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Af Jesper Poulsen
jesper.poulsen@nordjyske.dk

GEMYTLIGE SMÅFYRE kiggede 
forleden forbi Solgaven i Ho-
bro.

Men det var nu hverken 
små børn eller hundehvalpe, 
der lagde vejen forbi det 
idyllisk beliggende plejecen-
ter på kanten af Hobro 
Østerskov.

Derimod handlede den 

usædvanlige visit om små bi-
ler af ældre dato i skikkelse 
af Småbilklubben.

En klub for kabinescootere 
og andre småbiler der har en 
motorstørrelse på max 800 
kubikcentimeter (ccm) og er 

mindst 30 år gamle.

Småbilklubben
Cirka 30 af de gode folk fra 
Småbilklubben - heraf fire 
fra Holland - besøgte en af 
klubbens venner, Poul Pe-

dersen.
 Han bor nemlig på Solga-
ven. Selvsagt vakte besøget 
stor interesse hos de øvrige 
beboere.

Da de små veteraner kom 
trillende, sad beboerne klar i 

det gode sommervejr.
Kabinescootere og andre 

småbiler kørte en æresrun-
de om plejecenteret og par-
kerede herefter på plænen 
foran centeret.

Poul Pedersen, der som 

Småbilklub besøgte plejehjem
30 glade ejere af småbiler besøgte tidligere medlem, Poul Pedersen, der nu bor på Solgaven

Poul Pedersen beundrer en BMW Isetta magen til den, han tidligere selv selv kørte i. Privatfoto

NY butik! 

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer 

 HobbyForDig - Theatertorvet 2 - 9500 Hobro        Tlf. - 32 11 09 09 

Bliv inspireret til farver 

   og stil til DIN næste fest 

ALT til festen 
Fødselsdag - barnedåb - konfirmation           

student - polterabend - bryllup -     
gaveindpakning mm.  

Har du et indre legebarn   
 eller mangler du en ny hobby? 

ALT indenfor fjernstyring 
Biler - lastbiler - både - fly -            

balanceboard - droner - skatboard 
Hele butikken 

HobbyForDig åbner den 10 juni kl. 10.00 - 16.00 
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Andre beboere fik også lejlighed til at at komme tæt på køretøjer-
ne.  Privatfoto

Poul Pedersen og hustruen Ebba (t.v.) hilser Bente Olsen, Aars og 
Betina Øvlisen, Aarhus. Privatfoto

Dagen bød også på et glædeligt gensyn med gamle venner. 
 Privatfoto

nævnt bor på Solgaven, har 
ind til for få år siden været 
aktiv i Småbilklubben.

Og eftersom klubben i år 
havde træf på Hobro Cam-
ping, var det jo oplagt at be-
søge Poul Pedersen.

Trehjulet Isetta med én dør
Sammen med sin hustru, 

Ebba, har Poul Pedersen fle-
re gange været til træf i Hol-
land med deres trehjulede 
BMW Isetta 300 med kun en 
enkelt dør. 

Den sidder i fronten.
Få nye er kommet til i klub-

ben, men langt de fleste del-
tagere kender Poul Pedersen 
som gamle klubvenner, så 
gensynsglæden var stor hos 
alle parter.

Personalet var mødt eks-
tra ind, så beboerne kunne 
være klar til besøget., og der 
vankede kolde forfrisknin-
ger til gæsterne.

Både beboere og chauffø-
rerne nød det eksotiske små-
bil besøg. 

- Jeg har flere gange som 
medlem af en anden klub 
besøgt plejehjem. Glæden er 
lige stor hver gang, fremhæ-
ver en af træfarrangørerne, 
Henrik Bygholm.

Spreder altid glæde
- Beboerne glæder sig altid 
til at få en oplevelse, og vi 
andre glæder os til at se den 
glæde det giver.

- Vi får lige så meget ud af 
besøget. Dejligt, at det kan 
være sådan, tilføjer Henrik 
Bygholm.

Det var i øvrigt første gang 
at Småbilklubben som led i 
et træf besøgte et plejecen-
ter. Men næppe sidste gang.

- Mødet satte gang i nogle 
følelser og var en øjenåbner 
for, hvor lidt der skal til for at 
skabe lidt glæde for andre, 
og vi har fået mange positive 
tilbagemeldinger, bemærker 
Henrik Bygholm.

Bagefter fortsatte man 
træffet med at besøge byfe-
sten i Aalestrup.

Bliv synlig på nordjyskejob.dk

Kubus 4 el. bowl

979,-

Åbningstider i butikken
Mandag-Torsdag: 10.00 - 17.30

Fredag: 10.00 - 18.00
Lørdag: 10.00 - 14.00

Bestil online og afhent 
i butikken i Hobro 

Køb på Byflou.com eller i butikken på 
Drejøvej 14 i Hobro Syd - Tlf 41 40 00 77

979,-
NYT 

i butikken

Modström

549,-

Vi har både tøj og 
gaver til en god fest

Kig forbi Byflou butikken og se vores store udvalg
af festtøj, gaver og lækre ting til hjemmet. 

By Malene 
Birger kjole

1499,-

BAUM UND 
PFERDGARTEN

349,-

BAUM UND 
PFERDGARTEN

1199,-

Stort udvalg i
By Malene 

Birger tasker

Stort udvalg i
Kay Bojesen

28. JUNI - 1. JULI 2017

ONSDAG
BRYAN ADAMS (CAN) / SUSPEKT / DÚNÉ 

KØB NU 595,- EX GEBYR
TORSDAG

EMELI SANDÉ (UK) / KIM LARSEN
MAGTENS KORRIDORER
KØB NU 595,- EX GEBYR

FREDAG
RAE SREMMURD (US) – L.O.C. 

CARPARK NORTH
KØB NU 595,- EX GEBYR

IALT 80 KONCERTER PÅ 4 SCENER
PARTOUT BILLET (ALLE 4 DAGE)

KØB NU 1575,- EX GEBYR

www.nibefestival.dk


