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Endnu et år er gået. Heldigvis blev det i 2022 til mange gode ture og træf. 
Generelt har der været meget stor tilslutning til de fleste arrangementer, og det er jo 
rart, at det vi laver bliver værdsat. Bestyrelsen vil prøve at fortsætte den linje. 
 
KLUBAFTEN I JANUAR 
For at vinteren ikke skal føles så lang, har vi besluttet, at afholde en 
hyggeklubaften. Det bliver torsdag den 19. januar kl. 19.00 i AIKCs lokale 
Ans Søpark 30, 8643 Ans. Vi vil hygge os med at se billeder fra klubbens næsten  
20 årige levetid og ellers snakke om løst og fast. 
Der kan købes kaffe/the og 2 stk franskbrød med ost/rullepølse á kr. 53,- 
Drikkevarer kan ligeledes købes 
Tilmelding nødvendig til Anna Lis mob. 40 54 07 10 evt. sms med angivelse af navn 
og antal a.h.t. kaffen. Senest mandag den 16. januar. 
Håber at se rigtig mange. 
 
Hjemmesiden er opdateret, med bl.a. masser af billeder under galleri. 
Desuden, under arkiv, en spændende historie om den lokale motorcykel Auly. 
Beretningen er skrevet af Johannes Kristiansen, der arbejdede på fabrikken i Ans i   
50erne.  www.tangesoeveteranklub.dk  
 
I løbet af januar/februar får vi kalenderen på plads til udsendelse i begyndelsen af 
marts og med kontingentbetaling 1. april, helt som vanligt. 
Vi har jo som altid brug for inspiration til køreture og lignende, så har du en god idé 
så send den til freddy@tangesoeveteranklub.dk  så vil vi prøve at indpasse det i 
kalenderen. 
Der arbejdes med en kalender der ligner den forgangne 2022 kalender.   
Også en bustur håber vi at kunne få på hjulene. 
  
Motor Historisk Samråd, Mhs, har igen gjort et stort stykke arbejde for vores hobby.  
Deres arbejde er uvurderligt i forhold til rigide statslige myndigheder.                    
 
Uden Mhs. hjælp ville det se sort ud for alle os der elsker gamle MOTORkøretøjer 
www.motorhistorisk.dk  
Stor tak til Mhs. 
 
Med disse ord ønskes alle TSV medlemmer en rigtig glædelig hjul og et godt nytår 
med masser af kilometer og hyggelige stunder 
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