Tange Sø Veteranklub. Veteraninfo. 2019.
Lørdag 13. april. Udstilling i forbindelse med Rally Grand Prix ved Munck Asfalt i Kongensbro. I
lighed med tidligere år mødes vi ved Kaagen på Kongensbro Kro kl. 11.30. og kører derfra samlet
ind på udstillingspladsen ved rallyprøven. Gratis adgang i veterankøretøj.
Info: Freddy. 40109370
Lørdag 20. April (Påskelørdag) Motor Nostalgi ved Elvis museet i Randers SØ. 09.00-15.00
Info.: Hans Pedersen, 29848282, hans.pedersen@bilnostalgi.dk Gerne tilmeld. Gratis.
Lørdag 27. april. Veteran last- og brandbiltræf. Dæmningen 2, 8620 Kjellerup.
www.jyskbrandmuseum.dk Kl. 10.00 – 15.00 mob. 21405482 – 22342225
Lørdag 27. april. 10.00-16.00 Motorshow, og stumpemarked. Dansk Motor og maskinsamling,
Kristiansmindevej14, 8500 Grenå. Entré. www.motorsamlingen.dk

Fredag 3. maj Det er altid et stort hit, når der kommer veteranbiler til Viborg og derfor vil vi gerne
invitere jer og jeres biler til Open By Night fredag 3. maj.
Vi fejrer et 50 års jubilæum den aften og har derfor givet aftenen temaet 1969. Så skulle du have
en bil fra slutningen af 60’erne, vil det naturligvis være ekstra interessant!
Som altid vil Viborg Handel være vært til en sandwich og drikkevarer, som tak for deltagelsen.
Har I lyst, tid og mulighed for at komme og fejre aftenen her i Viborg, vil jeg meget gerne høre fra
jer snarest. Info.:Pia Gregersen, Viborg Handel. Mob. 22673748
Lørdag 11. maj. Sæsonåbning i Jesperhus Blomsterpark. Gratis adgang for veterankøretøjer med op til 4
pers. Mødetid for køretøjer mellem 07.00 og 09.30.
Udkørsel efter 15.30. Kørsel aftales individuelt. Jesperhus info.: 26779003
Tilmelding nødv. KUN til karin@jesperhus.dk senest 1. maj. www.jesperhus.dk

Lørdag d. 18. maj: Kristian Pihl inviterer til en festlig dag ved Tange Sø
Venstres trafikpolitiske ordfører Kristian Pihl Lorentzen inviterer medlemmerne af Tange Sø
Veteranklub til en festlig dag ved Tange Sø (festivalpladsen ved søen i Ans)
Pladsen åbner ved 12-tiden og der vil være masser af aktiviteter i løbet af eftermiddagen. Kom i
god tid. Gratis adgang. Gratis forplejning.
Formålet med hele arrangementet er at markere en massiv lokal opbakning til naturperlen
Tange Sø, som desværre fortsat er truet af stærke kræfter, der kæmper indædt for enten
tømning af søen eller et langt omløbsstryg udenom søen.
PROGRAM:
> 1300-1315: Arrangement starter med velkomst af Kristian Pihl.
> 1315-1415: Ølsmagning i teltet, ponyridning, hoppeborg, gratis sejlture på søen, smagning af Tange Sø Ost fra
Mammen. Bar med øl/vand åben. Pølsevogn åben. Hiv og hyl spiller.
> 1415-1445: Tryllekunstner Jesper Grønkjær underholder.
> 1500-1540: Tørfisk spiller.
> 1540-1620: Kaffe og sønderjysk kagebord (bagt af frivillige). Kristian Pihl og Jarl Gorridsen taler kort om søens
bevarelse.
> 1620-1700: Tørfisk spiller.
> 1800-2100: Almind Duo spiller i teltet.
> 1700-1800: konkurrence “Den stærkeste mand i Ans” på vandet. Snobrødsbagning v/ spejderne.
> 1800-1930: Spisning af stegt flæsk med rugbrød. Pølsevognen åben. Hygge i teltet.
> 1930-2100: Fortsat hygge i teltet.
Kristian Pihl er jo om nogen veterankøretøjsejernes mand på tinge så start dit køretøj og kom og udstil det på en
festlig dag i Ans. På denne måde støtter vi jo også op om Kristian og dermed vores hobby.
Evt. info.: freddy@tangesoeveteranklub.dk

