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Hestekrefter • Gamle Grenlandsbilder •
Veteranbussgjengen på Jønnevald • Teknisk
marked og vårtreff • Morgantreff på Slevollen
• Gladløpet i Stavern • Ny tur til Fredricia •
Skotfoss i gamle dager

GRENLAND

VETERANVOGN
19 KLUBB 68
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Formann:
Roar Christensen
Tlf: 35 55 08 42 / 915 17 999
E-mail: roar.chr@netcom.no
Nestleder/Sekretær:
Jarle Rønjom Tlf: 404 12 824
E-mail:jarle.ronjom@fretex.no
Kasserer:
Arild Johnsen Tlf: 922 34 204
E-mail: arild.johnsen@skien.online.no
Styremedlemmer:
Jan Arthur Pettersen
Tlf: 35 97 25 18 / 909 13 612
E-mail: j-a-p@online.no
Stian Hagen
Tlf: 35 59 67 60 / 975 20 214
E-mail: sthag4@online.no

FORMÅL: Klubbens formål er å fremme interessen for historiske kjøretøy ved å ha et
aktivt klubbmiljø som kan formidle faglig rettledning og sosialt bindeledd for nye som
gamle medlemmer. Klubben skal fremme interessen for å oppspore, restaurere og bevare
kjøretøy av klassiske årganger av teknisk eller historisk interesse. Klubben skal arrangere
turer, konkurranser, utstillinger og stevner for slike kjøretøy.

Årskontigent kr. 350,-. Husk forfall og konto nr. for nettbank.

HUSK!

Medlemsmøtene første torsdag i hver måned (unntatt juli).
Klubblokalet “Låven” åpner fra kl. 18.00, men møtet begynner
kl. 19.00. Adresse: Porsgrunnsveien 242 - 3736 Skien.

1. varamann:
John Austad Tlf: 915 26 466
E-mail: john.austad@outlook.com
2. varamann:
Ulf Stuwitz Røvik -Larsen Tlf: 91316526
E-mail: ulro@online.no
Revisor:
Tor Erik Thorsteinsen
Knut Brekke E-mail: knubr@online.no
Ansvarlig for medlemslister og adresser:
Gunleik Kjestveit Tlf: 35 97 38 58 / 951 47 901
E-mail: gunleikk@gmail.com
Vaktmester Låve/Bolig:
Svein Stavland Tlf: 913 12 642
E-mail: sstavl@online.no
Utleie av lokaler:
Svein Stavland Tlf: 913 12 642
E-mail: sstavl@online.no
Besiktigels personer:
Tore H. Knutsen MC
E-mail: tore.h.k@gmail.co
Tlf: 35 52 43 89 / 908 33 974
Tore Wahlstrøm
E-mail: torewahl@online.no
Tlf: 35 59 04 47 / 901 99 362
Teknisk bil:
Svein Ekornrød Tlf: 905 26 749
E-mail:sv-ekorn@online.no
Teknisk Motorsykkel:
Hans Olav Kise Tlf: 35 59 06 78 / 930 11 583
E-mail:hanskise@gmail.com
Rådgiver engelsk:
Stephen Cook Tlf: 35 54 53 56
Rådgiver tysk:
Chr. Martens Tlf: 909 50 032
Rådgiver fransk:
Olav Skyllingstad Tlf: 35 51 25 19
E-mail: olavskyl@gmail.no
Rådgiver spansk:
Geir Havgar Tlf: 35 52 39 45 / 402 44 792
E-mail: geirhavga-@gmail.com
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Tilhenger Skien:
Arne Olav Haukenes
Tlf: 35 59 67 12 / 971 68 496

FORMANNEN HAR ORDET

Kjøkken: Jan Erik Halle, Gunnulf Foss,
Per Fredrik Semb. Innkjøpssjef Kai Rød

Nå er sommertiden over og mange av dere har hatt
mange fine turer med veterankjøretøyene og med mye
flott vær. Det er i skrivende stund mange aktiviteter spes.
i august som står igjen. For min del har jeg ikke vært med
på noe da ingen av mine biler har vært kjørbare, men nå
ser det endelig ut til at jeg har napp på en gearkasse til
min Pontiac. Det har blitt vanskeligere og få medlemmer
til å stille opp på dugnader og hjelpemannskaper på for eks. Grenlandsrally og jeg
oppfordrer medlemmene til å melde seg til tjeneste når det er behov fremover. Til
slutt vil jeg ønske nye og gamle medlemmer velkommen til våre medlemsmøter som
avholdes hver første torsdag hver mnd. Møtet starter kl 1900 men det lønner seg å
være der litt tidligere.

Hilsen Roar Christensen

Huskomite: John Austad, Svein Stavlan
og Per Fredrik Semb
Arkivar: Knut Brekke Tlf: 35 53 60 61
Redaksjonskomite:
redaksjon@gvk.no
Leif Hæeland
E-mail: leif.haegeland@gmail.com
Jan A. Pettersen
E-mail: j-a-p@online.no
Ulf Stuwitz Røvik-Larsen
E-mail: ulro@online.no
Jarle Rønjom
E-mail: jarle.ronjom@fretex.no
Trym Stoa
Web-master:
Christer Sørensen Tlf. 908 62 850
webmaster@gvk.no
Delesalg:
Stein Haugseter Tlf: 913 93 540
E-mail: shaugseter@yahoo.no
Geir Grøtvik
Grenlandsrally:
Gunleik Kjestveit Tlf. 951 47 901
E-mail: gunleikk@gmail.com

REDAKSJONENS HJØRNE

Grafisk produksjon:
Thure Trykk as, Skien Tlf: 35 90 55 90
www.thure-trykk.no

Teknisk etterlysning:
Innlegg til
mottas med takk!

I forrige nummer av ”Veteranvognen”
hadde Inge Walle et flott innlegg om
bremseslanger. Det var både nyttig og
brukervennlig!
Det er sikkert flere enn
undertegnede som hadde glede
av hans ekspertise og erfaringer
på området. Redaksjonen i
”Veteranvognen” har et håp om at
flere av klubbens medlemmer kan
bidra med tekniske detaljer omkring
vedlikehold og restaurering. Grenland
Veteranvognklubb har ca. 430
medlemmer.

UTGIVELSER I 2014:
nr. 5 deadline 10. oktober
nr. 6 deadline 1. desember.
Utgivelse blir ca to uker senere.

GVK-effekter:
Klubbmerke kr. 30,Jakkemerke kr. 20,Klistremerke kr. 15,Fåes kjøpt på medlemsmøtene.

Dersom man tar enkel statistikk i bruk, og grovt sett regner at de fleste har et
gjennomsnitt på ca. 10 år med hendene på skiftenøkler og oljekanner, skulle
det tilsi at det totalt i klubben er akkumulert omtrent 4300 års grundig teknisk
erfaring. Til det meste av det som har med bil å gjøre. Både under panseret og
rundt omkring. Del det gjerne med de andre i klubben! Alt kan være til nytte.
Redaksjonen.

Redaksjonen
4-2014
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…. hadde noe for enhver smak. De
som spanderte noen av pinsedagene i
Porsgrunn hadde all grunn til å glede
seg. Retrocampen vekket oppsikt,
men 100 - års paraden og
oppstillingen på rådhusplassen var
nok ett av høydepunktene. Sett med
både publikums- og veteranbiløyne.
Skal vi summere opp i korte ord, må
det bli: vakkert, variert, verdig og
vellykket.
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Mye blankpolert lakk og krom! Fotos av Jarle.

5
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Grenland Veteranvognklubb hadde sine representanter på
paraden, og klubbens sekretær hadde stand med boken og
tilbud om medlemskap.

Noen av klubbens medlemmer kom høyt opp på premielisten.
Stein syklet rundt i solværet og sjekket at Hestekrefter 2014
gikk som det skulle. Hvilket det sort sett gjorde. Vi håper flere
av klubbens medlemmer deltar neste gang.
Ulf Stuwitz Røvik-Larsen
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Dette er sakset fra Oslo byminner nr 3 fra 1963

Gamle GRENLANDSBILDER
Fra samlingen denne
gangen. Bildene er tatt
23. juni 1953. Er det
noen som vet noe mer
om dette?

7
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Morsomt
å mimre
litt om
gamle
bilkjøp,
tenk om
bilene
var like
billige i
dag!
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Veteranbussgjengen på Jønnevald
Om dugnadsgjengen av bussentusiaster på
Jønnevald er i rute skal være usagt. En ting kan
vi derimot slå fast: de går ikke av veien for
skikkelige utfordringer! Selv om de holder til
litt utenfor folkeskikken, kan man annenhver
lørdag se dem utfolde seg, både kreativt og
teknisk. Her går man ikke av veien for manuelt
arbeid. Erfaring oppveier alder, og vel så det.

Ulf Stuwitz Røvik-Larsen
4-2014
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Teknisk marked og vårtreff
Dette var første gangen dette markedet og treffet ble arrangert så det var en viss spenning om det ville
komme noen. Nå ble datoen valgt fordi det var åpning av Modellbiler og Gasolin som begge har flyttet til
området. Noe uheldig var det at det at det var samme lørdagen som markedet i Seljord.
Vi regner med at det var innom 10 motorsykler, 70 biler og 15 salgsstander. Været var av beste sorten for slike
aktiviteter og det så ut til at alle koste seg med miljøet rundt arrangementet. Deler byttet henger og noen
gjorde kupp de sent vil glemme,
og «nye» kjøretøy dukket opp
klare for sesongen.
Uten at vi hadde annonsert
markedet og treffet må en si seg
fornøyd med oppslutningen. Vi
vil prøve å få til dette to ganger i
året. Plassen er jo der så vi må jo
bruke den til noe fornuftig.

Stein H. Og Jan A.P.

Et hyggelig marked.

Enda flere grombiler.

12
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Grombiler på rekke og rad.

To eksakt like Porscher
møttes tilfeldigvis
på vårmønstringen.

Her er det handel på gang.

Full opprustning.

Utvalget og været var
upåklagelig.

13
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MEDLEMSMØTE I GVK
Formann ønsket velkommen til junimøtet, møtet ble
avviklet uten mikrofon da utstyret var blitt ødelagt
siden sist. Det kom forslag fra salen om kjøp av
låsbart skap.
Sak 1. Referat fra forrige medlemsmøte
Ble ikke lest på grunn av høytalerproblemer.
Sak 2. Post og arrangementer.
Formann har fått søknad om å bruke klubbhuset til
bryllupsfest 19. juni. Søknaden er avslått.
Roar orienterte om brevet fra kommunen om at det
går an å søke om fritak for eiendomskatt.
Gunleik og gjengen fikk applaus og honnør for
gjennomføringen av Grenlandsrally. Det kom tips
til komiteen om å annonsere kjøreruta på forhånd
slik at folk som vil se kan se kjøretøyene langs ruta.
Gunleik benyttet anledningen til å rette en pekefinger
til de som ikke melder seg slik at vi kan gjennomføre
Grenlandsrally.

MEDLEMSMØTE I GVK

STED: LÅVEN
Hva kan vi gjøre for at flere stiller opp spurte
Andreas? Og satte fingeren på et viktig punkt vi må
komme tilbake til.
Sak 3. Diverse saker
Sekretær etterlyste noen som kunne stå på stand for
GVK under hestekrefter. Ingen meldte seg.
Formann etterlyste noen som kan kjøre
bryllupskjøring. Gunleik tar seg av dette.
Sak 4. medlemmenes 5 minutter
Per Horst informerte om Danmarkstur helgen etter.
avreise 0700 på torsdag eller fredag.
Kai Rød har Chrysler V8 motor til båt til salgs.
Geir trenger jernplater.
Det er også garasjeporter til salgs.
Roar kommenterte Andreas ark om Tas artikkel om
president Gunleik Kjestveit.
Andreas fortalte at noen ikke hadde ryddet etter seg
på kjøkkenet.

STED: LÅVEN

Formann ønsket velkommen til augustmøtet, Geir
Tangen kommer i dag for å fortelle om Festdager på
Stevneplassen.

Flystevne Geiteryggen 16. august.
Festdager på Stevneplassen 17. august. Oppmøte kl.
11 på søndag.

Sak 1. Referat fra forrige medlemsmøte
Ble lest og godkjent

Sak 3. Diverse saker
Tore Wahlstrøm har sannsynligvis fått med
seg en ny mann som besiktigelsesmann for
fosikringskomiteen. Styret har vedtatt at besiktigelse
koster kr 200 pluss kjøregodtgjørelse.

Sak 2. Post og arrangementer.
Mule Aldershjem ønsker kjøretøy til arrangement,
dato bestemmer klubben. Datoen ble torsdag 14.
august kl 1100.
Per Horst har arrangert en flott tur til Danmark. Ulf
skrøt av turen og Per fikk applaus.
Sigmund fortalte om tur med Buick klubben til
Geiranger.
Andreas fortalte om sine turer i sommer med kona
til Volvotreff rundt om i Norge. Han benyttet også
anledningen til å spørre om rebesiktigelser av
Veteranbilene etter 10 år. Tore W og Tore H fortalte
at medlemmene måtte passe på dette selv.

Sak 4. medlemmenes 5 minutter
Bjørn fortalte om tur til Fredericia 17 til 19. oktober.
Påmelding snarest. Han har også VW deler og en
Fiat motor til salgs.
Jan Arthur fortalte at USA tur var fulltegnet, men
hvis noen ville kopier opplegget og bli med var de
velkommen til det.
Stein og Jan Arthur skal ha høstmarked på
Slevolden. Dato er ikke bestemt men det vil stå i
bladet.

MØTEDATO 05.06.14
Formann informerte om et tips om en billig lakkerer
på Klyve
Sak 5. Nye medlemmer
Ingen i kveld.
Sak 6. Nye Kjøretøy
Sekretæren har kjøpt Willys Overland Whippet.

Etter trekning ønsket formann god sommer.
Ref: Jarle Rønjom

MØTEDATO 07.08.14
Geir Danielsen viste om en Amazon og en Boble til
salgs.
Stein hadde bøker til Land Rover til salgs.
Svein Stavland kjenner en som skal selge en Puck.
Andreas skal selge Boble 1302 1971 modell.
Sak 5. Nye medlemmer
Ingen i kveld.
Sak 6. Nye Kjøretøy
Ingen i kveld
Etter pause fortalte Geir Tangen om Festdager på
Stevneplassen. Påmelding til Sekretæren.

Etter trekning ønsket formann god tur hjem.
Ref: Jarle Rønjom
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Morgantreff på Slevollen

4

Søndag 25. mai hadde
Morganklubben blitt invitert til
å ta en tur innom Slevollen for å
besøke Jan’s Modellbiler. Klubben
var på Telemarkstur og samlet
seg utenfor butikken til Jan som
alle vet har et hjerte for disse ekte
sportsbilene. De fleste varianter
av pluss 4, 4-4 og pluss 8 var å se.
Det var også interessant å se de tre
retro Morgan3-Wheeler som var
innom.

15
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Gladløpet i Stavern 2014 - gikk av stabelen
lørdag 19.juli under de
ultimate klimatiske
forhold. En liten flokk
fra Grenland
Veteranvognklubb
samlet seg på Moheim
og hadde en behagelig
tur frem til Stavern.
Sigmund i spissen med
sin veloverhalte Buick
holdt en velsignet lav
fart på utenmoveiene
frem til Fredriksvern.

Det samlet seg etter hvert ca 190 kjøretøyer på festningsområdet. Fulle av forventing til turen, og velfornøyd
med det strålende været ventet man tålmodig på startsignalet. Etter hvert dukket det opp flere medlemmer fra
klubben, så det var en representativ flokk som la ut på veinettet i Vestfold.

3 representanter fra
klubben fra hver sin
tidsperiode.
De som hadde fått utlevert Rød rute kjørte mot venstre, Blå rute tok mot høyre. På den måten kjørte rutene
hver sin vei i Brunlanes, og passerte hverandre på midten. Arrangøren hadde satt opp 7 poster der de
vesentligste oppgavene besto av spørsmål, med innslag av det mer praktiske innimellom. Utfordringer for
både høyre og venstre hjernehalvdel.
16
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Fredriksten Festning er en perle i seg selv, men
med innslag av så mange vakre kjøretøyer
overgår den det meste.

Etter løpet fant de fleste seg en plass i solen og nøt bordets gleder. Mens Helge benyttet seg av anledningen
til å innhente ekspertise omkring Mercedesens uransakelige veier. Hver sin smak. Uansett, det var en tur
som satte en spiss på tilværelsen og gledet alle veteranbilentusiaster og dem som prydet veikanten omkring
løypen. Gladløpet var gledelig, og var en fjær i hatten til arrangøren.
Ulf Stuwitz Røvik-Larsen

NY TUR TIL FREDRICIA
Bjørn Bunkholt har gleden av å invitere på busstur
til Fredricia i Danmark 17. til 19. oktober
Meld deg på snarest til Bjørn på tlf 922 57 848

17
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TIPS TIL TUR

På en rundreise i
England i sommer kom
jeg over et bilmuseum
som også solgte bil og
hadde auksjoner.
Den neste auksjonen er
30. august. Dette stedet
ligger ca 1 norsk mil fra
Aidensfield, og det er
dette firmaet som har
skaffet biler til serien.

Sjekk hjemmesidene deres www.mathewsons.co.uk for mer informasjon.
Vedlagt bilde er tatt fra siste salgskatalog.
Jarle

TIL SALGS
Hei! Jeg har en kompis i Larvik som skal selge 2 biler:
Triumph Spitfire 66 mod cab med hardtop, 4 syl
Bra stand – pris ca 65 000 kroner
Triumph Stag Cab med hardtop 72 mod, V8
Noe jobb må gjøres – pris ca 50 000 kroner

Kontakt Alf, tlf 922 95 348 Larvik
Hilsen Rune
18
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Gren

esøk
han
kel.

PEKEBOK FOR VOKSNE
VET ERA NEN E

VETERANENE
Bind 1

Leif Hægeland og Jarle Rønjom

350,-

GRENLAND

VETERANVOGN
19 KLUBB 68

Redaktør i
Telemarksavisa,
Ove Mellingen, ga
oss en utfordring
i 2009 om å
levere en artikkel
hver lørdag om
en gammel bil
eller motorsykkel.
Denne boka
inneholder en del
av artikkelserien
som har stått
på trykk i avisa
på lørdagene i
tidsrommet 22.
august 2009 til
6. august 2011.
Gleden og
lidenskapen for et
veterankjøretøy gir
mye tilbake.

Enkelte har brukt mye tid, krefter og penger for å kunne bruke sine kjøretøy.
Kanskje har du eid eller dine foreldre eide maken en gang.
Boka kan godt leses litt av gangen. Legges vekk og
tas fram igjen. Kall det gjerne ”pekebok for voksne”.

VETERANENE

Boka kan kjøpes hos Fretex – Kjørbekk, O.P. Sondresen, Granheim Bildeler, CC Cars, Gasolin i Porsgrunn, Jans Modellbiler, TA, Notabene
Herkules, Notabene Lietorvet, Notabene Brotorvet og i klubblokalene til Grenland Veteranvogn Klubb. Kontakt: Jarle Rønjom 404 12 824
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GRENLAND

VETERANVOGN
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Grenland Veteranvogn Klubb
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GRASROTANDELEN
Grenland Veteranvogn Klubb organisasjonsnr. 984 032 226
Du kan nå registrere deg som Grasrotgiver eller forandre hvem du gir til ved å oppgi nummeret til GVK
20
(organisasjonsnummeret står over), til tippe kommisjonæren neste gang du tipper.
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• Reparasjoner og service av
AC/klimaanlegg på alle typer
biler eller maskiner
• Reparasjon og vedlikehold
av tilhengere

Rugtvedt ved E18

2t GRATIS
fra Oslo og Kr.sand
TIME PÅ

SJEKK

DAGEN!

VI SKIFTER MENS
DU VENTER!

Jeg
VårJeg
erfaring er din fortjeneste!
fiksa
radiatoren
Vår
spesialitet
er deler
fiksa radiatoren
hos:
til amerikanske biler.
hos:
Bøleveien 34, 3724 Skien, Tlf: 35 53 41 10
bjorn@granheimbildeler.no

www.granheimbildeler.no
Service
Rødmyrlia 10 - 3740 Skien
Tlf: 35 59 62 67 - Fax: 35 59 62 60 Service
E-post:
radiator@online.no
Rødmyrlia
10 - 3740 Skien
Tlf: 35 59 62 67 - Fax: 35 59 62 60
E-post: radiator@online.no

Bedriftsveien
42 Kjørbekk,
Butikk Herreveien
41, Skien
Timebestilling:
35 50fra
98 50
3960
Stathelle - åpen
1.4 - 1.11: Tirs-fre 15-18,
lør 12-15, søn-man stengt

AU
AUO
RO

17

Import og salg av

R

VETERANBILER

Stei

Stei

NYHET: Salg av gopeder
- se gopednorway.no
Dag Holien, tlf. 99286399

cccars.no
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Bergan
&
Ståland
AS
Bergan
&
Ståland
AS Sør
&&Sør
a.s
Sør
Sør
a.s
Gunnar
Knudsenvei
32
v/
Menstadbrua
Gunnar Knudsenvei 32 v/ Menstadbrua
VANN
VANN- -VARME
VARME- -SANITÆR
SANITÆR
ergan & Ståland AS
Sør
& Sør a.s
nnar Knudsenvei 32 v/ Menstadbrua
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Dette er ikke et purrebrev
men et sukk fra kassereren

KORT NYTT…
Trafikklyset er 100 år. Det første elektriske trafikklyset med grønt
og rødt lys ble montert 5. august 1914 i Cleveland Ohio USA.
Høstmarked vil bli arragert på Slevollen (gamle listhøvleriet på
Lillegården) lørdag 27. september. Markedet starter kl 09001600. Entusiastkjøretøy er velkommen, til salgs eller som
utstilling, nyere som eldre. Standleie til hyggelig pris kr.:200,-.
Sportsvogntreff 6.september. Sted: Burud, Norsk Motorhistorisk
Senter. Uhøytidelig treff for sportsvogner for sosialt samvær og
kjøretur ut i det blå. Åpen kiosk. Åpent fra kl. 10.00. Kontakt:
Erik Katrud, tlf. 975 03 282

Fristen for betaling av kontigent/medlemsskap i klubben var 31.
mars 2014. Nesten to måneder etter denne fristen nemlig 25.
mai 2014 var det fremdeles ca 50 medlemmer som ikke hadde
betalt.
Det ble da sendt ut «PURREBREV» til disse. Dette førte til at noen ganske
få tok kontakt med kasserer på telefon og ga beskjed om hvorfor
kontigenten ikke var betalt. De ønsket f.eks. å melde seg ut fordi de
ikke hadde veteranbil lenger, hadde flyttet til andre kanter av landet
osv. Det er hyggelig å høre fra folk men det hadde vært greiere om de
tok kontakt uoppfordret og meldte fra om slikt. Etter nevte purrebrev
har 28 medlemmer betalt sin kontigent. Vi mangler 19 medlemmer
som vi ikke har hørt noe fra. Disse er nå strøket fra medlemsliten og det
vil bli sendt oppdatert medlemsliste til LMK. De vi dermed også miste
fordelen med den gunstige forsikringen på veterankjøretøyet.
Detter er den direkte følge av manglende kontigent innbetaling for det
enkelte medlem. En annen ting er at utsending av purrebrev osv koster
klubben mange penger til porto, papir og mye unødvendig arbeid
for kasserer. Dette kunne vi unngått om alle gjorde opp for seg før
betalingsfristen gikk ut. Tenk igjennom det, alle dere trege betalere og
betal til fastsatt tid neste år.
Kassereren.
Styret vil tillegge at det er vedtatt å plusse på et purregebyr på kr. 50,neste år dersom ikke medlemsskapet blir betalt i tide.
Styret.

Fartsfylt filmglede. Børning er noe så sjeldent som en norsk
bilfilm – at det er en god film generelt, blir en trivelig bonus.
Første norske bilflim etter animasjonfilmen Flåklypa Grand Prix.
Førstemann fra Tyrigrava (kjent kafe bland oss entusiaster) og til
Nordkapp vinner. Linn-Jeanethe Kyed fra Ulefoss er manusforfatter
med mange ideer fra rånemiljøer fr midt Telemark. Kom deg på
kino og opplev skikkelig bilfilm. Premiere i August.
Beaulieu har sitt tradisjonsrike marked med over 2000 stander
og stor bilutstilling av biler tilsalgs den 6.-7. september. Nå er det
spesielt billig og enkelt å komme seg over, og her finner du alle
delene du ikke viste at du trengte.
Hershey fall meet er verdens største marked for oss veterankjøretøyemtusiaster. Arrangeres for 49. gang i pennesylvania i
USA. Dette markedet inneholder det meste og er redningen for
mange som mangler den spesielle delen. Kan rimligst nås med
direktefly fra Oslo til New York med Norwegian + 2 timers biltur.
Oslo Motor show Norges varemesse arrangeres 10.-12. oktober.
Norges Internasjonale Hobbymesse arrangeres for andre gang i
Skjærgårdshallen Langesund den 22. og 23. november. Suksessen
var et faktum allerede første året og det er ingen grunn til at det
ikke skal bli like vellykket denne gangen.
Veteranvognen ønsker seg flere annonsører. Har du en bedrift/
forretning eller kjenn du noen som vil annonsere i bladet vårt
oppfordres du til å være vår ambasadør og selge en annonse i
bladet vårt. Alle annonser er kjærkommende, også små annonser
på under ¼ side. Ta kontakt med redaksjonskomiteen og du får
priser og oplysninger om hvordan du sender inn annonsen.
Kulturminnedagen på Skotfoss. Kulturminnedagen har hvert år
et tema, som vi nok ikke har vært så nøye på. men dette er årets
tema for kulturminnedagene 2014 er: «Den store reisen: 200 års
samfunnsutvikling». Kulturdagen er søndag 14.sept.
6 klubber fikk midler fra LMK Aktiv!
NY TUR TIL FREDRICIA Bjørn Bunkholt har gleden av å invitere på
busstur til Fredricia i Danmark 17. til 19. Oktober
meld deg på snarest til Bjørn på tlf 92257848
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Det er hverdagen som teller
799,-
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I 20 år har Verdensdagen for psykisk helse vært med å bekjempe fordommer og skape
åpenhet rundt psykisk helse i Norge og resten av verden. Og vi kan med stolthet si:
Verdensdagen virker!
Tekst: Rikke Philippi
Batteritester, 6/12 V

Batteribærerem

Bra hjelpemiddel når du flytter
batteriet. Lengde: 470 mm.
80-501

Med dette instrument kan du se i
batteriet befinner seg

tilstand
Gjennom hundrevis av arrangementerhvilken
i elleridriftspenningen. 6 og 12 V.
15-1370
by og bygd er Verdensdagen med på å
skape større åpenhet og gode liv.
Verdensdagen for psykisk helse er en
spydspiss når det gjelder åpenhetsarbeidet. Hvert år deltar titusenvis av mennesker landet over på arrangementer i regi av
Verdensdagen. Dette takket være de flere
tusen frivillige som skaper markeringene
fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Vi
er ikke bare landets største dugnadsakStarthjelp 12 V,
med kompressor
sjon innen psykisk helse. Vi er en av NorMed oppladbart blybatteri, kraftige
kobberkabler og isolerte batteriet
sit
pa
ges største folkehelsekampanjer.
Ladeka
klemmer. Innebygd kompressor med
50 Ah

1299,-

80-4

599,-

“Bra ytelse!”
Karakter 3,6 av 5,0 i
Testfakta 01/2012 (SE)

batterier
Sølvkalsium

levetid
t og lengre
Ekstra kraf

Vedlikeholdsfritt bilbatteri, 62 Ah

Sølvkalsiumbatteri. Lang levetid og er virkelig vedlikeholdsfrie. Ladingen holder
Spesiell ventilasjon som minimerer risken for at
lenger enn i et konvensjonelt batteri. En ladeindikator viser batteriets status.
. Mål: 242 x 174 x 190 mm. 80-2622
damper kan trenge ut. Ingen risiko for syrelekkasje. Integrert flammebeskyttelse

699,-

999,-

trykkmåler og ON/OFF-bryter. For
pumping av bildekk, sykkeldekk etc.
LED-arbeidsbelysning/var- sellys med
ON/OFF-bryter. USB-uttak. Nettadapter for 230 V lading og ladekabel for
12 V sigarettenneruttak.
37-905

Veien videre for Verdensdagen
Artikkelen ”Verdensdagen for psykisk
DEG OG MEG: Vi må dele våre erfaringer om hva som skaper det gode hverdagslivet.
(Foto: Colourbox).
helse gjennom 20 år” (side 16) viser at
dette arbeidet har vært
viktig.r med
Måten VerBatterilade
90
og starthjelp
26
densdagen når ut tilbooster
landet
av livets små og store begivenheter, på
Deg og meg
blybatterier.på, og
12/24 V syrefylte
Forhele
Med amperemeter og overladingspolbeskytter
bidrar lokalt og nasjonalt
å mot
skape
forgodt
og
vondt.
Årets
tema
”Vær
med!
Halvparten
av 60
ossAhvil rammes av psykisk
vern. Sikringtil
ldsfritt bilbatteri,
Vedlikeho
Ah
74
bilbatteri,
sfritt
Vedlikehold
vending og kortslutning. Velger for
Med lang levetid. Ingen risiko for syrelekkasje. Integrert
Sølvkalsiumbatteri. Ladingen holder lenger enn i et
innendørs.PsyFor bruk
bla.
høy og lav lading.
mm. Passer av
. Mål: 266 x 172ix 190
ståelse, aksept og stolthet
er
unik.
Spre
kunnskap
og
snakk
sammen”
sykdom
løpet
livet, i følge tall fra
flammebeskyttelse
viser batteriets handladeindikator
En
batteri.
konvensjonelt
Stikkontakt med 16 A sikring kreves.
Saab, Volvo, Fiat, Nissan, Mazda, Honda mfl.
status. Spesiell ventilasjon som minimerer risken for at
Batteripolfett
Maks. ladestrøm/boost: 22/30 A.
80-2604
mm.
190
x
172
x
266
Mål:
for syrelekkasje.
ut. Ingen
kisk uhelse koster det
norske samfunnet
lerkorrosjon
om det vidamper
kan
gjøre
i. risiko
hverdagen
for
å
Folkehelseinstituttet.
For noen år siden
kan trenge
Hindrer oksidering,
Ladekapasitet: 80–450 Ah. StartIntegrert flammebeskyttelse Mål: 277 x 174 x 190 mm.
og at krypestrøm oppstår. 30 g.
hjelpstrøm: 170 A. Vekt: 15,5 kg.
80-2742
60-70 milliarder kroner
få, og opprettholde
en god psykisk helse.
var det en informasjonskampanje som
36-1830
37-741 i året.
I årene fremover vil Verdensdagen fortForskning viser at det er flere faktorer
stilte spørsmålet: ”Deg eller meg?”,
18 000 varer rett i hånden
999,
satt ha en viktig rolle i å bidra til
at
psysom
spiller
inn.
Blant
annet
er
det
viktig
basert på disse tallene. Men psykisk helse
appen!
Last ned
kisk helse blir enda mer alminneliggjort.
å få sove nok, spise variert
mat,
å
er mer enn bare sykdom og lidelse! HefAh
ri, 110 samt
Fritidsbatte
SMF-batteri. Ingen risiko for
(maks. 45° helling).
Det vil redusere kostnadene, både samvære i aktivitet. Skole syre-lekkasje
og
arbeid
er
også
tig
forelskelse er psykisk helse, akkurat
Meget stor holdbarhet mot
slag og støt. Mål: helse.
vibrasjoner,
funnsmessig, og ikke minst for dem det
avgjørende for en god
psykisk
som
sorg over å ha mistet noen man har
(lxbxh) 410 x 175 x 235 mm.
Stort ut valg!
gjelder.
Men det kan også være80-31101.
å seIllustrasjonsbilde
et godt teakjær. Årets Verdensdag handler like mye
terstykke, delta i frivillige organisasjoner,
om å komme bort fra at psykisk helse er
Hverdagen viktig
eller rett og slett tilbringe tid sammen
noe andre har – å innse at vi alle har en psya.no
815 32 815 - www.biltem
Vi kjenner alle på livets opp og nedturer,
med noen man setter pris på.
kisk helse.
Det handler om deg og meg!
og hvordan vår psykiske helse påvirkes
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Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Utsolgte og forsinkede varer kan forekomme.
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App Store.
Skann QR-koden eller søk på ”Biltema” i Market eller

BERGEN ÅSANE, EGERSUND, ELVERUM,
ARENDAL, ASKIM, BODØ, BRYNE, BÆRUM, BERGEN SANDSLI,
GJØVIK, GOL, HADELAND, HAMAR,
FAUSKE, FINNSNES, FOLLO (SOFIEMYR), FREDRIKSTAD, FØRDE,
KONGSBERG, KONGSVINGER, KRISTIANSAND,
HARSTAD, HAUGESUND, HELL, HØNEFOSS, KARMØY (ÅKRA),
MJØNDALEN, MO I RANA, MOLDE,
KRISTIANSUND, LADE, LARVIK, LIER, LILLEHAMMER, LYNGDAL,
SANDNES, SARPSBORG, SKIEN, SKJETTEN,
MOSJØEN, MOSS, NAMSOS, NARVIK, OSLO, SANDEFJORD,
ULSTEINVIK, VALDRES, ÅLESUND
SOGNDAL, STEINKJER, STORD, TROMSØ, TRONDHEIM, TØNSBERG,

