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Formand     Convoy 315 ” Mr Keis 

Flemming Fomsgaard 

40833453 

Næstformand:      Convoy 148 

Henning V Olsen 

50430511 

Best. Convoy 78   

Leo Høier 

40964577 

 

Best. Convoy 569 

Frank Rasmussen 

50943313 

 

Kasser.:  Convoy 850  ” Fynboen” 

Claus Filipsen 

61396520 

 

 

 

Så er det ved at være den tid af året, regn, rusk og måske lidt 

sne, om vi skulle være så heldige at få en hvid jul. 

Convoy Buddy klubben vil gerne takke alle som har været med til 

at gøre 2015 til det år som det nu engang blev 

Tak til medlemmerne ,sponsorerne, og samarbejdspartnerne 

Uden jer, var Convoy klubben ikke det, som den er 

I ØNSKES ALLE EN GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR   

Mvh.  

   CONVOY BUDDY. 
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Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 

Lørdag d. 19 marts kl 14.00 

Dagsorden iflg. Vedtægterne 

Forslag som ønskes behandlet  og Medlemmer som ønsker at stille op 

til bestyrelsen sendes på mail til convoy850@hotmail.com 

Senest 4. marts 2016   kl 2400 

Og efterfølgende årsfest fra kl 18.30 

Bjæverskov Forsamlingshus 

Ringstedvej 546 

4632 Bjæverskov 

Pris for fest er 295,00 pr person som indbetales på  

Reg  1551.  konto 3719194869 

Tilmelding og betaling senest 05.03.2016 

Tilmelding på convoy850@hotmail.com 

Følgende Steder er der mulighed for overnatning, og man sørger selv 

for bestilling af overnatning. 

Danhostel Køge Vamdrupvej 1   4600 Køge  tlf. nr.: +45 61181203. 

Antal personer pr. værelse                                  1    2 

Værelse med håndvask og fælles bad/toilet 380 380 

Værelse med eget bad/toilet                                 480  480 

Bestil vores store lækre morgenmadsbuffet alle dage fra kl. 7.30 til kl. 

9.00 for kun kr. 60,- pr. pers.  

 

B and B Bjæverskov Ringstedvej 563 4632 Bjæverskov tlf. 40168484 

Db. værelse kr. 400,00 enk. værelse kr. 350,00 morgenmad kr. 55,00. 



BREAK 19 

Jesperhus. 

Desværre var kalenderen booket så meget op at det nåede jeg ikke, Flemming og 

Baloo var forbi, men et ret dårligt dansk sensommervejr ødelagde meget af udstil-

lingen. Mange biler var kommet til Øen i fjorden, og opdagede at selv om jesperhus 

ligger højt , så står vandet højt. 
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Lastbiler for Børn 

Der skal inden nogen får morgen krydderen galt i halsen lige siges, dette er   

IKKE Convoy Buddy som står bag,  

og vil heller ikke akrediteres  for ideen, det er ene og alene Steen Møller Jensen som 

har sat projektet i søen, han har så været i den situation at mange har set et rigtig 

godt formål med projektet , og har så løbende hen af vejen fået hjælp fra både øst og 

vest,nord og syd.  Som Chauffør kan man sku kun blive stolt af at folk som tilbringer 

hele ugen i bilen, lige bruger en lørdag på sådan et projekt, ja nogle endda flere. På 

forsiden står der ”sucess for store og små”, og jeg tror det er lige så givende en ople-

velse for chaufførerne, som det er for børnene, det er i hvert fald det som jeg har for-

nemmelsen af efter at have snakket med nogle af dem som har været så ”Heldige” at 

kunne komme med.  Efterspørgslen på at få plads har været stor, og det siger mig at 

mange ,rigtig mange chauffører har hjertet på rette plads, er altid i stand til at gøre 

noget for andre , hjælpe andre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At  der lige rykkes en dag ud af kalenderen til fordel for andre det er KLASSE. 

Sjove historier, røde kinder, og forlegne spørgsmål, ja dem var der også nogle af, og 

det i sig selv er nok  betalingen som fald af til chaufførerne , lige bortset fra rundstyk-

ker og kaffen fra Rema 1000 i Lind 
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Du chauffør må man godt komme op i bilen spurgte en purk, chaufføren som stod 

ved sin bil svarede, ” Ja når du er færdig med at spise det du har i munden” som var 

proppet med chokolade fra en glad giver, aldrig er en større mængde chokolade ble-

vet  spist med den hastighed, der var nok en moder , der gerne så gulerødder og 

brokkoli  spist i samme tempo. Men ned røg chokoladen og op kom knægten. Se nu 

er det at de røde kinder kommer på tale. Knægten siger til sin mor ”nøjh han har og-

så en seng , hvad bruger han den til” og lige her , er det at farven fra sommerbrun til 

højrød på kinderne  accelerer i samme tempo som en Ferrari, moderen svarer den 

sover han nok i, men med farveskiftet i mente, og det lidt tøvende svar, kunne det 

måske være at moderen fik en lille erindring i mente , hvem ved, måske knægten en 

dag får noget at vide. 

4 navne som kommer frem når man snakker ”lastbiler for børn” 

Steen M. Jensen—Michael Nielsen– Bent Madsen—Lisbeth Olsen og så er der lige 

alle de andre. 

Billederne på de flg. Sider er hentet fra Facebook siden ” Lastbiler for Børn” 
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Lørdag d. 24 Oktober blev på mange måder en rigtig glædelig dag. 

Solen skinnede det bedste den havde lært og en god håndfuld chauffører havde afsat 

tid til at komme forbi både Aalborg Sygehus , men også i Kolding kom der Lastbiler 

forbi. Mange fik et mindre morgenchok, da lastbiler i flotte farver med blinkende lyg-

ter kom i convoy fra yderkanten af byerne og ind til sygehusene for at tage opstilling, 

så børn og voksne kunne se dem på nærmere hold, og lige få lov at sidde ved rattet 

og måske lige trykke på hornet engang .  
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Convoy gennem byen.                                          Hospitals klovnene blev ikke glemt              
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Her er lidt billeder fra besøget på  

Næstved Sygehus, og når man ser disse 

billeder kan man ikke lade være med at 

trække på smilebåndet, når man ved at 

på mandag er FODTØJ igen bandlyst i 

bilerne, det siger også noget om at selv 

store bredskuldrede chauffører har hjer-

tet på det rigtige sted,  

Mission completed 

Steen Møller Jensen måtte en tur i bal-

jen, da der blev solgt så mange trøjer,og 

da han havde proklameret at hvis det 

oversteg Skejby , så tog han en tur i bal-

jen i NOVEMBER, der var så lavvandet 

så han stort set var i Sverige og vende. 
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Convoy Buddy vil gerne Takke alle vore sponsorer 

Og samtidig ønske en Glædelig Jul samt et godt Nytår 
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