Tange Sø Veteranklub. Veteraninfo august
2020.
SÅ SKAL VI I GANG IGEN!
Da køreturen med de udviklingshæmmede på Cafe Ved Vejen i Silkeborg tirsdag den 18. august
er aflyst pga. smitterisiko har vi fundet et alternativ nemlig nedennævnte:
Tirsdag den 18. august. Vi vil køre en tur ad småveje til Skovby ved Galten. Her skal vi besøge
Thomas fra firma Scangaard. Han vil vise os et par flot restaurerede lastbiler, samt ikke mindst se
hans fine VW Bobler og en masse andre ting, samt selvfølgelig hygge os og sparke dæk.
Thomas har en masse VW dele som skal sælges ud, bl.a. motorer, gearkasser og hele karrosserier,
så her er virkelig noget for VW entusiasterne. (og bestemt også alle andre)
Som noget helt ekstraordinært er bestyrelsen i gavehumør og spenderer denne aften grillpølser
med tilbehør samt en øl eller vand til alle der er med på tur denne aften.
Det kræver så til gengæld, at man tilmelder sig hos Anna Lis, mob. 40540710 senest søndag d.
16. august så vi har styr på indkøb.
Afgang kl. 18.30 fra rutebilstationen, Søgade, Ans
Tirsdag 8. sep. Køretur ad småveje til Grønagergård Savværk ved Gjern. En rigtig spændende topmoderne
virksomhed, hvor vi får en rundvisning inden vi indtager kaffen som savværket giver.
Brødet medbringer vi selv. Afgang 18.30 fra rutebilstationen, Søgade, Ans.

Husk at melde adr. mail og mob.nr. ændringer til kassereren, så vi har styr på kartoteket.
Da vi har erfaret at enkelte ikke modtager veteraninfo pr. mail kan dette skyldes at de er havnet
i spammail eller uønsket post. Dette gælder typisk hotmail og gmail. Tjek derfor jeres
mailsystem.
Hvis du har hørt om nogen som ikke har modtaget mail fra klubben, så nævn dette for dem.
I disse coronatider er det svært at følge med i hvilke arr. der afvikles og hvilke der aflyses, så tjek
altid inden i kører hjemmefra. I vores arr. kalender er der mail eller tlf.nr. på de fleste arr.
Klubben påtænker at gå på facebook i nærmeste fremtid

Husk at se www.motorhistorisk.dk hvor der er nyheder for veteranfolk mht. myndigheder mv.

Bestyrelsen, TSV

