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ormanden har ordet!
Kære Nimbusvenner!
Når du modtager dette blad, er vores køresæson allerede godt i gang,
og det tegner jo til, at vi får endnu en forrygende sommer, hvor vi
kan dyrke den fælles interesse – de gamle ”Busser”.
Jeg har valgt denne gang, at bruge min spalteplads til at sætte fokus
på nogle emner, der enten er vigtige at forholde sig til, eller som
efter min opfattelse, trænger til lidt opmærksomhed.

Det nye slogan!
Sidste efterår satte klubben gang i en slogankonkurrence, og ved
julefrokosten blev der stemt om det bedste slogan.
Det blev Eva, der løb af med sejren, og klubbens slogan blev:
”Aarhuus Nimbus Klub – Hvor nimbusvenner mødes”.
Men hvad så? – Siden har der været meget stille om det nye slogan,
og det er da synd.
Derfor vil jeg opfordre alle til at lægge hovedet i blød. Hvordan
får vi markedsført det nye slogan? – Gode ideer modtages med
taknemmelighed.

Konto nr.
Bent Thomsen 0084 98 08 38 Tilmelding til efterårets skruekursus!
Skovly 8
Inde i bladet ﬁnder du opslaget for tilmelding til årets skruekursus,
8300 Odder Tlf: 8654 1811 men du skal være opmærksom på, at der først åbnes for tilmelding
bent-birgit@mail.dk
fra lørdag....( se annoncen inde i bladet) klokken 8.00.
Du skal tilmelde dig pr. telefon (nummer 8693 6534), så er jeg
Sekretær
helt sikker på, at alle, der tilmelder sig, bliver noteret i den rigtige
Ole Kristensen
rækkefølge. Er der ingen ved telefonen, når du ringer skal du benytte
Carit Etlarsvej 6
telefonsvareren. Den noterer både tid og rækkefølge korrekt.
8230 Åbyhøj Tlf: 8615 0152
Når vi har valgt først at åbne for tilmeldingen på lørdag, er det fordi
olenkristensen@hotmail.com
vi så kan være nogenlunde sikre på, at alle medlemmer har modtaget
bladet.
Redaktør
Selv de steder hvor ”Postmand Per” smøler lidt med udbringningen,
Brian Sørensen
må vi forvente, at bladet er nået frem.
Lyngsiesvej 8
8210 Århus V Tlf: 2175 7479
Årets Pokalløb!
bah@mail1.stofanet.dk
Som i ved, har vi mistet vores hovedsponsor til pokalløbet. Vi
forsøger naturligvis at ﬁnde en ny sponsor, men vi forventer ikke, det
Værkstedsbliver let, og derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at vi fremover vil
ansvarlig:
opkræve et beskedent startgebyr på 20 kroner pr. cykel.
Keld Nielsen
Tlf: 8617 7527
Startgebyret dækker ikke hele hovedpræmien på de 500 kroner, men
vi syntes ikke vi vil ændre på den tradition, at vinderen af løbet får
Selskabskørsel:
500 kroner kontant, så klubkassen dækker differencen.
(Polterarbend og bryllupskørsel)
Som de ﬂeste allerede ved, har Knud Jørgensen i år skænket løbet
Bente Kortsen Tlf: 8625 0814
det maleri, der er forside på den nye udgave af ”Teknisk udvikling”.
Jeg
har naturligvis spekuleret på, hvorledes det billede skal indgå i
Start-steder:
præmierækken, og efter lange overvejelser, er jeg kommet frem
True Byvej 7 i True.
til,
at det skal følge pokalen. Det tilfalder vinderen af løbet.
Nord: Hydro Texaco, Grenåvej.
Syd : Statoil Slet, Chr. X´s vej 253.

Dan Zachariassen
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Hvem er Vi ?
Benny Klemar taler med
Hanna F. Sørensen!

Side 3

Ja, det lyder jo dejligt, men
det er jo ikke en vandcykel
du kkører på.
Nej , men fførst som 47 årig
fandt jeg ud af , at jeg ville
have et motorcykelkørekort.
motorcykelk
Jeg har ofte siddet p
på
bagsædet før i tiden, men
bags
det var ikke lige mig. Det føles helt anderledes
når man selv sidder ved gashåndtaget. En dag
mødte jeg en veninde som var over 50 år, der
havde motorcykelkørekort.
Når hun kan, - så kan jeg også.
Var det svært at få et kørekort?

P

iger er der ikke så mange af i Aarhuus Nimbus
Klub, men dem vi har er med til at give vores klub
et ekstra livspust,
- rigtige piger på motorcykel.
Hanna du er en af dem, og igen her
i vores blad skal vi høre lidt fra det
stærke køn.
Hvor har du trådt dine barnesko?

Jeg er født og opvokset i
Nordjylland – nærmere betegnet
i Hurup Thy.
Der har jeg lært havet at kende,
det lever i mig med alle dets
ansigter. Stort, voldsomt og
vredt - mildt, varmt, dybt og
roligt,
Vis mig verden – for mig er
Vesterhavet ” at komme hjem”.

Nej da, men jeg glemmer aldrig min første
køretime en høj og smuk forårsdag. Jeg skulle
køre ad Moesgård til – og hujjjjjjjjjj hvor det gik
derudad. Jeg synes det var enormt sjovt og den
lille 250 cc ﬁk gashåndtaget i bund første gang.
Det var ren ”Tivolitur”.
Senere er jeg dog blevet mere forsigtig – som
dengang vi var på Romantische Strasse, hvor
jeg skulle køre i regnvejr med et fald på 17
grader i hårnålesving og med en kæmpe kø af
utålmodige bilister efter mig.
Da var jeg så hysterisk, at jeg tænkte:
”nu står jeg simpelhen bare af – og så trækker jeg
dyret ned”
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Hvad kører du så mest på i dag?
Det er dog Suzukien jeg kører mest på, den
virker hver gang, men det er min skyld, at vi
har en Nimbus, jeg syntes simpelhen at den er
så sød. Men Nimbussen er jo gammel, og derfor
måske også lidt mere risikabel at køre på, så
det er mest når Brian er med, at den står for tur.
Nimbus klubben det er et sted med varme i, der
er en særlig ånd blandt Nimbus folket.
Hvad går du ellers og laver Hanna?
Jeg laver mange ting, i 2003 lavede jeg en video
ﬁlm om dyrs betydning for mennesker som
bor på plejehjem. Projektet var ﬁnancieret af
Socialministeriet og det var meget spændende.
Dyr er for mig kilden til megen nærhed og
glæde. Som nu i går hvor jeg ledte efter vores
lille kat Hannibal. Pist - væk var han – indtil jeg
fandt ham sovende i en keramikskål.
Det med en video ﬁlm det lyder som noget
arbejdsmæssigt, hvad laver du?

Ja, det er så 26 år med min Brian. I mange år
arbejdede vi.
Huset blev bygget om, vi ﬂyttede tonsvis af

2005

jord på grunden, havde høns, hund, kat og
økologisk have og masser af blomster.
Vi producerede avisbriketter til brændeovnen
– som aldrig tørrede og vi havde et mindre
gartneri på gårdspladsen.
Vi var ”fattige” på penge.
Ferier var Jylland rundt i en meget gammel
Saab – spisebordet var reservedækket - og teltet
gav os ly for natten.
Nu ”passer” haven sig selv, og det slidsomme
liv er skiftet ud med et ”legeliv” bl.a på Mc.
I maj tager vi til Shetlandsøerne, juni til Harzen
og august tager vi til Østrig, det glæder vi os
meget til. Og så er der lige det med musikken,
jeg elsker musik og dans og tager til tider en
svingom med mig selv i stuen.
Brian er ikke vild med det, men byder dog altid
op til dans når der spilles ” Kvinde min”.
Hanna det var spændende at høre lidt om dig selv,
vi ser ofte klubmedlemmerne på klubaftener og
arrangementer, men personerne bag får vi et meget
bedre kendskab til ved sådan en lille snak, tak for det.
God sommer og rigtig god ferietur til jer begge.

Arbejde er meget vigtigt for mig. Jeg er en af de
heldige mennesker, som har et arbejde som jeg
elsker.
Tidligere var jeg demenskoordinator i et
Med venlig
distrikt i Århus.
hilsen
Jeg har de sidste to år været projektleder på
at opbygge en Demenscafé/demensskole/
Benny
Klemar.
pårørendeforum for yngre mennesker med
demens.
Jeg har fastansatte, projektmedarbejdere, folk i
jobtræning og frivillige tilknyttet caféen.
Opgaven er at opbygge et sted, som yngre
mennesker med demens og deres familie/
venner har lyst til at bruge og som vi kan støtte
og vejlede gennem svær sygdom.
I dag er jeg blevet fastansat som leder for stedet.
En udfordring både på det faglige, men i høj
grad også på det personlige plan.
Det lyder som om du har et rigtigt spændende job.
Men hvordan er det sådan rent privat?
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En onsdag-aften i klubben med:
En vinter-campist!

O

p til minus 28 grader............
Teltet slås op på en frossen sø........
Kun primusser til opvarmning............

Det er de forhold som mange MC-ister byder sig
selv en hele weekend i det Norske vinterlandskab!
Alt dette var Hans Jørgen Jensen Vetlaufer ude i
klubben for at fortælle om en onsdag-aften.
Hans Jørgen medbragte sin sidevognscykel, det
meste af sit udstyr og næsten al den påklædning
som han bruger på denne lidt specielle weekend
i Norge.
Derudover medbragte han en række ﬂotte
lysbilleder og en video. Video´en har engang
været vist i DR. Denne video var sjov og meget
”forklarende” omkring, hvordan disse mc´ister
tilbringer denne weekend.

Jørgen med sin MC,
klapbord, parasol og
et lille udvalg af de
primusser, som han
medbringer.
Dette er dog kun et lille
udvalg af hele udstyret!

Kravet for at blive optaget i denne lidt anderledes
”klub”, er at man har overnattet i et telt på pladsen
natten mellem lørdag og søndag og har overlevet.
Kan man bevise dette er man så tilgengæld optaget
for resten af livet.
Der er fri deltagelse for alle og vi kunne på
billederne og videoen se at deltagerne kom på
2 hjul, på 3 hjul og på 4 hjul. En blanding af
køretøjer som ville være et hvert kræmmermarkede
værdigt. Endnu en god aften i klubben..........
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En onsdag-aften i klubben med:

Aarhuus Nimbus Klub, hvor Nimbus venner mødes!
Onsdag d. 9 februar mødtes vi i True til en hyggelig aften med ”Nostalgisterne”.
Festlige, fornøjelige og frække viser fyldte rummet op og unge,
men mest ”gamle” sang og vuggede med.
Vi var rigtig mange den aften.
Kvinderne var der også.
Carl Johan mindedes og ind imellem fortalte han gamle historier.
Med stor lidenskab og harmonikaens længselsfulde toner sang
Lissie franske Piaf sange.
Benny så kærligt til, medens Anne Soﬁe gav en sang skrevet til datteren om
kærlighed og liv.
Jørn ﬁk os ned på jorden igen med frække sømandsviser.
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Vi var rigtig mange, over 40
medlemmer var mødt frem!
Det er lang tid siden at vi
har været så mange i lokalet,
men, som I ve´:
Hvor der er hjerterum ........
Lissie sang
fanske Piaf

Tak til “Nostalgisterne“ for
endnu en god aften i
samvær med Nimbus
venner.
Hanna.

Stort bifald og så ﬁk pigerne en “dusk“!

Side 8
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Opråb:
Skanderborg og omegns Nimbus klub har bedt os om hjælp til afviklingen af
Årstræffet 2005.
Vi er blevet bedt om at sørge for tømning af affaldsposer og samling af ﬂasker på
træfpladsen, samt at være vagt på træfpladsen under hele træffet.
Jeg vil derfor bede alle der kan afse tid til det om at melde sig til disse opgaver,
og ringe til mig på tlf. 8629 4028.
Med venlig hilsen

Sune

Put and take !

Henrik ved vandet !

Vi var mange den dag ved søen!

Der kontrolvejes ﬂere gange!

Vi prøvede noget nyt lørdag d. 21 maj! Vi gik ud for at ﬁske i en sø syd for Århus og trods det våde vejr
mødte det 10 stk. friske ﬁskere op på pakeringspladsen kl.8.30! Alle hyggede sig og vi havde en go´dag!
Dan Z fangede 3 ﬁsk af 3,8 kg (Vinderen!)
Henrik fangede 4 ﬁsk af 3,7 kg
Uffe fangede 3 ﬁsk af 3,7 kg
Ole fangede 1 ﬁsk af 0,857 kg
Else fangede 1 ﬁsk af 0,850 kg
Verner fangede 1 ﬁsk af 0,525 kg

Kræmmermarkede og byfest i Odder
d.06-08-05
Der vil være et lille veteranløb for biler og
motorcykler!
Vil du/I deltage bedes i kontakte
Bent Thomsen tlf: 86541811 for nærmere
oplysninger.

Maj
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Odder by Night.

gen i år har klubben modtaget en invitation til at deltage i Odder by Night.
01-07-05.
Vi er inviteret af Sparekassen Odder og vi skal bruge ca.15 Nimbusser, helst
med personsidevogn påmonteret.
Igen bruger vi princippet ” Først til mølle”.
Tilmeldingen tager Bent Thomsen sig af. Tlf: 86541811
Vi mødes hos Bent i Odder kl.18.30, Skovly 8, hvor vi vil blive briefet om
aftenes videre forløb.

Nimbus Skruekursus/4
Start: Mandag den 17. oktober 2005 kl. 19.00
Sted: Klublokalet, True Byvej 7
Kursusleder: Sten Weidinger
12 mandage 19.00 - 21.30

OBS! Max. 8 deltagere.

Organiseret under aftenskoleloven.
Pris: Ca. 600,- kr.
Praktisk arbejdskursus,
koncentreret om deltagernes
egne Nimbusser - hele maskiner eller dele.
Krav om aktiv deltagelse og forberedelse.
Garanti for sorte ﬁngre.
Medbring din Nimbus første aften.
Tilmelding modtages fra lørdag den 04 - 06 - 05 kl.8.00 til formanden.
Dan Zachariassen - tlf. 86 93 65 34 eller e-mail: zacha @webspeed.dk
Efter »Først-til-mølle« princippet. Ikke muligt at reservere plads før denne dato.
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Ny Nimbus-litteratur!
Knud Jørgensen i »anden udgave«
Knud Jørgensen har gjort det igen----

Forlaget
Motorploven

!

Knud Jørgensen har tidligere skrevet tre bøger om Nimbus,
NIMBUS – teknisk udvikling
NIMBUS – kunsten at vedligeholde den
NIMBUS – med sidevogn
Fælles for disse tre bøger er den systematik hvormed de er
opbygget og skrevet, en systematik der gør det meget let at
ﬁnde det afsnit eller emne man søger.
Denne systematik går igen i Knud Jørgensens nyeste bog
NIMBUS – teknisk udvikling 2.udgave, som jeg nu har haft
mulighed for at læse/gennemse, for som Knud Jørgensen
selv skriver om bogens brug, ”Det er ikke hensigten,
at bogen skal læses fra ende til anden. Det ville blive
ualmindelig kedeligt. Bogen er en håndbog - en opslagsbog
– og den kan bruges til at se på NIMBUS, til at vurdere
NIMBUS og til at istandsætte NIMBUS.”
Som i NIMBUS – teknisk udvikling, gennemgår Knud
Jørgensen også i NIMBUS – teknisk udvikling 2.udgave
hver enkelt genstand i en Nimbus-C minutiøst, beskriver
genstanden gennemgående og med angivelse af første og
sidste produktionsnummer den pågældende genstand blev
anvendt.
Nyt i 2.udgave er et afsnit om nummerplader, men den
virkelige fornyelse er et afsnit, hvor hver enkelt årgang, eller
årgangsserie beskrives detaljeret. Læseren kan nu, med
bogen i hånden, meget nøje afgøre om en Nimbus-C er den
korrekte årgang, og om alle delene til en given årgang er
korrekte. Bogen er hermed et uundværligt stykke værktøj i
hånden på enhver Nimbus ejer, når man, enten skal købe en
”ny” Nimbus, eller have vurderet sin egen.

Sune
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Maler - tips!

Side 11
Som svar på nogle af de
spørgsmål,
som blev stillet den onsdag aften,
hvor Harry Rask var ude i
klubben,
bringes hermed en række tips.

Rask’s maletips.
1.

Sandblæsning : ( skånsom ), med kvartssand . O B S . ikke kugleblæsning
eller slyngblæsning , ( det er for voldsom ) .

2.

Grundfarve : Washprimer 2K ( 2 komponent ), - afdampe ca. 3 timer v. 20’o - slibes
med P400 sandpapir .

3.

Ved rustlommer skal der touspartles ( håndspartles ) med 2K . ( det synker ikke )

4.

Slibning af ujævnhedser med P80 – P100 til P120 sandpapir.

5.

Sprøjtning med tykfylder ( ﬁller ) 2K. påføres af 3 gange med en udluftningstid på 10
min. Ved 15 – 20’o . sprøjte pistolen skal have en dysse på 1,7 – 1,8 , enten overkop eller
underkop . Tyndes op med 5 – 8 % Cellulosefortynder .

6.

Slibning : 1. P 320 – tør , 2. P 400 - tør , 3. P 800 – vand , 4. P1200 – vand

7.

Evt. påføres en nonsanning 2K vådt i vådt – udluftningstid på 5 – 10min.
( nonsanning = ikke slibebar )
8. a. Toplak påføres med 2K lak hvor der er iblandet klarlak ( glans 100 )
8. b. Baselak påføres 1K. derefter påføres 2k. klarlak ad 2 sprøjtegange med
10 min. Udluftningstid, dyssestørrelse : 0,8 – 1,7 .

Side 12

Siden
sidst!
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Mandags-skrueaftner!
En nyskabelse i vores klub er at der hen under foråret
vil være et antal mandags-skrueaftner. Her kan
medlemmer, som står med et problem i forhold til deres
Nimbus komme og så vil et af klubbens mange »kloge«
medlemmer sammen med de deltagende, forsøge at løse
problemet.

Den første aften var det Egon der var »instruktør«.
Der mødte 4 medlemmer frem.

Antallet 3-4-5 fremmødte medlemmer er et godt antal.
Derved sikres at de fremmødte kan tilgodeses den tid
de har brug for, og at »problemet« bliver løst.

Vort eget lille stump-markede faldt på en`af de
onsdage, hvor det var et forrygende snevejr. Derfor var
fremmødet ikke særligt stort, men der blev dog handlet.
Et medlem ﬁk da også helt udsolgt!

