
Tange Sø Veteranklub.  Veteraninfo september 2022 
 
Et lidt tidligt veteraninfo. for september; men det skyldes, at vi lige vil give et sidste praj om nedenstående 
tur til Café på Vejen, samt at det nu snart er tid, at tænke på tilmelding til busturen til Brønderslev. 
Tilmelding til dette superfine arr. er jo senest den 21. september. Vi håber meget på at kunne fylde bussen 
op. Det bliver simpelthen årets tur i klubregi. 
Siden sidst har vi været på hyggetur til Dollerup Bakker. En fantastisk sommeraften hvor vi næsten havde det 
hele for os selv i bakkerne ved Hald Sø. De tre medlemmer Henny, Finn og Føtex havde lavet kaffe og bagt 
dejlig kage. Stor ros fra alle deltagerne, ca. 40 personer fordelt på en snes køretøjer deltog. 
  
Tirsdag 23. 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 AIKC, Ans Søpark 30, 8643 Ans kl. 18.00, Eller mød op på stedet kl. 18.30 Info. Freddy 40109370 
HÅBER RIGTIG MANGE VIL KOMME OG KØRE EN TUR VED DETTE ARR. VI GØR EN MASSE GLADE, OG HAR 
SELV EN GOD OG HYGGELIG AFTEN                                                                                                     
 
26-28 aug. Automania, Silkeborg. Automobilfestival med træf og motorløb.  www.automania.dk  
 
Søndag 28. august. ”Jyllandstræf” Hvidsten Kro. Dansk Vintage Motor Club afholder træf ved Hvidsten Kro 
nord for Randers. Her er masser af historisk atmosfære og hygge. Mulighed for at købe fortæring til 
fornuftige priser hele dagen. Alle typer af veterankøretøjer er velkomne. Ingen tilmelding, bare mød op. 
Fra 9 – 16. Evt. info.: Kurt 24 43 35 63 
 
Søndag 4. september. 09.30-16.00. Åbent hus på Borre Landbomuseum, Bakkevej 16, Borre, 8850 
Bjerringbro. 21560034. Firlænget gård fyldt med ting fra livet på landet, da vores bedsteforældre var børn. 
Museum med masser af spændende historie. Madkurven og kaffen kan indtages i havehuset. Gratis entré. 
Åbent for grupper efter aftale. Mvh. Bodil og Søren. 
 
Tirsdag 20. sep. 17.30.  Vi skal besøge Finn Mortensen, Skivevej 254, Kvosted, 8831 Løgstrup.. Han har i 
mange år samlet på italienske biler og MC. Mere end 80 er det blevet til, mange af dem rigtig spændende. 
De står ikke i topstand, som på et museum; men er virkelig værd at se på. Derudover har han samlet omkring 
100 traktorer! Vi kører fra AIKC, Ans kl. 17.30 da mørket jo kommer tidligt. Vi medbringer selv kaffen. 
BEMÆRK STARTTIDSPUNKT I ANS, 17.30 
 
Lørdag 8. okt. Bustur til Kalumgården i Brønderslev. Indehaverne Lis Ladekarl og Jørn Larsen har en 
kæmpesamling af veterankøretøjer af enhver slags, plus utrolige mængder af mange andre sjove ting og 
sager. Det skal opleves! Også meget at se på for damerne. Klubben giver tilskud til bus og entre samt 
forplejning. 
Samlet pris for bus og entre, kaffe og rundstykker undervejs samt grillpølser til frokost kun kr.180,- ved min. 
30 deltagere efter først til mølle princippet. Tilmelding senest d. 21. sep. A.h.t. bussen.  
Tilmelding: Indbetal kr. 180,- pr. person til konto 9570 13177015 med medlemsnummer først derefter antal 
og navn.  Afgang fra AIKC Ans Søpark 30, 8643 Ans kl. 09.00 prc.                                     
 
Hver tirsdag aften: Veterantræf ved Kalø.  
 
Hver onsdag aften: Veterantræf ved Gudenåen midt i Bjerringbro. Flotte omgivelser ved Gudenåen 
 
Hver torsdag aften:  Ry Ny Veterantræf ved Siimtoften Ry. 28886819  
 
Fredag 28. oktober. TSV-generalforsamling med spisning  
 
Bestyrelsen TSV 

http://www.automania.dk/

