Aktiviteter säsongen 2014 i distriktet Södra Stockholm, Södermanland, Östergötland.
Tur till Rejmyre den 10 maj
Min bror och jag gjorde sällskap till Rejmyre den 10 maj. Gestgifveriet serverade oss sju deltagare i RREC-utflykten
en mycket god lunch. Efter lunchen gick vi över till glasbruket där två glasblåsare visade och berättade med inlevelse
om sitt arbete för vår lilla grupp. Hemfärden gick i dåligt väder vilket inte var roligt i en 64 år gammal Bentley.
Besök hos affären på landet 24 maj
I maj åkte vi med några vänner till Butiken på landet i Enhörna, där det var en samling för engelska entusiastbilar.
MG-,Morgan- och Jaguarklubbarna var rikligt representerade. Av våra ädla märken kom två Bentley och tre Rollsroyce. Vädret var fantastiskt men det blir varmt i en gammal Bentley. Butiken, som sålde engelska och andra
kläder, hade utförsäljning och upp till 75 % rabatt. Det blev stor anstormning och kaos. Evenemanget var lyckat trots
låg anslutning.

Litografiska museet 16 juli
Ett tiotal medlemmar samlades på Sundby Gård i Huddinge för en visning av Litografiska museet och lunch efteråt i
den vackert belägna restauranten vid sjön Orlången. Vi fick en informativ och intressant visning av museet och
demonstration av litografin. Där finns en stor samling litografiska stenar för att trycka bl.a. tändsticksetiketter. Vi fick
också se stentryckspressen kallad "Johanna", en så kallad stoppcylinderpress från 1897,i aktion. Den var byggd i
Tyskland och hade varit på väg att skrotas ett par gånger men reparerats och satts upp på museet. Än används
stentryck vid museet av konstnärer som gör litografier. Mötet avslutades med en god lunch i vacker omgivning.

”Johanna”

Öbergs kafé, Visingsö 19 juli
Stefan Tanzborn och jag deltog i vetaranfordonsmötet på Visingsö som ordnas vid Öbergs kafé. En frågerunda förde
oss runt den vackra ön. Några tävlingsmoment fanns inlagda vid olika stationer. Av erfarenhet kan jag meddela att det
inte är lätt att backa snabbt genom en slalombana med en Bentley MkVI från 1950. Det gick mycket bättre för Stefan
med sin Silver Spirit III 1994. En samling väl renoverade traktorer hade parkerats framför Öbergs kafés
nostalgimuseum.

Hembygdsföreningens möte i Vårstaparken, Grödinge den 24 augusti
Grödinge Hembygdsförening hade kallat till en aktivitet med veteranfordon med lokal anknytning, marknad, sång och
servering i och vid Vasastugan i Vårsta. Från klubben deltog Ralph Gustavsson med sin vackra Rolls-Royce Silver
Cloud III 1965 och jag. Dagen började i fint väder men ett regn drog förbi under em. så musikanter och kör fick flytta
inomhus.

Ralphs RR Silver Cloud III Min Corninche FCH 1976 och Bentley Mk VI 1950. Längre bort en T Ford från 1923

Andra evenemang
Vi har även deltagit i veckoarrangemang anordnade av andra klubbar som måndagar vid Årstavikens segelsällskap,
(AHK), onsdagar vid Nyköpingshamn, den 31 juli var temat Engelska bilar,(Automobilsällskapet i Nyköping) och
torsdagar Trosa Hamnträffar (Trosa Veteranbilsklubb).
Sist men inte minst Motorhistoriska dagen den 6 juni. Då samlades vi vid Hågelby i Botkyrka och for gemensamt till
Edsbergs slott. Bilder finns på annan plats på hemsidan.
Nu åker jag till Trollhättan och Rohdinsdagarna.
Grödinge den 4 september 2014
Kalle Giertz

