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Velkommen i …

Storken i Kornmarken.

En sommer, da kornet stod højt på marken, havde molboerne fået besøg af en stork.
Den havde fået den grimme vane at spankulere frem og tilbage på deres mark for at fange frøer. Og det var jo en
slem historie, for molboerne var meget bange for, at den skulle trampe al kornet ned på marken.
De talte længe sammen frem og tilbage om, ... ... hvordan de skulle få den jaget bort.
Til sidst blev de enige om, at hyrden skulle gå ind i kornet og drive storken ud.
Men lige da han stod og skulle gå ind i kornet, opdagede de, at han havde sådan nogle store og brede fødder, og så
blev de bange for, at han skulle træde mere korn ned end storken.
Dér stod de - . Endelig fik en af dem en god idé! han foreslog, at man skulle bære hyrden ind på marken, så kunne
han da ikke træde kornet ned.
Det syntes de alle var et godt råd. De gik derfor hen og løftede markleddet af og satte hyrden op på det; ... .. og så
bar otte mand ham ind i kornet, for at han kunne jage storken ud.
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På den måde trådte hyrden ikke spor korn ned med sine store fødder.
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Dansk Citroënklub
Dansk Citroënklub blev stiftet af en flok entusiaster den 4.
september 1956. Den er dermed den ældste bilmærke-klub i
Danmark. Den startede som en 2CV klub, men er siden blevet
en klub for alle Citroën-modeller, uanset alder.
Klubbens formål er at danne ramme om aktiviteter i relation til
Citroën biler, herunder:
- koordinere landsdækkende og internationale aktiviteter
- kontakt til Citroën Danmark A/S
- medvirke til at udgive et medlemsblad
- fremme bevarelse og anvendelse af motorkøretøjer af
motorhistorisk interesse
Blandt nogle af Dansk Citroënklubs faste arrangementer er det
årlige CITRÆF, der holdes i Kr. Himmelfartsferien.
I 2016 fejrede man klubbens 60 års jubilæum med en stor fest,
hvor over hundrede deltagere var samlet – både børn og
voksne. Klubbens aktiviteter er så vidt muligt for hele familien.
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Dansk Citroën Klub Djursland er en interessegruppe i
Dansk Citroënklub, og har medlemmer primært med bopæl på
Djursland.
Klubbens formål er at skabe grundlag for fælles aktiviteter i og
omkring Citroën automobiler af alle modeller.
Det er en udpræget misforståelse, at en Citroënklub kun er for
2CV-ejere. I klubben er en hel del af nuværende og tidligere
Citroën-modeller repræsenteret, men det er ikke nogen
hemmelighed, at størstedelen af medlemmerne er ejere af Amodeller. Måske fordi der hersker en særlig ånd og glæde
blandt disse ”piger og drenge” over at eje et køretøj, som i
formgivning, teknisk tankegang og kørekomfort altid har været
og endnu er årtier foran andre bilmærker.
Hvis du er interesseret i at blive medlem, kan du indmelde dig i
klubben via indmeldelsesblanketten på Dansk Citroënklubs
hjemmeside www.danskcitroenklub.dk eller kontakte klubbens
kasserer på telefon 20 325 602.
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