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Medlemsfolder for Trondheim Volkswagen-klubb stiftet 1994



Styret 2002 Telefon
Leder: Anders Lien
Kasserer: Erik Spjelkavik
Styremedlen: Stig Sæther

Frode Antonsen
Frode Pedersen

Treffansvarlig: Stig Sæther 905 67 104 73 53 26 75
Rune Stenkløv 907 47 930

Redaktør: Erik Spjelkavik 73 95 36 29

Adresse
Trondheim Volkswagen-Klubb
Postboks 3049 Lade
7441 TRONDHEIM
Epost
tvwk@hotmail.com

Medlemsskap koster 200,- pr. år, 300,- for familiemedlemsskap.
Dette kan betales inn på postgironummer 0530 19 08557.
Husk å oppgi navn og adresse.
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Leder

Formannen har ordetxx bildet

Det blir stadig vanskeligere å finne stoff til
denne blekka. Innsendt stoff mottas derfor
med stor takk, det være seg artikler,
leserinnlegg eller reaksjoner på blekkas
innhold. Sanger, dikt eller vitser er også
fint. Her driver vi ikke med sensur, det kan
vi love dere! (Norsk Lov er dog en
begrensning (?))
Vurder også om du vil/kan motta VWG i
elektronisk form (og spar klubben for
trykke- og portoutgifter).
Send reaksjoner til tvwk@hotmail.com



AnnonserAnnonser

Selges

Kjøpes

Ring 73 95 36 29 eller send epost til tvwk@hotmail.com for å rykke inn
gratis annonser.
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Sølvgrå ‘71 fastback med alufelger selges. Div anna
rammel til type 1 og 3 selges også. Kontakt Arnstein
Hellem på tlf. 90986204

Alfa Romeo 33 TI selges høystbydende over 4000,-
eller byttes i VW. 33’n har boksermotor som et
nevenyttig medlem sikkert kan hyle inn i hekken på
bobla si. Kontakt Christian Aspaas på tlf73 83 97 61
mob 412 11 908.
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Dementi 1
I forrige nummer kom vi i skade for å skrive at det var denne
bilen som ble kåret til “Beste Old-timer”:

Derimot var det bilen under som ble “Beste Old-timer”.

Og, som den oppmerksomme leser sikkert har fått med seg, så
ligger ikke Talvik like sør for Alta, derimot ligger det like nord
for Alta. Misforståelsen bunner i at viss du kommer sørfra, så
må du innom Talvik før du kommer til Alta, siden veien gjør en
sving inn Altafjorden.

Dementi 2
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Aktiviteter i år 2003

TVWKs aktivitetsliste

TVWKs SMS-baserte aktivitetsliste er for spontane aktiviteter i regi av
TVWKs medlemmer. Aktivitetene kan være alt fra grilling i Korsvika
(eller hvor du måtte ønske) til turer til Bobletreff  rundt omkring i verden.
F.eks. ble det like etter påske "arrangert" gocartkjøring på Sandmoen. 4
stykker møtte opp og hadde det gøy. Bare fantasien din (og norske lover)
setter grenser. Ingen aktivitet er for liten!

For å kalle inn til en aktivitet sender du en SMS (eller ringer) til 988 55
562 senest 24 timer før aktiviteten skal finne sted eller en epost til
tvwk@hotmail.com senest 3 dager før. Husk tid, sted og hva deltakerne
eventuelt skal ta med (f.eks. grillmat, oppvaskhansker, el.l.).

De som er med på lista har allerede fått de første meldingene, ønsker du å
være med kan du sende en SMS (eller ringe) til 988 55 562 eller en epost
til tvwk@hotmail.com. Husk å oppgi navn. Aktivitetslista er bare åpen
for TVWKs medlemmer (14 er med på lista p.t.).

Lørdag 11. januar Julebord. Lille London.  Se neste side.

Januar en gang Fellesbesøk på Pelle Politibil-filmen. 10 kr
rabatt. Følg med på aktivitetslista

Fast medlemsmøte siste tirsdag i hver måned.
Årets første medlemsmøter er:

Tirsdag 28. januar Medlemsmøte. Møller Bil på Lade klokken
18.00. Tema: Trøndertræff 2003. MØT OPP!

Tirsdag 25. februar Medlemsmøte. Møller Bil på Lade klokken
18.00. MØT OPP!

Tirsdag 25. mars Medlemsmøte. Møller Bil på Lade klokken
18.00. MØT OPP!
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Julebord
Lørdag 11. januar kl. 20.00 på Lille London. Pris kr 109,- pr
pers for juletallerken.
Påmelding til tlf 73 95 36 29, mob 988 55 562 eller epost
klefstadmyr@c2i.net. Påmeldingsfrist nyttårsaften.
Julemat må forhåndsbestilles ved påmelding, mens vanlig
mat bestilles ved bordet.

Lille London Meny
Lille London-biff                       109,-
-180 gr. Ytrefilet. salat og bearnaise.
Pommes bistro eller bakt potet.

Pepperbiff                                  115,-
-180 gr. Ytrefilet, champignon og
peppersaus. Pommes bistro eller bakt
potet.

Biffsnadder                               99,-
-Skåret ytrefilet, paprika, champignon,
beamaise, salat og pommes bistro.

Club sandwich                           85,-
-Urtemarinert kyllingfilet, salat, tomat,
paprika, mango-jalapenosaus og
pommes bistro.

Bacon cheeseburger                  89,-
-Salat, thousand island-dressing og
pommes bistro.

Nachos                                      89,-
-Kjøttfylte nachos med smeltet ost,
salsa, guacamole og rømme.

Juletallerken                      109,-
-Ribbe, medisterkake, julepølse,
rødkål,tyttebær, rødvinssaus og
kokte poteter.

Ribbetallerken                  119,-
-Ribbe, rødkål, tyttebær,
rødvinssaus og kokte poteter.

Julepølse-eller
medisterkaketallerken       89,-
-Julepølse eller medisterkake,
rødkål, tyttebær, rødvinssaus og
kokte poteter

Biffkebab                           76,-
-Skåret ytrefilet, sweet hot
chilisaus og pommes bistro.

Lille London's salat          85,-
-Med ost, skinke og brød.

Fish & chips                      84,-
-Salat og remulade.
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Den lille politibilen som mange barn har møtt før, nå som
spillefilm.
Pelle Politibil er filmen om lille Maria som blir frastjålet sykkelen
sin av skumle tyver med skumle planer. Politimannen Onkel
Rikhard (Gard Eidsvold) vil gjerne hjelpe henne med å finne både
sykkel og tyver, men har ingen politibil. En stjerneklar natt ønsker
Maria seg et mirakel, og samme natt får hun ønsket oppfylt; i et
fargesprakende gnistregn blir Pelle Politibil født - og jakten på
tyvene kan begynne.
Pelle Politibil hadde sin første opptreden i "Barnetimen for de
minste" i 1986. Etter tre sesonger på radio og to bokutgivelser,
debuterte Pelle Politibil i 1993 med egen serie på TV og ble en av
Norges mest populære Barne-TV-figurer. Pelle Politibil har også
turnert landet rundt med egen forestilling - sett av mer enn 100.000
barn og voksne.

Pelle Politibil
Regi: Thomas Kaiser

Skuespillere: Gard Eidsvold, Bjørn
Sundquist, Jørgen Langhelle, Hege
Elise Strømsnes m.fl.

Lengde: 1 t. 14 min. Sensur: Tillatt
for alle
Premiere: 26. desember
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BAKING BUG BABES...

Afang Afang SoupSoup
This are the ingredients for cooking Afang
soup.
1. Red oil (palm karnel oil)
2.Ukazi (Afang leaf)
3.Perewinkle
4.Fresh pepper
5.Salt
6.Dry Fish
7.Meat
8.Crayfish
9.Water leaf
10. Sanil
11. Stockfish

Preparation: Steam meat and stockfish with
spices till it will soft. Then add crayfish, oil
and other spices and allow to boil very well,
squeeze waterleaf very well to remove every
excess water and add it to the soup, add the
prewinkle after you most have washed it very
well with the shell. Add snail finally and the
grounded ukazi, allow it to boil after few
minutes the soup will be ready.

Note: Perewinkle must be perboil before you
wash and cut the tail.
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Vinneren av Eiendomsmegler1s
pepperkakehuskonkurranse i klassen for mest
kreative pepperkakehus.
Baker/bygger: Margit Thomassen
Arkitekt/landskapsarkitekt/murer: Erik Spjelkavik
Premie: kr. 10.000 til Adresseavisens
juleinnsamling.
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Rabatt

Her får medlemmer av Trondheim Volkswagenklubb rabatt (vis
medlemskort):
Firma Rabatt

Autoproducts Nord 10-15%

HotShop 10%

Møller Bil/Auto Syd 15%

Star Speed, Marnadal
(Dalhem) 15%

Tiller Lakk 18%
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