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Så er vi godt i gang med anden halvdel af sæsonen og vejret ligner pludselig en normal dansk 
sommer: Byger som går og kommer. 
Dog skal det siges at på dagen for et af klubbens store arrangementer Birch Tvilum Klassisk Show i 
Fårvang den 9. aug., viste vejret sig fra sin allerbedste side. En fantastisk aften blev det til. Op mod 
300 veterankøretøjer dukkede op og havde en rigtig motoraften i selskab med ligesindede motor- 
cykleejere, rallykørere og tusindvis af tilskuere som kunne beundre de mange køretøjer af en hver 
slags. Paraden rundt på rallyprøven er jo et af aftenens højdepunkter og mange veteraner fulgte 
opfordringen om at køre en tur. De blev kyndigt speaket af Jens Jessen, kendt motorskribent. 
 
Klubbens næste arr. er faktisk et af de vigtigste. Nemlig turen til Café på Vejen i Silkeborg. 
Tirsdag 20. aug. Tur til Café På Vejen, Grønnegade, Silkeborg, hvor vi skal besøge og fremvise vores køretøjer 
for de udviklingshæmmede der bruger cafe´en som samlingssted. Vi kører også en lille tur med brugerne. 
Cafén er vært ved kaffe og kage. 
Afgang Ø. Langgade 15, kl. 18.15.  Eller mød op på stedet.                                                                                   
Info: Freddy 40109370  En tur alle bør støtte op om! 
Det er 11. gang arr. gennemføres, så vi håber at se rigtig mange deltagere.                      
 
Søndag 25. aug. Veterantræf ved Hvidsten Kro nord for Randers. Hele dagen. Stort flot og  
hyggeligt. Fælles kørsel aftales individuelt, eller bare mød op i Hvidsten. 
Arr.: Dansk Vintage Motor Club. www.DVMC.dk   24433563 
 
Grønhøj Kro og Veteranbil Madammerne arr. hver søndag i august kl. 13.00 til 17.00: 
Program mv.  www.gronhojkro.dk samt facebook: ”Sommersøndag på Grønhøj Kro” 
Der vil være fsk. udstillinger, musik, mulighed for forplejning  samt Morten Korch museum. 
 
Tirsdag 3. sep. Køretur ud i det blå. Tag kaffekurven med. 
Afgang Ø. Langgade 15 Ans kl. 18.00.  Info Freddy 40109370  
 
Lørdag 14. sep. Danmarks Smukkeste Motor Træf på Lundø Camping, ca. 15 km. NØ for Skive. 10.00 – 16.00. 
Gratis adgang. Mad og drikke kan købes.  
Info: 23235857  Arr.:  www.krumtapperne.dk  
 
Husk tilmelding til en en af årets store begivenheder der løber af stabelen 
torsdag 19. sep.  Nemlig årets ”flæsketur” der går til Pøt Mølle ved Hammel. Mødetid 18.00 
Pøt Møllevej 80, 8450 Hammel. Pris: Ca. kr. 150,- for tarteletter og stegt flæsk ad libitum                                             
Tilmelding til Anna Lis. SMS 40540710 eller anna-lis@tangesoeveteranklub.dk  Senest 13. september! 
 
Torsdag 17. okt. 19.00 Klubaften. Info. følger. Freddy 40109370  
 
Fredag 8. nov. kl. 19.00. Klubbens generalforsamling samt årsfest!! 
Højbjerg Sognegård, Højbjerg Møllevej 75, 8840 Rødkærsbro.   
Tilmelding til Anna Lis. SMS 40540710 eller anna-lis@tangesoeveteranklub.dk  Senest den 1. nov! 
 
På grund af indtrufne omstændigheder må klubben desværre indstille sin sms service vedr. kommende 
arrangementer. I stedet for vil vi følge op med Veteraninfo.                                 
 
Husk at se Motor Historisk Samråds hjemmeside www.motorhistorisk.dk  
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