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Hvad er APUA-HELP for noget? Jeg har
godt nok set ordene, da jeg var inde og
vedligeholde mine medlemsoplysninger i online-systemet. Men – kan jeg få
en nærmere forklaring – er der sikkert
mange, der vil sige.
Jeg stiftede selv bekendtskab med
APUA-HELP tilbage i 1976, hvor jeg fik
min første 2CV og blev opfordret til at få
mit navn og adresse i hæftet. Et eksemplar af hæftet fra sidst i 70’erne er stadig
i min besiddelse.
I den sidst udkomne udgave for 20172018 står der i forordet følgende (oversat
fra engelsk):
”Du har den seneste udgave af ApuaHelp i dine hænder, et hæfte som finsk
2CV Guild har udgivet siden 1975. Ideen til en sådan hjælpeguide blev først
genereret på det tidspunkt, hvor det

første Internationale 2CV-møde fandt
sted i Finland, og guiden er blevet udgivet hvert andet år lige siden. Hæftet er
meget populært over hele kloden og et
vigtigt redskab til alle rejsende i 2CV, da
det indeholder de seneste oplysninger
om 917 2CV-venner i 36 lande.
Vi er meget glade for at konstatere,
at der efter alle disse år stadig er så
mange 2CV-venner og at så mange af
dem er villige til at hjælpe en andre
2CV-kørere, der måtte få behov for
hjælp. 2CV bringer virkelig mennesker
sammen. Husk, at alle er frivillige og
ønsker at hjælpe efter bedste evne.
Venlighed og frivillighed er det grundlæggende for en sådan aktivitet, og alle
der bruger Apua-Help skal huske dette,
for det er de værdier, teamet bag hæftet er villig til at viderebringe.
Tak, fordi du blev en del af det hjælpsomme team, og tak for støtten til vores
arbejde. Kør forsigtigt.”
Hæftet altså
et opslagsværk ,
du som rejsende
i 2CV, kan bruge,
hvis du kommer
ud for problemer,
der bevirker, at
du får et ufrivilligt
ophold på et for
dig ukendt sted.
Du kan således
slå op i hæftet og
søge efter en lokal
2CV-ven, der vil
være dig behjælpelig på flere
måder.
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Som det fremgår af oversigten, tænkes
der primært på hjælp til at komme videre
på rejsen. Men det kan også betyde, at
nye venskaber knyttes.
Uden at ville ”lægge hovedet på blokken” kan oplysningerne i hæftet også
benyttes, hvis samme problem måtte
opstå i et andet vinkel-køretøj.
Hvis du har sat √ i feltet ”APUA-HELP”
i medlemssystemet, er det ikke ensbetydende med, at du automatisk bliver
registreret i hæftet. Du skal selv oprette
dig via den finske Citroënklubs hjemmeside. Men da mange sikkert er i samme
situation som mig med hensyn til at læse
finsk, vil jeg i god tid før næste udgivelse
for 2019-2020 kontakte alle med √ i medlemssystemet for at minde dem om registrering og eventuelt være behjælpelig
med selve registreringen.
Link vil blive tilgængeligt på Dansk
Citroënklubs hjemmeside.
Prisen for hæftet er 5 € plus forsendelse – kan bestilles via www.2cv.fi
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Sublimt svejsekursus og generalforsamling i fornemme
rammer
Efter mange herlige sommeroplevelser, bl.a. det forTRÆFfelige HY-jubilæum i Skælskør (hvor mange af de gode vinkelentusiaster, vi har kendt i over 30 år, mødte frem), kom
tiden for en opfølgning af dét svejsekursus, Fynsklubben
havde med Peder Vestergaard for nogle år siden. 23. september slog Erling porten op for kursusdeltagerne (en halv
snes aktive og nogenlunde lige så mange passive), og Peder
Vestergaard linede 6 svejseværker op, og så fik vi ellers en
opfriskning fra sidste kursus med samt nogle nye staldfiduser. Flere havde bedt om instruktion i fortinning, og det var
fantastisk at se, hvordan denne teknik kunne forskønne og
forynge en 2CV-dør!
Få dage senere var vi en håndfuld Citroënfolk fra hhv. Holland, Tyskland og Danmark, som rejste til England for at vise

Erlings og Mettes nysynede 2CV
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vort medlem og rejsefælle Phil den sidste ære. Også folk fra
den lokale Lancashire-klub, som Phil i sin tid var med til at
stifte, mødte op. Det var hårdt for alle at sende ham ud på
den sidste rejse, men jeg er glad for, at vi tog af sted. Fynsklubben har bekostet plantning af et par træer til minde om
Phil.
Midt i november holdt Fynsklubben generalforsamling,
hvor vi bl.a. kunne glæde os over en pæn tilgang af nye
medlemmer (landsformanden ”klager” ligefrem over, at han
jævnligt skal skrive breve til Fyn og omegn). En del af dem
kommer fra Sydfyn, og derfor syntes vi, at det var passende,
at lægge generalforsamlingen på de kanter. Inspireret af det
herlige HY-træf på Valdemar Slot i sensommeren 2016, foreslog jeg Mogens at holde den årlige samling sammesteds.
Det var han helt med på, og sekunderet af Niels Vagn blev
der også bestilt god mad, som vor bedstemor lavede den.
Optakten var et besøg på Taasinge Museum, og da vi kom
til slottet, viste det sig, at kokkereringen til et igangværende bryllup lagde beslag på folkestuen. Så sørme om ikke
Mogens havde udvirket, at vi kunne holde såvel generalforsamling som spisning i restauranten i kælderen. Fantastisk!
Paragrafferne blev, traditionen tro, afviklet i god ro og
orden med passende elementer af diskussion,
bl.a. om der fortsat skulle
udnævnes æresmedlemmer.
Vi enedes om at beholde et
lavt Fynskontingent. Alle
i bestyrelsen genvalgtes.
Hjemmesiden er opdateret.
Under orientering om de
kommende års aktiviteter
blev der foreslået et elektrokursus i stil med dem,
vi tidligere har afholdt. Der
er i skrivende stund allerede aftalt et par datoer for
værkstedsdage hos Helmut
i Haarby og Troels i Naarup.
Der er planer om en Meharitur til Norge næste sommer
(måske støder man på en
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