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CONVOY BUDDY  vil gerne ønske alle medlemmer, deres bedre 

halvdel, børn, vore Sponsorer, Samarbejdspartnere, en  

RIGTIG GLÆDELIG JUL  

SAMT 

ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR 
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Årspakker 

Vi har i år valg at sende de pakker som ikke blev afhentet ved et af vore juleshows  

Med Coolrunner, vi sparer en del kroner i får lidt motion , da i selv skal hente den, 

ved et af de udleveringsteder som Coolrunner har , jeg har valg det sted som er 

tættest på hjemmeadressen. Vi i bestyrelsen håber i har forståelse for dette.  

Samtidig med at i kan spore pakken ,da i får en sms/mail når de er afsendt, sidste år 

tabte vi i omegnen af 3500 kr (porto+indhold) og det var grundlaget for at vi har æn-

dret lidt i udsendelsen, af årspakken. Vi håber i tar godt imod denne nye form for om-

deling . 

Mvh. 

Bestyrelsen. 

 

Der er stadig et par stykker, som ikke har fået opdateret på hjemmesiden, det gir en 

h…… masse arbejde, når jeg skal søge på krak for at få et telefon nummer , da det 

sommetider er et hemmeligt nummer, og så kan jeg ikke sende pakken da jeg både 

skal skrive telefon( for at i kan modtage en sms) og mailadr (for at i kan modtage en 

mail) hvis nu ikke at telefonen virker. Så please kom nu lige forbi hjemmesiden 

www.convoybuddy.dk/bliv-medlem/update-info 

Og få rettet op på de manglende ting, mange af jer har været forbi , og tak for det, 

det er sku rart at komme ned og åbne computeren , og der er 43 der lige har været et 

smut forbi for at opdatere, og så er det sku da fedt og stå på arbejde, sammen med 

kollegaer og der bare tikker den ene mail ind efter den anden , for de tar næsten altid 

deres egen telefon op og tjekker og bliver skuffet når det ikke er deres telefon der 

bimler og bamler. 
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Så nærmer vi os de sidste dage af året 

Det har været et år med meget gang i den, masser af udstillinger har vi besøgt, men 

har også været en smule usynlige i vest Danmark, det råder vi bod på i 2017.  

Vi slår det nye år i gang med Generalforsamling med efterfølgende fest på Gelsted Kro 

Thomas har lovet at vi får noget godt til maven og det plejer at passe. Når herrene ta-

ger ind til generalforsamlingen ,har vi hyret en Herre som kommer og bortfører da-

merne til sit hemmelige sted hvor, han vil sørge for at de bliver en oplevelse rigere.  

Når så  generalforsamlingen er overstået Damerne er kommet tilbage godt mætte, går 

vi til bordets glæder og så har Bibbi og Sniff lovet at tonerne bliver slået an.  

Nu skal det jo ikke bare være fest det hele, jo selvfølgelig skal det  hver dag skal være 

en festlig dag. Og når kalenderbogen står på side  Lørdag d. 25-2-2017 så er der fest 

 

Jeg havde faktisk lovet jer noget om busturen, men jeg ved ikke om det er på grund af 

regeringen spareplaner men de har åbenbart kortet døgnet op for jeg har for lidt tid, 

men straks i det nye år, når der falder ro over land , de sidste raketter er skudt af, de 

værste tømmermænd har sluppet taget, vender jeg tilbage med nyt.  

 

 

Udstilling i juni den 2.-3. i Ejby ved VBG, på en lidt anderledes måde, også dette kom-

mer der mere om i næste blad. 

Dette er så det sidste blad som bliver tilsendt, undtagen de af jer som har indbetalt 

kontingent og det er faktisk rigtig mange, vil selvfølgelig stadig få det tilsendt på den-

ne måde, skulle der være nogle som ikke får det skyldes det enten  

Vi ikke har mail adresse eller at det smutter ned i uønsket post 

Og så må i godt fatte pennen og sende lidt historier fra den rå verden udenfor 

Sendes til convoy850@hotmail.com 
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Der skal spares i transportsektoren, lønningerne har taget himmelflugt, bilerne er ble-

vet dyrere, så importørene af de kendte mærker har udarbejdet et koncept, deraf 

navnet konceptbiler. Det er nu blevet muligt, at skræddersy lige netop den model, der 

er brug for, samt spare de steder, hvor man med billigere løsninger kan få transporter-

ne til at gå i plus. Et af alternativerne har set dagens lys oven på nogle ret så uforklar-

lige betaling standsninger, og efterfølgende salg til anden side med mulighed for vide-

re førsel. En ret så stor aktør er  levet eget tørre, om det skyldes, at det 

nok har taget overhånd, og begrebet kørsel på OUT har fået en ny betydning vides ik-

ke men  ørge ister engen , til fordel for en varm sparkedragt. 
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Denne historie udspiller sig i Esbjerg, og medvirkende er en ældre chauffør, som 

har haft denne forfærdelige oplevelse, og har givet tilladelse til videregivelse  

fter en nat med drømme, er det mange gange næste morgen, at alt er glemt , 

blot ved man at der har været en drøm, men ikke for vor ven her, Når man nu har 

skiftet arbejdslivet ud med statsansættelse og rykket førerkortet ud for sidste 

gang, så har man jo ligesom ikke brug for et vækkeur, så det har garanteret fået et 

los i r… , dog tror jeg at vor hovedperson godt kunne finde på at gemme det i lej-

ligheden ,stille det til kl 04.00 nu hvor han er flyttet , og det gir STRAF og den kom 

så hin nat. 

or ven vågner om morgenen , rodet og filtret svedig ind i både lagen pude og 

dynebetræk ,og drømmen stod lysende klar i hovedet , om det skyldes en nært 

forestående højtid , så var det stjerneklart, hvorom alting er, så var vor ven natten 

igennem, blevet jagtet af en burka klædt Pia Kjærsgård , med en manchette i den 

ene hånd ,og koranen i den anden ,samt højtråbende at han skulle ægte Inger 

Støjberg , se hun kunne nok gi en sved på panden, og som et andet medlem ville 

ha sagt ”Det er sku et godt stykke træ hun er skåret ud af ” hvorimod havde det 

været Marianne Jelved ja så havde det været en straf af de slemme , dog tror jeg 

at vor ven faktisk har fået en arbejdsskade, efter mange år i renovations bran-

chen, ville en psykolog godt kunne få det vendt og drejet hen på at kørslen med 

sorte sække havde givet psykoser så at en Burka og en sort sæk var ensbetydende 

med mareridt, hvordan f… han lige har fået Pia K proppet ind i en Burka står hen i 

det uvisse, da jeg ved han er ret så snild til at få viftet forskellige trosretning væk 

fra sin hoveddør, men denne gang gik den ikke, hun sneg sig ind fra Højre af bag-

døren , medens vor ven tog en velfortjent lur, dog må man nok sige, bare tanken, 

om en bryllupsnat med Inger burde få vor ven til at ligge i bivuak, ligeledes må 

man sige at taskedamen (et finere ord for Posedame) nok kunne få teltet til at til-

te. Men det kunne da ha været meget værre bare tanken gir kuldegysninger så 

man skulle tro at man sov i en Iglo og for åbne vinduer Jagtet af Joakim B Olsen 

fordi man ikke vil lege med Simon Emil ( som i bund og grund også er kuglestøder) 

se så er der straks tale om fremmedlegemer på panden 

 


