
Tange Sø Veteranklub.  Veteraninfo. august 2021. 
 
Birch Tvilum Klassisk Show i Fårvang fredag 13. august   AFLYST!! 
På grund af produktionstravlhed på Tvilum er det desværre ikke muligt at låne arealet til afvikling at 
Rallyshow og Klassisk Show i år. Trist men desværre fakta. 
 
Pga. af ovennævnte vil vi lave en lille køretur onsdag den 18. august. Start fra Søgade Ans kl. 18.00  
Vi kører en lille tur ad småveje og lander ved onsdagstræffet i Bjerringbro. 
 
Tirsdag 24. aug. Tur til Café På Vejen, Grønnegade, Silkeborg, hvor vi skal besøge og fremvise vores køretøjer 
for de udviklingshæmmede der bruger caféen som samlingssted. Vi kører også en lille tur med brugerne. 
Caféen er vært ved kaffe og kage. 
Afgang, rutebilstationen Søgade, Ans kl. 18.00. Eller mød op på stedet 18.30. Bemærk ændret tid!                                                              
Info: Freddy 40109370 samt veteraninfo.   En tur alle bør støtte op om! 
Det er 12. gang arr. gennemføres, så vi håber at se rigtig mange af klubbens medlemmer.  
Der er ændret ensretning af Grønnegade. Altså ingen indkørsel fra Vestergade; men fra Drewsensvej. 
 
Lørdag den 21. august er vi, med vores veterankøretøjer, inviteret til at udstille ved Røde Kors Thorsø og 
Ulstrup i anledning af deres 50 års jubilæum. I Thorsø fra 10.00 til 14.00 på plænen overfor Røde Kors 
butikken, i Ulstrup fra 11.00 til 15.00 på P-pladsen ved Røde Kors butikken 
De håber at mange medlemmer fra TSV vil dukke op og være med til at fejre jubilæet.                                       
Se invitation i særskilt link.  
 
Lørdag 21. aug. Veterantræf i Hylke ved Skanderborg.  www.hylke-veterantraef.dk  
 
Søndag 29. august. Jyllandstræf ved Hvidsten Kro. Stort flot træf i historiske omgivelser 
Fra 09.00 til 16.00  Arr. Dansk Vintage Motor Klub. Info.  24433563 
 
Fredag 3. sep. Besøg hos bestyrelsesmedlem Bo. Vi kigger køretøjer og klubben griller pølser.      
Vi mødes hos Bo, Elsborgvej 50, 8840 Rødkærsbro kl. 19.00 
 
Lørdag den 4. sep. Veteranlastbiltræf ved Jysk Automobilmuseum i Gjern. Info: 86875050 - 30243177 
 
Søndag 5. september. Åbent hus, Borre Landbomuseum, Bakkevej 16, Borre, 8850 Bjerringbro 
Fra 09.30 til 16.00. Virkelig flot med masser af sjove ting fra livet på landet. Stor flot have. 
Gratis adgang, men frivillige bidrag modtages med tak, til indkøb af ”nye” ting.  
 
Øvrigt: 
Veteranbanen ved Vrads Station, Bryrup, afholder træf søndag den 17. oktober. 
Se invitation i særskilt link 
  
Grønhøj søndagstræf  afvikles søndage i juli og august ved Grønhøj Kro 
Kalø. Hver tirsdag aften 
Bjerringbro ved åen. Hver onsdag aften  
Ry ved Kvickly. Hver torsdag aften 
Hobro, havnen. Hver torsdag aften 
Hevring, ved stranden. Hver torsdag aften 
 
 
Bestyrelsen TSV 
 


