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– Dette er nostalgi helt
inn til beinet, sier Øivind
Abrahamsen (27), ett av
medlemmene i byens nyeste
forening. En mopedklubb.

Tirsdag 6. oktober ble Moss og
Omegn Tempoklubb stiftet. Rune
Thomassen (40) leder interims-
styret som skal gjøre forbere-
delsene til generalforsamlingen
4. januar.
Rune kjørte Tempo Corvette i

ungdommen og har tatt opp mo-
pedkjøringen igjen det siste året.
– Det blir moro å gjøre noe so-

sialt sammen med andre som har
denne interessen, sier han.

Har dessverre bil. – Ja, nå har
jeg kjørt Tempo Panter i 15 år,
men har aldri sett andre vetera-
ner. Det jeg har savnet mest er å
ha noen å kjøre sammen med på
de mange flotte veiene vi har for
mopedkjøring i Østfold, sier
Chris Sørensen (32). Til daglig
driver han Café Brandstrup og
har fire mopeder.
– Jeg har dessverre bil, også!

Den bruker jeg minst mulig. Det
er mye mindre plundring med
mopedene enn med bilen, en
Opel Astra 94-modell. Mye min-
dre rust, også...
– Det er vel så kos å kjøre en

gammel Tempo moped som å
kjøre en 1000-kubikker, istem-
mer Gunnar Nilssen (48), som
gjorde comeback på moped for
to–tre måneder siden.

Tente på ideen. Freddy Jensen
(52) har kjørt moped de siste seks
årene.
– Husker du da vi var 11–12 år

og spleiset på en moped til 40
kroner? Jeg husker at vi kjørte
ned gjerdet til han Ole, smiler
Rune Kristiansen til Freddy.
– Ja vi samlet vel tomflasker

for å få råd til mopeden, smiler
Freddy. n

FØRSTE LOKALAVDELING I ØSTFOLD ER ETABLERT

Kickstart formopedene iMoss ogOmegnTempoklubb

Det er vel så kos å
kjøre en gammel
Tempo moped
som å kjøre en
1000-kubikker
Gunnar Nilssen

ÅTTE AV MEDLEMMENE I MOSS OG OMEGN TEMPOKLUBBMichelle Jacobsen foran Rune Thomassen (bak fra venstre), Chris Sørensen, Øivind Abrahamsen, Ole-Mathis Stensrud, Peder Toverød, Gunnar Nilsen og Freddy Jensen.

Torgeir Snilsberg
tekst og foto
torgeir.snilsberg@
moss-avis.no

Mossehallen fylles
av katter i helgen

Gamle sanger om igjen på Arena MFKmøter Sogndal Siste dag med Momentum

Dessen-utstilling

på Galleri Hadeland


