet: Mange vil nok hevde at menn er de beste sjåfører
men det er mange kvinner som var tidlig ute og tok sertifikat. Her ser dere 3
av dem. Den driftige forretningskvinnen Fru Anna
Wærøe fra Arendal bak
rattet på sin 1912 modell
Adler med registreringsnummer A-511, omkring
1914. Sønnen er også
med på tur.

Thora Løken var første
kvinne som tok sertifikat
i Hedmark i 1914. Her
mekker hun på bilen sin
utenfor Granerud gård i
Veldre.
(Foto: Ukjent person/
Hedmarksmuseet)

Lite ante Ruth Hansine Strifeldt at hun skulle dundre avgårde med flere
tonn på slep, da hun som småjente trippet rundt på hjemplassen på Amtmannsnes. Nei, det var aldri noen drøm, ler Ruth som giftet seg Gustavsen
allerede som ung pike. Både lykken og lastebilene fant hun i Lakselv.
- “Det var her jeg traff Reidar som jeg giftet meg med. Det var han som
kjørte trailer og
etter å ha vært med
han på mange turer
bestemte jeg meg
for å kjøre opp til
klasse to, som det
het den gangen. Dette var i
1951. Da var jeg
24 år. “

70 års jubilant (er): Vårt BVK medlem og tidligere styremedlem Jarle Herstad
fylte 70 år den 28. november. Hans kone Anne fyller 70 den 27. desember. Jubilantene
ble behørig feiret 30. november med flere BVK’ere på gjestelisten.

Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo
Layout for BVK: Lars Olav Lofthus
Print: Allkopi Nordnes

Styret i BVK for
perioden mars 2013—
mars 2014
Formann:
Kjell Røen
Mob: 48187716
kroeen@online.no
Nestformann:
John Gaute Kvinge
Mob: 92620940
jgkvinge@broadpark.no
Kasserer:
Gunnar Haukeland
Mob: 95997242
gu-hauke@online.no

Sekretær:
Sissel M. Romslo
Mob: 99101262
simaro@online.no
Styremedlemmer:
Marius Jørgensen
Mob: 91666618
joma@jbv.no
Atle Kvinge
Mob: 97598727
kvinge-a@online.no
Varamedlemmer:
Rolf Harald Helgesen
Mob: 41141023
rhhelgesen@gmail.com
Geir Inge Thunestvedt
Mob: 95266847
geir.inge.thunestvedt@no.kcadeutag.
com

Kjell Rød
Mob: 90554592
kjellroed@hotmail.com

BESIKTNINGSMENN FOR LMK FORSIKRING I BERGEN VETERANVOGN KLUBB:
Aage Angeltvedt, Heiane 81, 5132 Nyborg, tlf. 93 02 79 81
Svein Wilfred Farsund, Bjørndalsstølen 47, 5171 Loddefjord, tlf. 55 50 07 09 el. 90 11 10 16
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Prioriteringene er antakeligvis litt annerledes i desember måned med mest inneaktiviteter med gløgg
Da er vi kommet til siste nr av
og sånt, enn nye kardanger, forgassere og doble
“rundskrivet” for i år. Vi har
fustasjeopphengsforkoblinger i en kald guffen garahatt en lang fin sesong og
sje, eller er garasjen varm og nypolert ?
mange fine opplevelser med
Eneste lyspunktet er jo visst disse forkoblingene
bilene våre. Når vi nå går inn
skulle utkrystalisere seg i form av opphengte kjøki julemåneden så la oss senke
kengardiner til jul, opp pussinger av ditt og datt i
skuldrene og roe ned. La oss finne tilbake til den
gode julestemningen fra svunne tider uten mas og siste liten er jo mer regelen enn unntaket for
mange.
stress.
Det ene tar jo lett det andre og hos oss er det to
La oss gi hverandre en gave som varmer. En god
vegger i stuen som må males hvit igjen, ett år etter
klem og omtanke.
de ble malt lys grå, men sånn er det når vi går hen
kjøper nokke nytt å henge på veggen.
VI ØNSKER ALLE BVK MEDLEMMER og
Vi har lagt bak oss en travel sensommer og høst
MED FAMILIE EN RIKTIG GOD JUL
med mange spennende aktiviteter og nok å holde
OG ET FREDELIG GODT NYTT ÅR
fingrene i hele tiden.
Så det er litt godt at det på gammelbil fronten kan
være litt roligere en stund – en liten stund ihvertfall
for oss som har ‘hånden lengst ned i krukken’, les
styret.
Slik det nye året allerede ser ut nå for oss så vil der
skje mye spennende fremover i 2014 som både har
historisk sus over seg og i tillegg et stort arrangement som vi står ansvarlig for.
Det siste vil kreve mye ressurser med planlegging,
tilrettelegging, informering strukturering og ikke
minst involvering fra dere medlemmers side skal vi
klare å komme i mål.
Konkret informasjon vil komme ut straks konseptet
er fastlagt og beslutninger tatt.
Adresse: Ytre Bruvik
På nyåret vil jeg også invitere til en åpen konstruk5285 Bruvik
tiv dialog med dere medlemmer på medlemsmøtene
Mob.99101262 -95916829
angående temaer som vi har identifisert.
Mail; simaro@online.no
Disse bekjentgjør vi gjennom Stabbesteinen før
hvert møte slik at vi kan få til en positiv dialog med
Formannen har ordet:
konstruktive innspill og dere får tid til å forberede
Kjære alle julehandlende
dere.
BVK’ere !
I år så faller både julaften og nyttårsaften på tirsdaSå kom julen i år også, forteger og derfor er der ingen ‘Lygarmøte’ disse dagere enn kanskje mange av oss
ne. Siste medlemsmøte er det tradisjonsrike kozehadde lyst til, omtrent ‘Som
julekvelden på kjerringa’ Her i huset har vi vasket møte 10. desember med mye godt på bordet, godt
humør og høy stemning.
baksten og strøket trappene ... eller ?
Den aller aller siste sjansen i år i klubbens regi er
Vi tok likegodt mesteparten av juleshoppingen i
København for noen helger siden og fikk julestem- ‘Lygar’ møte tirsdag 17 desember. Vel møtt til førningen, spesielt inne på Tivoli en sen kveld med en juls koz.
Til slutt vil jeg vil ønske dere alle medlemmer med
ordentlig gløgg med noe veldig godt oppi.
deres nærmeste en riktig god og fredfull julefeiring
Eneste begrensninger er jo plassen i kofferter og
vesker og selvsagt flyvekten da, men vi ‘kom hem’ og et riktig godt nytt år hvor vi treffes kanskje så
raskt igjen til et nytt og spennende BVK år i 2014.
med alt sammen uten en eneste bilrelatert dibbedutt, uten noe trøbbel og heller ikke en toller å
GOD JUL ALLE SAMMEN fra Kjell
se.

Sekretæren:

Husk GRASROT andelen når du tipper: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023

