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Efter en laaang kold vinter længtes
vi vist alle efter forårets kommen,
men det blev som bekendt forskubbet af det kolde vinteragtige april
vejr.
Med stor bekymring fulgte vi vejrmeldingerne i ugen op til årets første træf Store Bededag i Gjern og
torsdag aften viste vejrudsigten at
den regn der ville komme blev i området syd for Gjern. Vi havde dog
garderet os med at medtage klubbens pavillon hvis der kom regn.
Forventningsfuld kørte vi af sted fra
Grindsted fredag morgen. Her var
vejret rimelig og lidt lunt. Undervejs
op til Gjern kom en lille smule regn
men ikke noget der gav bekymringer. Vel ankomst til Gjern Automobilmuseum, på hvis plads dette
stævne afholdes, måtte vi desværre
konstatere at ikke mange biler var
mødt frem. Om det skyldes vejret eller konfirmationer kan man selv
gisne om.
Vi blev henvist til vores sædvanlige
stamplads for Rover og kort efter
var bordet sat op kaffe og rundstykker fundet frem.
Solen kom lidt frem så det hjalp på
varmen og humøret og lidt efter lidt
kom der flere Rover biler.

Kaffen - rundstykker og en "enkelt" nydes

I år kom der 6 Rover fordelt med.:
Rover P3 fra 1947
Rover P4 fra 1956
Rover P5 fra 1964
Rover P6 fra 1967
Rover P6B fra 1969
Rover 800 Coupe fra 1996
Antal biler på pladsen var noget under, hvad der plejer at komme. Jeg
vil vurdere, at der var 75 % af hvad
der normal møder frem.
Vi havde en rigtig hyggelig dag med
masser af snak om alt muligt og vejret var faktisk slet ikke så ringe
endda, så pavillonen forblev heldigvis nedpakket.
En tur rundt på pladsen for at kigge
på de andre biler gav dette billede.

Ja, når solen ikke var fremme var det
hundekoldt.

Opbruddet begyndte midt på eftermiddagen og der var igen tid for at
pakke ned og begynde køreturen
hjemad.
Tak til Jer der mødte frem fra klubben og på gensyn Store Bededag i
2014 som bliver den 16.maj. Så med
den lidt senere dato i forhold til i år,
kan vejret kun blive bedre.

