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'K~re 'Nim6usvenner!
Tiden flyver, og netop nu, nar
dusidderoglreserdette,er~
langt inde i vinterprogrammet.
Pa vores temaaften 9. oktober
havde vi lagt op til en debat
om et eventuelt kommende
kursus i stil med det, vi sidste
vinter lavede i samarbejde
med FO (Folkeligt
Oplysn ingsforbund).
Etter kursusforlebet var der
stor interesse for at fa etableret et fortsrettelseskursus i
denne season, men desvrerre
kom der ikke ret mange kommende kursister for at deltage
i den debat, og snakken kom
i stedet for til at dreje sig om
formen pa kurset og ikke som
planlagt om indholdet.
Det var ikke vores hensigt, da
vi sidste ar gik i samarbejde
med FO, at kurset skulle
veere en klubaktivitet. Derfor
har alle klubaktiviteter da
oqsa k0rt videre ganske som
sredvanligt, men i stedet for
at melde sig til et aftenskole- ·
kursus i rnotorleere, kunne vi
pa denne made
skrreddersy et kursus helt
rnalrettet Nimbus, og det,
mente vi, ville veere en stor
fordel for de medlemmer, der
gerne ville lrere noget om
kunsten at vedligeholde en
Nimbus. Kurset var i 0Vrigt
offentligt, oqsa selv om det
foregik i vores egne lokaler,
ganske som loven foreskriver,
og undervisningen var oqsa
lagt pa et tidspunkt, hvor der ·
ikke var nogen klubaktiviteter
i lokalet.

Etter den paqesldende
temaaften sa det ikke ud til,
at der i ar var nogen interesse for at lave endnu et
kursus, men efterfelqende har
vi faet flere henvendelser fra
interesserede, der gerne vii
vrere med, og pa den baggrund har vi i bestyrelsen
dr0ftet situationen.
Vi vii oqsa i denne season
stille lokaler til radighed for
endnu et Nimbuskursus, og vi
har fundet en ny samarbejdspartner, der, selv om deltagerbetalingen for aftenskoleundervisning er steget
markant, vii lave et kursus en
smule billigere end det, vi fik
sidste ar,
Sa nu er det op til dig!
Hvis du kunne teenke dig at
deltage i et kursus efter nytar,
skal du henvende dig til
bestyrelsen med dit enske og
forslag til indhold, sa ma vi
se, om vi kan fa enderne til at
na sammen.
Og nu til noget helt andet!
Husk nytarsparaden 1. januar.
Husk ogsa at kigge dybt i den
kuvert, bladet kom i. Der ligger ogsa et girokort, og i ar er
indbetalingsfristen jo rykket
frem til 31. december.
Til slut vii bestyrelsen gerne
enske jer alle en rigtig
glredelig jul og et godt nytar,
Vi syntes, vi har haft en
forrygende sesson, og haber
pa, at nesste ar fortseetter pa
samme made.

P.6.v.

'Dan Zacfiariassen

Hvem er
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En rcekke interviews af og med medlemmerne.
Jette Hvidlykke taler med
Knud Jerqensen
og Hanne Kolstrup.
(fortsat fra forrige nr.)

Et potrzet af
Hanne og Knud.
(Knud

= K & Hanne = H.

Red)

Knud vil du forttelle lidt om
hvordan det var at skrive
begerne ?
K: "D.N.T, hvor jeg sad i
bestyrelsen, fik i midten af
firserne lov til at lane alle
tegninger og data fra Fisker
og Nilsens arkiv. Alt dette
sorterede og kopierede jeg
sammen med den daveerende

formand.
Det gav mig en betydelig
indsigt i konstruktionen af
Nimbussen. Den viden skulle
form.idles, det skete i den forste bog der udkom i 1988,
som D.N.T's bestyrelse
opfordrede mig til at
skrive.

H: "Vi har dyrket meget
friluftsidreet. Vi var med fra
begyndelsen i U.N.O.
(udfordring - natur - oplevelse).
Det er vandreture under
primitive forhold, med telt
og stort set kun en tandberste som bagage. Eeks. har vi
repellent ned af Lodbjerg fyr,
sprunget i faldskeerm, bade
runde og firkantede, det har
veeret fantastiske oplevelser".
K: "Hanne har prevet loop i
sveevefly, og syntes det var
sjovt. Nils og jeg gav Hanne
en tur i en varmluftballon, da
hun blev 60 ar for nylig",

Ved Fisker og

Nilsens 75 ars jubilzeum hjalp
vi med mange oplysninger,
og lagde kimen til det gode
samarbejde. Den ferste bog
rejste imidlertid en reekke
nye sporgsmal, som blev
besvaret i den anden bog,
som udkom i 1990".

Knud, du har ogsa oterei med til
at starte museet i Horsens,
bliver du da aldrig treet af
Nimbus?
K: "Jo, cirka en gang om
ugen".
Har I andre interesser ?

H: "Det var mit livs bedste
fodselsdagsgave".

I er begge blevet pensioneret, har
I nogle planer for fremtiden ?
H: "En tur med Knuds
pensionsklub til Behmen star
forst for og ellers vil vi rejse
noget mere i Europa.
Jeg mangler ogsa at se
Anholt. Vi har desuden en
plan om at ga rundt langs
Danmarks kyster lidt for lidt,
det har jeg tidligere gjort med
min mor".
K: "Der er jo ogsa haven, den

K: "Der er jo ogsa haven, den er

Hannes hovedinteresse".

I har en sen, Niels, der ogsa kerer
Nimbus.
K: "Nils har veeret med i sidevogn siden han var lille og har
overlevet ture i 24 graders frost.
Da han blev 18 ar, onskede han
sig en Norgestur sammen med
os pa 3 solomaskiner, og det fik
han. Han har haft Nimbus siden
han blev 18 ar gammel, og det
var hans transportmiddel under
hans uddannelse, det lob op i 70
km. om dagen. Vi har ogsa kart
Paris - Krusa, nonstop,
sammen
(vi naede til Bremen, det var
barskt)".
Hvordan tror i, at fremtidens
Nimbus-kerere eer ud ?
K: "Jeg kan huske

Nirnbusbudene, og at der blev
kort racerleb pa Nimbus.
De unge i dag har et andet
forhold til Nimbussen, mender
er mange trediegenerationskiller pa vej. I modseetning til
nye motorcykler har Nimbussen
jo den fordel, at man selv kan
skrue i den, og det tiltaler
heldigvis mange a£ de
ungeidag.

rr'ak ti( 'Hanne

oa 'Knua

jette 'Hvia{ykke.

Rynkerne kan rettes !
Alie grengse snittapper og
snitbakker til din Nimbus er nu indk0bt !

H

ar du i din Nimbus nogle gevind eller nogle rynker pa dine
bolte der er skadet, er der nu mulighed for, at du kan
redde disse pa klubbens veerksted.
vi har indkebt neesten alle de gevindtappe og de gevindbakker der skal til, for at man kan skcere alle typer af gevind
op pa en Nimbus.
Der er dog ganske fa gevind, som du ikke kan forvente at finde
bakker eller tapper til. F.eks. gevindet i sidevognsnavet eller
gevindet pa styrreret, Disse bruges sjeeldent og kostede
en formue, og de kan "reddes" med en gevindfil.
Det skal for en god ordens skyld neevnes, at disse bakker og
tapper ikke kan hjemrnelanes, men neesten alt hvad du skal
bruge, vii veere at finde pa vcerkstedet.
Hedakteren.

Malerisk Mallinqlebl

Mange rnaqelest motoriserede
medlemmer medte med mega megen
motivation til Mallinqlebet,

M

edens middagssolen
skinnede rnaqelest
ned over Malling by
lerdaq d. 24-8-02, samledes
medlemmer fra A.N.K. til klubbens eget arlige Mallinq-leb,
Et leb som formanden, med
vanlig sans for traditionerne,
igen havde arrangeret.
Vi medte 22 maskiner og 41
deltagere, til en ca. 30 km
lang rute, udlagt i det idylliske
estjysks landskab.
Starten gik preecis kl. 1 _oo,
hvor f0rste motorcykel blev
sendt af sted, kl. 1 . 02 blev
neeste me. sendt af sted og
kl. 1.44 blev deltager nr. 22
ensket: " God tur ".
1 stk. kuglepen, een A4 side
med instruktion og et
kort(A4), var hvad vi blev
udstyret med fra lebsledelsens side, herefter var det
med at "finde derudaf".

"Nar du forlader parkeringspladsen drejes til venstre
og straks herefter drejes til
h0jre",
stod der pa tersta linie.
Allerede her gik det gait for
nogle, men disse fik dog set
Mallinqs indre by.
Herefter var det almindelig
kortlcesning, resten af turen.

I

ar var der 2 poster pa ruten.
Den terste palaqde een at
fylde vand i en plastikpose,

det sa jo enkelt ud,
men hvordan ved
man hvornar man
har fyldt 350 gr. vand i
posen?
Posen med indhold
blev vejet af den
ubestikkelige kontrollant, og herefter kaldte de jyske
landeveje igen.

gjorde de mange hjemmebagte kager og kaffen godt.

I

gen i ar var der en stor
pengeprcemie samt pokal til
vinderne, samt flotte prcemier
til og med den 9. ende bedste
kerer.

Langs med landevejen
skulle man jo lige
huske ogsa af fa 0je
pa de udsatte
(srnajvimpler med
bogstaver pa.
Nogle bogstaver, der skulle
sammenscettes til eet ord nar
man naede rnalstreqen.
Tiden gik, sa det var bare
med at bruge gashandtaget

Post 2 var meget enkel, det

var (kun) en hel masse
sperqsmal, som man skulle
svare pa. Her havde det
veeret rart med en stor portion paratviden.

U

de pa landevejen rnedte
jeg kun enkelte
modkerende Nimbusser,
hvilket straks giver tid til
overvejelse om hvem det nu
er der er rigtigt pa den, men
med is i maven og troen pa
sig selv, fortseetter man
fortrestn ingsfuld.
Vel over rnalstreqen en time
og tyve minutter senere,

Flot
Flot
Flot
Flot

sommervejr...
arrangement. ..
deltagelse ...
gaet'. ..

Redakt0ren

( Nr. 13 over rnalstreqen.)

K0rekort!
Hvordan "far" man et styrerbrev i dag?
K0rekort!

De fiesta har
prevet det og nogle op til flere
gange. Der er mange elementer i det at tage
kerekort - noget er sjovt, og
noget er, na ja, knap sa sjovt.
Jeg er nyligt udkleekket som
bilist og motorcykelist, og her
vii jeg forteelle lidt om hvordan det egentlig er at tage
kerekort nu til dags.
For lidt over et ar siden
tog jeg bilk0rekort, og jeg har
lige bestaet motorcykelk0reproven dette startede jeg pa i
marts maned. Det tager dog
normalt ikke sa lang tid, men
jeg var ud og rejse en
maned, og jeg skulle op til
nogle eksamener, der var lidt
vigtigere. Det tager normalt
ca. 3 rnaneder at tage kerekort (men der findes ogsa
flere former for lynkurser,
hvor man kan fa det indenfor
nogle fa uger)
- hvis man altsa bestar terste
gang.
Men hvordan er forlebet med
det at fa k0rekort?
Det hele starter med at man
skal finde en kereskole, som

passer til en. Jeg vii anbefale,
at man sestter sig ned foran
sin computer og prover at
underseqe priser, beliggenhed, teoridage osv. Det skal
dog siges, at det er sjesldent,
at der er de store penge at
spare, da neesten alle k0reskoler i Arhus har helt de
samme priser. Det kan vc:ere
svesrt at bedernrne hvem
man skal vrelge,men for mit
vedkommende var det vigtigere, at det var en person,
jeg felte, jeg kunne stole pa,
end om jeg kunne spare et
par hundrede
kroner.
Hos de fiesta k0reskoler foregar det pa den made, at ferste gang man er til teori er en
orientering, som man ikke
betaler for, og synes man
allerede her, at kereleereren
ikke passer til ens temperament, sa vii jeg foresla, at
man finder en anden
k0reskole.
Herefter begynder teoriundervisningen, og jeg kan liqesa
godt sige det, som det er, det
er altsa ikke det sjoveste der
findes, men teorien den herer
jo ogsa med!

Franz Kroons Eftf.
Norrebrogade 2
8000 Arhus C.
Tlf. 8613 1577 Fax 8613 1965
0

Vi har et start udvalg i alt indenfor
ekstraudstyr til dig og din motorcykel.
Skindt01· i mange modeller
Styrthje me i mange mserker, handsker og
stevler i mange sterrelser og mserker,

Det foreqar pa den made, at
man simpelthen qennernqar
bilens/ motorcyklens teknik,
styrete], bremser, lygter, hornsignal, fc:erdselsreglerne,
feerdselstavler osv., alt hvad
du kan blive testet i til teoriproven eller den praktiske
prove.
I slutningen af en undervisningslektion tager man typisk
en teorlpreve, som den ser
ud hos politiet. Man far udleveret et ark, hvor der er 25
rubrikker med 2-5 underrubrikker, hvor man kan svare
hhv. ja og nej. Derefter bliver
et band sat i bandoptaqeren,
hvor en dame opleeser
sperqsrnalene i preven.
Samtidig bliver man preesenteret for 25 lysbilleder med
hver 2-5 sperqsrnal, og til
disse skal man sa svare ja
eller nej. Man ma heist have
5 billeder med en fejl, og en
fejl i en underrubrik grelder
som en fejl for hele billedet.
Har man over disse 5 fejl er
man dumpet!
I starten havde jeg ca. 15 fejl,
men langsom blev det bedre,
og det lykkedes mig da oqsa
at besta ferste gang til bade
bil og MC.
I denne preve handlede det
lige sa meget om at kunne sit
stof, som det handler om at
forsta den made, som

Du karer ca. 70 km'1. og skal
fortsrette ligeud ad vejen.
Hvad gpr du?
Svarmu!ighed 1:
Jeg er srerlig opmrerksom
pa en jernbaneoverskrering
uden bomme lrengere

fremme.

sperqsrnalene bliver formuleret pa, der er nemlig en
bestemt terminologi, som
man skal seette sig ind i for at
besta. Ovenstaends bringes
et eks. pa et sadant billede
med afkrydsningsfelterne.
Etter nogle teorilektioner skal
man pa manevrebane eller
"kravleqard" som den oqsa
kaldes, her kommer man for
ferste gang til at kere en MC,
og det var helt klart noget af
det jeg syntes var sjovt, ogsa
selvom man rnaske gar i sta
tusind gange!
Etter denne bane, og lidt
mere teori er man klar til at
komme ud i den rigtige trafik.
Med hensyn til MC'en var det
noget anderledes, da jeg pa
det tidspunkt havde en del
mere rutine og derfor var
vandt til at feerdes i trafikken sa skulle jeg ikke bade holde
styr pa maskinen og hvordan
den fungerede samt trafikken,
men kun koncentrere mig om
maskinen, og det gjorde det
noget lettere.
I alt skal man have 13 kerelektioner for en MC'en.
Senere i forlebet skal man pa
endnu en bane, hvor der med
MC'en fokuseres pa undvigernanevrer, og sa skal man
selvf0lgelig oqsa prove at

kere med sidevogn. Denne
bane er klart noget af det sjoveste i forlebet, da man her
endelig lcerer at rnanevrere
keretejet ordentligt.
Til sidst i forlebet kommer sa
den lcenge ventede kerepreve, og her gcelder det om ikke
at lade sin nervesitet styre
sig. Som ved en normal keretime sidder kereleeren i sin bil
og han kommunikerer til dig
gennem et samtaleanlceg.
Proven varer ca. 20 minutter,
og nogle gange bliver man
spurgt om noget teori omkring
MC/ bilens teknik, lygter,
bremser, styrete] osv. inden
selve kerepreven.
Etter proven
giver den
prevesaqkyndige dig sa,
forhabentliqt, et
midlertidigt
k0rekort, og du
er klar til de
danske
landeveje ...
Men hvad koster alt det
hersa?

Til MC'en er det lidt billigere,
end til bilen, specielt hvis
man er en rutineret bilist, for
sa krcever det oftest ikke sa
mange kerelektioner,
Prisen vii normalt ligge pa
8.000-10.000 kr. alt efter hvor
mange k0relektioner man
skal have.
Man kan, hvis man er over
21 ar gammel selv vcelge om
man vii tage k0rekort til lille
eller star MC. Det vii sige om
MC'en har over eller under
34 HK. Vcelger man "det lille"
vii man automatisk fa
"det store", 2 ar senere.
Er man under 21 kan man
"kun" tage til lille MC, og vii sa
nar man fylder 21 fa k0rekort
til stor motorcykel.
Anna Sarensen, 19 ar,

Rep-Service

Mundelstrupvej 14 · 8381 Mundelstrup
Telefon 86 24 47 77 • Telefax 86 24 66 56

SMEDE & MASKINREPARATION

fabrik-Ertf.

AARHUUS NIMBUS KLUB'S ORDINJERE
GENERALF0RSAMUNG
0NSDAG d. 22/1 ~2003:.
Sted: Malling Kro. kl 19.30.
Dagsorden i f0Ige vedtregterne:
1:
Valg af dirigent.~!l.l-~~
2:
Valg af referent.
3:
Valg af 2 stemmetrellere.
4:
Bestyrelsens beretning.
5:
Regnskabsaflreggelse.
6:
Fastsrettelse af kontingent.
7:
lndkomne forslag. (Forslag skal vesre bestyrelsen
i hesnde sanest d.8/1-2003).
8a:
Valg af bestyrelsesmedlemmer, Bent og Dan
er pa valg.
8b:
Valg af bestyrelsessuppleanter.
Valg af reviser.
8c:
8d:
Valg af revisorsuppleant.
9:
Eventuelt.
0

Som sidste ar, har vi igen i ar valgt at lregge generalforsamlingen pa Malling Kro, hvor der, for de som matte enske det, servering af Gule rerter, til en pris af 80.00 kr./kuvert.

Vi vii

sa
geme
0

veere

kendte

-fordetvi
kan

Der er bindende tilmelding til spisningen til Dan, 8693 6534
sanest d.18/1-2003.
Spisningen starter kl.18.00, og Generalforsamlingen starter
kl.19.30.
Jeg kan varmt anbefale alle at rnede op til
generalforsamlingen ...
P.6.v. 'Dan Z.
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Nimbusen

pa Nettet !

En gammel nyhed, men sjov alligevel.
I.

S0geordet er

:;:j~c.,;..,·ww:········ Y'",;-:n-c·

~-----j

.. x:::=::··vw,=·

4 kort i datahasan. Der vises nu kort numrner ·1 til 4

nimbus substantiv <en; -sen, -ser, serne>
Dansk Spragnaavn godtager ikks rumbusen,
rumbuser, ntmeuserna.

NB!

V

i harefterhanden
mange gange fer set
dette emne beslyst,
men alligevel dukker der
nye og speendende "udlreg"
frem om ordet

"nimbus".

Denne er fundet pa nettet.
Hvis du seqer efter:
Den danske netordbog og
der seqer pa ordet nimbus,
vii denne opsretning tone
frem pa din skeerrn.

nimbus
1.

BETYDNING OG BRUG

overnactsk atrnostesre afnoget sa,rligtfint og

rornernt

SYNONYMER

a urn

beremrnelse
glans
glorie
header
skeer
striileglans
stralekrans

Jeg forstar rnaske ikke helt
det NB, som der henvises
til everst pa siden.

eere

KOLLOKATIONER

indh•file sig i en nimbus af
orngive sig med en nimbus at

nimbus

Det kunne vrere interessant
en dag at fa sammenskrevet alle de "udlregninger''
som er set over arerne.
Hvis du ligger inde med
andre udlregninger af ordet
kunne det vesre sjovt at fa
samlet dem alle.

2.

BETYDNING OG BRUG

test, lav sky med vedv·arende nedber
SYNONYMER

mmnostraius

regnsky

snesky

nimbus
3.

BETYDNll·IG OG BRUG

strale,nns, dsr om giver Jesus, Jornfru Maria og
helgeners hoveder
billeder

pa

Med EasyLift nar arbejdsgl~den nye h0jder ..

Vi udskriver en lille ·
konkurrence om
hvem der kan
fremvise flest
"udlregninger''
af ordet
nimbus ..
Vinderen vii
modtage en flaske
god vin og resultatet
vii blive bragt her i
bladet.

Med EasyLlft kan du let og ubesvzeret hseve 400 kg. op i behagelig arbejds h0jde. Det gm EasyLlft til et ideelt hjselpemiddel ved sterre eller mindre
reparations- eller justerings opgaver pa motorcyklen.
EasyLlft er dansk designet - konstrueret og produceret,
den passer perfekt til Jeg tror ikke at
netordbogen har faet
brug i rnindre rum, carporten, kselderen eller garagen.

sa

Fra 3.700,Telefon: 75652335
www.easy-lift.dk

Exel. levering / Kan
afhentes efter aftale.

Spar penge- k0b direkte fra produceten.

alle kendte
"udlregninger "
med her!

Redakteren.

Vi forer alt i autolakker/tilbehor
Blander efter prover til knallerter, motorcykler, veteranbiler m.m.
Sender overalt.

·.,r

GLODI

F~RVECENTER.
Lars Dalsgaard NBrre Alle'57. 8000 Arhus C.

Ko Ion n e k0 rse I ••••••••• 1r©ri~~i

B

ladet har modtaget
dette lille udklib fra
Egon Petersen.

Kolonnekorsel., l

Sakset fra

Dette viser at det ikke
kun er i vores klub, at
det er et problem at
kere i kolonne.

pa

kolonnckcrscl. Der gdr ud
at
rejsclederea ligger forrest i den
vensrre de! atvejbanen og de
efterfolaende k~nT sa forskudt i

forholl til hinandcn. Sidste

mand er fast pa hele turen.
For at karden af motoreykler
ikke skal blive brudt, eller
nogen ska! risikere at blive

hregtet af ved lyskryds og sving,
ska! den dehager, som rejsele-

deren bar umiddclban efter sig,
senes af pa de1 sted. nvor de
holdes for r#dt lys, eller hvor

der ska! drejes af. Nar sa
samtlige dehagere har passeret,

ind.tagef dcn,,dcr er sat aJ, plad-

Vi bar ( neesten ) alle reservedele til Nimbus pa lager, og vi sender hver dag reservedele til ind- og udland. BestiUinger
indgivet inden kl. 15 kan normalt
ekspederes den samme dag.

Reservedelssalg.

Nye originale eller nyfremstillede dele,
Ogsa mange brugte dele pa lager.

Speedometerreparation.

Det der her toreslaes
er, at kerer nr. 2 i
kolonnen, altid stopper
ved et vejkryds, et lyskryds eller ved et
hvilken som heist sted,
hvor der kan ske en
misforstaelse, saledes
at denne korer holder
og venter pa at alle er
kommet med, for sa at
indtage pladsen foran
den sidst-k0rende.
Neeste gang kolonnen
kommer til et kryds,

stopper den der nu er
nr. 2 i kolonnen for at
vente pa at alle er
kommet med, for
herefter at indtage
pladsen foran den
sidst-k0rende.
Dette forudscetter at
alle er instrueret om
denne made at kere
pa, og at alle er
indforstaet med dette.
Det lyder som en god
made at kere i
kolonne pa og maske
var det noget som vi
skulle prove her i'
klubben neeste gang vi
skal ud at kere ? ·
Skal vi preve ?
Redakteren.

ARHUS NIMBUS
Rombach & Nielsen aps
Espenh0jvej 4 True
8381 Mundelstrup

E-mail: rombach@post2.tele.dk

•

Tlf.: 8624 ° 6222
Fax: 8624 - 6229
Mobil: 4088 - 6222

www .geocities.com.MotorCityn513

Vi reparerer oi: renoverer alle typer instrumenter,
Fremstiller speedometerkabler efter ma!.
Salg af nye og renoverede instrumenter.

Hjulbygning.

Eger og fzlge i mange sterrelser.
Rustfrie fzlge og eger til Nimbus.

Ombytningsservice.

Dynamoankre, koblinger, krumtapssret,
karburatorer mm.

Nimbus modeller.

Solo-& sidevognsmodeller stadig pa lager
( 1500 solo & 200 sidev. modeller fremstillet ).

Dele reparation.

Kom ind med de dele der trrenger til reparation,
og lad os fa en snak om hvad der skal gsres.

Nimbus model :Solo: kr.390,- Sidevognsmodel : kr.590,-

Arhus Nimbus bar ogsa et lille reservedelslager i Legumkloster
Sognegade 18, Tlf 7474 - 4935 Trzffes efter aftale.

Tirsdag - Fredag 8 - I 6. 30
Kom ind og fa en kop kaffe og en Nimbus snak

Arets sidste• fcell.estur fsrte os. t1I
Q

Vejeret var friskt, k01igt vii
nogle maske mene, men turguiden var veloplagt.
Vi blev fert gennem skibet og
dets maritime detalier fra a til
z af Dan Z.
Det er et flat skib og nar der
sa er en der kan forteelle historian om JYLLAND, sa kan
man fornemme historens
vingesus. Flot afslutning.
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Fregatten Jylland .

I.

■• ■

Julemarkede

d. 14 & 15 .. 1:2 02

Horsens
lndustrimuseum
afholder, sammen
med Nimbusmuseet,
julemarkede disse
todage.
Det er et m.ege.t
hyggeUgt arrange ..
ment og en tur vmrd
for hele familiien .
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