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––––– Tidning för Bürstner husbilsclub –––––

20-ÅRS
1997 – 2017

JUB

ILEU M

– God fortsättning på det nya året - Ta det lugnt på vägarna! –

Pälles spalt

Bürstner Husbils Club - styrelse och övriga funktionärer
Ordförande AU
Telefon:
199 Pär Bergfoth		
E-post: 199pelle@gmail.co
Vice ordförande AU
1386 Katarina Svensson
E-post: katarina.solsjo@gmail.com

Tidning för medlemmar i
Bürstner Husbils Club
Tidningen utkommer med fem
nummer per år.

Utgivningplan för 2017
Nr 1 utkommer i februari
Nr 2 utkommer i april
Nr 3 utkommer i maj
Nr 4 utkommer i november
Nr 5 utkommer i december

Ansvarig utgivare och redaktör
Pär Bergfoth (199)
Konserthusgatan 9 B
578 31 Aneby
Tel. 070-330 73 69
e-post: 199pelle@gmail.com

369 Sonja Sandvall
289 Kerstin Molander
500 Kenneth Elfström
E-post: 500bhc@gmail.com
Mobil: 0705-57 36 33

070-264 92 95

Sekreterare AU
695 Torsten Lindberg		
E-post: torsten@lindberg.pp.se

070-655 87 50

Kassör AU
466 Marianne Schewenius
E-post: marianne.schewenius@telia.com

0524-716 22

070-69 39 524

Ledamot Webansvarig
1269 Kennet Malm
E-post: malm@jolie.nu

0121-30 644

070-575 31 42

Ledamot Medlemsregister
1217 Roger Jacobsson
E-post: roger.jacobsson00@hotmail.com

0493-60 165

072-858 48 38

Ledamot
283 Stig Högberg		
E-post: stighogb@telia.com

073-363 24 74

Ledamot Teknisk informatör
500 Kenneth Elfström		
E-post: 500bhc@gmail.com

0705-57 36 33

Ledamot
230 Ingela Olsson Engelin		
E-post: beng.ingela@gmail.com

070-759 29 43

Valberedning
1186 Karl-Erik Eliasson
466 Sture Schewenius

070-312 77 01
0524-716 22

Revisorer
1340 Lisbeth Grundström
0660-25 21 55
1115 Inger Sjöberg		
Revisorsuppleant
363 Bertil Käll

Redaktionskommitté

0493-109 86

Mobiltelefon:
070-330 73 69

019-22 68 05

070-591 64 00
070-380 89 73

20 + 20 = 40
Hej medlemmarna i världens bästa
husbilsklubb. Välkommen till klubbens
20:e verksamhets år. Vi får se vad det
har att bjuda på. Jag tror att det blir ett
bra år. Anmäl Er till våra träffar.

Den andra tjugan gäller Irma o mej, vi
har varit ihop i 20 år nu i vår.
Pälle

20-ÅRS

070-517 01 84

Ansvarig Elmia-Camp
283 Stig Högberg		

073-363 24 74

Materialförvaltare
948 Göran Åström
751 Kurt Blixt

070-207 05 20
070-353 05 46

0143-120 36
0143-123 44

Så var det dags att skriva ordförandens spalt i första Rullan
för i år. I år firar vi 20-årsjubileum.

1997 – 2017

Organisationsnummer: 847000-8668
Adress hemsida: www.burstnerhusbilsclub.se
Bankgirokonto: 564-8308

Ansvarig utgivare:
Pälle Bergfoth (199),
Konserthusgatan 9 B, 578 31 Aneby,
tel. 070-330 73 69, e-post: 199pelle@gmail.com

Besök gärna in på vår hemsida för att ta del av den senaste informationen:

www.burstnerhusbilsclub.se

JUB

ILEU M

Vi har noterat vid utskicken att en del av er inte har anmält ny adress vid flytt.
Snälla meddela ny adress till någon i styrelsen. Det sparar vi både pengar och tid på.

Jubileum 20 år/Teknikträff 2017 Backamo 12-14 maj
Jubileum 20 år/ Idé och Teknikträff 2017 kommer att anornas på
Backamo lägerplats 12-14 maj.
Backamo lägerplats ligger mellan Ljungskile och Lilla Edet på väg 167.

Norrlandsträff 9-11 juni

Träffansvarig: 695 Torsten och Maj-Lis Lindberg.
Mer information kommer inom kort.

Preliminärt program Sensommarträff 18-20 augusti
Fredag 12/5
12.00 Inkörning på lägerplatsen.
Medtag gärna en lotterivinst värde
ca 50 kr och lämna vid entrén.

Fredag 18 augusti

18.00 Vi bjuder på ärtsoppa från ”Kok-trossen” med varm punsch.
Därefter presenterar Per Norberg Lägerplatsens historia i
paviljongen. Medtag egen dryck.

20-ÅRS

Lördag 13/5
09.00 Styrelsemöte.
10.00 Medlemsmöte.
12.00 Egen lunch

12.00
		
		
		
		

incheckning vid Solvarbo Bystuga
ca: 8 km norr om Säter (skyltat från
riksväg 70).
Vi bjuder på kaffe och macka
Em. Umgås och träffa Bürstnervänner.

18.30 Knytkalas i bystugan (egen mat och dryck)
		
Porslin och bestick finns uppdukat i Bystugan.
Lördag 19 augusti

1997 – 2017
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13.00 Information och försäljning av bilvårdsprodukter från
AUTO-SMART.
18.00 Vi bjuder på Köttgryta med ris. Medtag egen dryck.
Underhållning och lotteri.
Söndag 14/5
Kl. 10.00 Tipspromenad.
Kl. 11.00 Vi bjuder på kaffe och macka, samt prisutdelning.
Deltagarantalet är max 60 bilar Kostnad 680 kr/bil.

09.30 Avresa mot Säter i två bussar från Västanhede Trafik till Biografmuseet och Mentalvårdsmuseet, byte efter halva tiden. Besöken tar ca:
1,5 timme/museum.
18.30 Gemensam middag (catering från Go-food Säter lokala rätter) egen
dryck medtages. Medtag vinster till lotteriet i form av dryck vin, öl,
etc. till ett värde av ca:50:Söndag 20 augusti
09.30 Femkamp samt tipspromenad,
11.00 Kaffe och kaka samt prisutdelning
12.00 Avslutning och hemfärd.
Välkomna till Solvarbo Bystuga och en trevlig fest.
Ps. Det finns möjlighet att komma redan på torsdag mot en kostnad
av 100:-/bil.

Betalning sker till Bürstner Husbils Clubs bankgiro: 564-8308, senast 28 april.
Träffansvarig: 1186 Karl-Erik Eliasson Tel. 0522-127 14 mobil 070-312 77 01.
Medarrangör: 466 Sture och Marianne Schewenius.
Anmälan till: 1699 Eva Karlsson senast 28 april.
Lagmansgatan 1, 462 37 Vänersborg.
E-post blemo@telia.com mobil 070-612 25 22.

ELMIA 6-10 september

Det finns 50 platser och först till kvarn gäller OBS ej el om ni vill stå bredvid varandra måste ni komma samtidigt. Anmälan och er ankomstdag anmäls till Stig Högberg på tel. 073-363 24 74, OBS endast telefonanmälan. Alla
som står på kampen skall stå i klubbens monter någon gång under mässan.
Mera info kommer inom kort

Tankar i en hundkorg
(Mattes fåtölj)

För mig är mat väldigt centralt i livet.
Just nu kan jag inte tänka på något annat än mat. Det är 1 timme kvar tills jag
ska få kvällsmat. När jag som nu ligger
här och håller på att svälta ihjäl så går
tankarna till allt gott man kan stoppa i
sig. Ibland har matte och jag inte riktigt samma syn på delikatesser. När är
vi är ute och går händer det att jag hittar godbitar. Det händer att jag hinner
svälja det jag hittat. Inte alla gångerna!
Då är det matte som avgår med segern.
Då säger hon att jag ska spotta ut. Det
händer att jag gör som hon säger för då
får jag en godbit av henne i utbyte. Någon enstaka gång hittar jag något som
är för gott att byta bort. Då uppstår en
tvekamp. Matte försöker öppna munnen så att jag tappar det jag har. Det är
sorgligt att erkänna men för det mesta
segrar matte. Suck!
Matte säger att jag äter allt men då talar hon inte sanning. Jag äter inte blek-

selleri. Att man bara kan komma på att
äta något sådant förstår jag inte. Skulle
jag av misstag få in det i munnen så
spottar jag genast ut det. Lite nogräknad får man väl vara.

et! Då är det kört. Då ändrar jag taktik.
Jag stjäl. Suck! Tänk att man ska tvingas
bli kriminell. Barn är lättlurade och så
är de lagom stora. Om ett barn med en
godbit i handen vill klappa mig blir jag
jätteglad. Det tar inte många sekunder
förrän godbiten är borta. Lätt som en
plätt! Det är värre när det gäller vuxna
men det är inte klokt vad de är naiva.
Otaliga är de kanelbullar som jag tillskansat mig vid fikastunder. Så länge
det finns fikabröd kvar på bordet är jag
på ”tassarna”. Det hjälper inte att matte
och husse varnat för min lilla egenhet.
Det kommer ofta ögonblick när någon

slappnar av och sänker garden. Vips är
de snuvade på sitt godis. Kommentaren
brukar bli... Vad var det som hände?
Nu tror jag att jag går ut i köket och
kollar på matte när hon lagar mat. Vem
vet hon kanske tappar något.

Gör som jag!
Trivs med livet!
Hälsningar
Fiora

Ixeo 2017

Matte och husse utnyttjar skamligt
min svaghet för godbitar. Det är så att
de kan få mig att göra mycket genom
att muta mig. När jag var liten och inte
fattade så mycket så fick de mig att göra
en hel massa saker för en mycket liten
belöning. Det var sitt, ligg, hit osv. ganska ofta. Jag skulle lära mig en massa
saker. Numera har jag lärt mig att ska
jag göra något så får godbiten vara lite
större.
Jag har kommit på ett bra sätt att tigga. Jag väljer ut någon som verkar snäll
och så sätter jag mig och stirrar på den
personen. 90% av gångerna så funkar
det. Det misslyckade 10%:n beror på att
husse eller matte säger... Ge henne ing-

Besök gärna in på vår hemsida för att ta del av den senaste informationen:

www.burstnerhusbilsclub.se
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