Forårssamling 2017
I år fandt forårssamlingen sted hos Anette og Gordon i Gjesing på Djursland. Jeg ankom fra København ved 14-tiden som den
første deltager, og det så faktisk sløjt ud med deltagelsen de næste par timer.

Men lidt efter lidt kom Carsten på sin alu-tank Scout sammen med Peter på Chief og Jørgen fra Mors ”knasede” også
sin Chief ind på gårdspladsens perlesten.

En del engelske cykler dukkede op for et kort besøg. De var på week-end tur og ville lige hilse på. Fine maskiner.

Pia og Jesper fra Tange kom i Ford A, men med en potent topventilet motor under kølerhjelmen, så på lørdagens
fællestur kunne motorcyklerne ikke ”ryste dem af”.

Senere ankom Jan på sin 741 army, Ove ”Bøf” på sin trofaste Chief og Kasper på sin nye Chief i en flot blå farve.

Bjarne Stammerjohan og Guf kom i bil ligesom Anne-Mette, Sonja og Bjørn, så ved aftenspisningen var vi alligevel
blevet 16-17 stykker, så det må vel siges at være ret godt. Det blev godt over midnat inden vi trak i vores soveposer.
Kasper, Sonja og Bjørn afprøvede deres telte, men nattemperaturen lå vist lige lavt nok til den sport.

Lørdag formiddag blev gruppen suppleret af et par lokale scout-kørere og fællesturen gik rundt i det skønne landskab
på Djursland for at ende i Allingåbro, hvor vi besøgte et arbejdende veteranbilmuseum i den gamle stationsbygning.

Vi fik en lille pep-talk, om hvordan museet var opstået, og om hvordan samlingen var blevet til.
Det var entusiasme på et højt plan, der drev disse ældre gutter.

Tidstypisk værktøj var en stor del af samlingen.

Bossens kontor.

Line-up-foto foran museet. Herefter kørte vi til Udbyhøj færgeleje på Norddjurs, hvor vi indtog frokosten.
Her forlod jeg selskabet på grund af familiære gøremål om søndagen og Carsten var hurtig til at ”smutte” med. Han
er blevet ”proprietær” på et lille landsted, som jeg tog med ham hjem for at se, og det var tydeligt, at han har brug
for alle de fritimer, han kan få til istandsættelse af hus og grund, men der bliver den plads Carsten behøver til sin
enorme maskinelle interesse. God vind til hans store projekt.
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