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10 BRAMMING VEJ mandag 7. juni 2010

09.00-16.00 Mødestedet,
Bramming: Åben. Brugerrådet.
09.00 Bramming Kultur-og
FritidsCenter: Idræt om Dagen.
Cykling.
13.30 Gabelsvej, Bramming:
Krocket. Bramming Krocket-
klub.

19.00 Bramming Kultur- og
FritidsCenter: Bridge. Bram-
ming Bridgeklub.
19.30-21.30 Hunderup-Sej-
strup Kultur-og Idrætscenter:
Sognearkivet. Åben.
BIBLIOTEK OG BOGBUS

13.00-18.00 Bramming Biblio-
tek
14.00-15.00 Ved Kærvej, Vej-
rup: Bogbussen.
15.15-15.45 Ved Ålbæk For-
samlingshus : Bogbussen.
16.00-17.00 Ved købmanden,
Grimstrup: Bogbussen.

MILJØ & GENBRUG
09.00-17.00 Genbrugsplad-
sen, Bramming.
10.00-17.30 Røde Kors butik-
ken, Storegade 27, Bramming.
13.00-17.00 Kirkens Korshær,
Nørregade 46, Gørding.

tid og sted

BØDE
Pizzeria gør for
dårlig rent
BRAMMING: Napolis Pizza og
Grill i Storegade 6 i Bram-
ming står til en bøde på
10.000 kroner efter et besøg
fra Fødevarestyrelsen. Blandt
flere klagepunkter angiver
kontrollørerne, at rengøring
og vedligeholdelse af lokaler
samt egenkontrollen ikke er i
orden.

Virksomheden har desuden
fået en sur smiley og kan se
frem til endnu et besøg fra
Fødevarestyrelsen. ninna

Er der noget du ikke har fortalt?

Bliv borger-
journalist!

For alle med en e-mail
adresse. Det er gratis, 

MOSELØBET
114 sørgede for 
en flot rekord
HUNDERUP: 114 løbere slette-
de eftertrykkeligt den tidlige-
re deltagerrkord på 70 ved
Moseløbet i Hunderup. Her
var der for første gang

to ruter, nemlig 4,5 kilome-
ter og 10,5 km. Løbet blev un-
dervejs medlevende kommen-
teret af det lokale byråds-
medlem Jørn Andersen, der
bl.a. opdaterede tilskuerne
med situationen ude på de to
ruter.

Resultaterne blev: Kort ru-
te, kvinder: 5-10 år: Søs Jør-
gensen, Gørding, 36.50 min.,
10-50 år: Jette Kallehauge,
Bramming, 21.50 min. 50+ år:
Helle Hvidtved, Hunderup,
25.07 min. Lang rute, kvinder

13-50 år: Susanne Bruun
Hansen, Tjæreborg, 47.55
min. 50+ år: Birgit Hansen,
Bramming, 48.43 min. Kort
rute, mænd 5-10 år: Andreas
Vejrup Knudsen, Sejstrup,
20.42 min. 10-50 år: Henrik
Aalling, Brørup, 15.40 min
50+: Per Fabricius, Hunderup,
23.56 min. Lang rute mænd
13-50 år: Jan Aalling, Brørup,
39.26 min. 50+ år: Preben
Jensen, Esbjerg, 01.02.47
min.

BRAMMING: – Vagn, du må
være veteranen, men hvor
gammel er du egentlig, spør-
ger Preben Jensen.

– 73 år, og hvad med dig
selv, spørger Vagn Andersen
tilbage.

En alder på 68 år må Pre-
ben Jensen bekende sig til.
De to herrer har kørt motor-
cykel sammen i ti år og går
under det fælles navn »æ
knæjter«, fordi de altid hol-
der sammen. Men alder er
et emne, de aldrig har drøf-

tet. Hos motorcyklisterne i
Tirsdagsklubben har det
nemlig absolut ingen betyd-
ning, hvor mange år, man
har på bagen. Lige som det
er bedøvende lige meget,
om man er skraldemand el-
ler direktør, og hvor stor en
motorcykel, man kører på.

Tilfældigt møde
Egentlig er Tirsdagsklubben
formelt set ikke en rigtig
klub. Den har ikke noget
klubhus, ingen vedtægter og

ingen formand. Alligevel har
den eksisteret i et helt årti.
Det er nemlig ti år siden, at
Hans Peter Dam, bedre
kendt som H.P., tilfældigt
stødte ind i Eigil Jørgensen,
da de hver især var i gang
med at tanke deres motorcy-
kel op på Q8-tanken i Store-
gade.

– Så blev vi enige om, at vi
lige så godt kunne begynde
at køre sammen, fortæller
H.P., der selv fik motorcykel-
kørekort i 1999 og i øvrigt

deler interesse med sin hu-
stru og tre voksne børn.

Siden kom blandt andre
Ivan Møbjerg fra Bramming
Ugeavis til med sin motorcy-
kel, og da først den uofficiel-
le klub var blevet omtalt i
avisen, strømmede folk til.
Faktisk kommer deltagerne
helt fra Skjern, Kolding og
Agerskov for at køre med på
Tirsdagsklubbens veltilrette-
lagte ture.

Løgnehistorier
I vinterhalvåret må motorcy-
kelentusiasterne dog nøjes
med at ombygge og pudse
på maskinen hjemme i gara-
gen, og foråret er ventet
med længsel.

– Sidst på vinteren går
man og sparker lidt til dæk-
kene og siger »så gamle, nu
skal vi snart ud at køre«, og

når kalenderen siger som-
mertid, er tirsdag aften hel-
lig, fortæller Preben Jensen.

Mødestedet er stadig Q8,
og kl. 18.30 går turen ud i
det danske sommerlandskab
i to-tre timer.

– Efter de første 45 km. ra-
ster vi, og så bliver der for-
talt løgnehistorier, siger H.P.

I Tirsdagsklubben foregår
kørslen fuldstændig regle-
menteret, og i pausen bliver
der drukket én øl.

– Politiet kan vinke os alle
sammen ind at puste, og vi
kører alle sammen derfra
igen, garanterer Vagn An-
dersen.

Det er nemlig hverken øl
eller fart, der er vigtig i tirs-
dagsklubben. Det er passio-
nen for motorcykler. Følel-
sen af frihed. Og allervig-
tigst. Hyggen.

»Æ knæjter« på to hjul
Det er et flot syn, når flokken af motorcykler kører igennem landskabet om tirsdagen. Som regel deltager omkring 30 motorcyklister, men klubben har en enkelt gang
været helt oppe på 42 deltagere. FOTO: HENRIK DONS CHRISTENSEN

Af Julie Tanggaard
Tlf. 7211 4810, jul@jv.dk

SAMMENHOLD: Løgne-
historier, hygge og
passionen for motor-
cykler er den fælles
drivkraft bag Tirs-
dagsklubben, der i ti
år har kørt en ugent-
lig tur i det danske
sommerlandskab.

FAKTA
.KLUBBEN

Tirsdagsklubben fejrer på fredag sit jubilæum med en fest for
indbudte medlemmer og deres partnere.
Klubben tager gerne imod nye deltagere på køreturene, der
også er velegnet for nybegyndere og kvindelige motorcyklister.

Hans Peter Dam, kendt som H.P., er den uofficielle formand for
Tirsdagsklubben. FOTO: HENRIK DONS CHRISTENSEN


