Tange Sø Veteranklub. Veteraninfo. September 2021.
Siden sidst: Den 18. august kørte vi en lille tur med slut ved Bjerringbrotræffet. Desværre dagsregn, så
forståeligt nok dukkede kun 3 køretøjer op. I Bjerringbro var vi vel en halv snes. Hyggeligt alligevel.
Den 24. august en af klubbens klassikere, nemlig turen til Café På Vejen i Silkeborg, hvor vi jo kører en tur
med de udviklingshæmmede brugere. Beskæmmende var det, at kun 3, tre, biler var dukket op ved afgang
fra Ans. Heldigvis var der en håndfuld, som var kørt direkte, så vi fik en god og travl aften med de mange
glade brugere. Men måske er tiden løbet fra den slags arrangementer! Det må bestyrelsen tænke over til
næste års kalender.
Husk hyggeaften: Fredag 3. sep. Besøg hos bestyrelsesmedlem Bo. Vi sparker dæk, kigger køretøjer og
klubben serverer grillpølser og lidt at drikke til.
Vi mødes hos Bo, Elsborgvej 50, 8840 Rødkærsbro kl. 19.00 Info. Bo 28447462
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.
Tirsdag 21. sep. En lille køretur og virksomhedsbesøg hos Vindelsbæk Transport i Rødkærsbro.
Virksomheden er en af Danmarks større vognmandsforretninger. Vi sparker lidt dæk (af de store!)
Den medbragte kaffe indtages i lokaler på stedet. Afgang Søgade, Ans. 18.30
Tirsdag 12. okt. Virksomhedsbesøg i Viborg. Nærmere info i næste nyhedsbrev.
Fredag 29. okt. Generalforsamling og årets flæskespisning kombineret.
Arrangementet afholdes i Ans Idræts Center, Ans Søpark kl. 18.00. Vi starter med spisning, derefter gen.
forsamling inden dessert og kaffe samt hygge resten af aftenen. Dørene åbnes kl. 17.00 Alle drikkevarer
kan købes til fornuftige priser.
Tilmeld. til spisning senest søn. 24. okt. Anna Lis 40540710 eller mail: anna-lis@tangesoeveteranklub.dk
Øvrigt:
Veteranbanen ved Vrads Station, Bryrup, afholder træf søndag den 17. oktober.
Klubben har fået en henvendelse fra Jacob Gosch vedr. et filmprojekt han er i gang med i Viborg
Han skal bruge en veteranbil 70-80 er, til opgaven. 3 til 4 dage fra den 8. til den 12. sep. Bilen skal ikke køre
mere end 1 til 2 km. og han tilbyder brændstof, kopi af filmen og en gave. Hvis du er interesseret så mail
eller ring til Jacob: goschpics@gmail.com eller jacob@gotfat.dk mobil 25707814
Det er snart længe siden listen med interesserede i lejlighedskørsel, konfirmation, bryllup etc., er blevet
opdateret. Så hvis du er interesseret i at udføre den slags kørsel, så send en mail til Freddy formand:
freddy@rallyshow.dk Indeholdende navn, bil, mobilnr. og mailadr. De fleste henvendelser desangående
kommer til ham, så sender han listen videre til dem der henvender sig.
Kalø. Hver tirsdag aften
Bjerringbro ved åen. Hver onsdag aften
Ry ved Kvickly. Hver torsdag aften
Hobro, havnen. Hver torsdag aften
Bestyrelsen TSV

