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Pinsen har meldt sin ankomst, og
Græsted Veterantræfforening har glædet
sig til at slå dørene op for 22. gang.
Der er blevet arbejdet hele det forgangne
år, vi har haft travlt, alt sammen for at kunne skabe den bedst mulige oplevelse for
jer alle. Her taler vi om ALLE, børn som
voksne, unge som ældre og kvinder som
mænd.
Græsted Veterantræf ligner sig selv, dog
med lidt fornyelse. Det er vigtigt at holde
traditionerne i hævd og det har vi virkelig
værnet om. Vores allesammens Dødsdrom
har gennemgået en gennemgribende renovering. Rundt regnet er der igennem året
blevet brugt MANGE timer. En håndfuld
frivillige har hver torsdag og lørdag arbejdet på at bevare det, der er en del af Mekanik og Nostalgi for hele familien. Kaffeteltet anno 1910 + 1950 bevarer traditionen
med kaffe og kage, meen med lidt fornyelse. Vores Nostalgicamping bevarer sit
udtryk Nostalgi, meen med lidt fornyelse.

Sidst men ikke mindst, er traditionen at
hele træffet er bygget op af en masse dejlige frivillige, men mere om det senere.
Hvad byder vi så mere på i år? Græsted
Veterantræf er indbegrebet af Damp, og
i år er vi glade for at kunne byde velkommen til gæster fra indland og udland.
Hvis I lægger et besøg forbi Dampen, så
kunne det være, at I endte ud i et par nye
træsko!
Veterankøretøjer af flere slags. Amerikaner-biler og kampvogne. Hvilket bringer
os til militæret. Her kan vi i år byde velkommen til 5th rangers fra Sverige.
Vi kunne blive ved. Noget af det nye er
bl.a. vores helt nye/gamle event Kabelbanen. Er du til fart og spænding, køres her
med Classic Cars anno 1957. Den eneste
af sin slags i Danmark. En helt fantastisk
Danmarkspremiere
Vi byder jer alle rigtig hjertelig velkommen til Græsted Veterantræf og til:
Mekanik og Nostalgi for hele familien.
Jørgen Sørensen
Frivillig
Træfkoordinator

En hyldest til de frivillige

Græsted Veterantræfforening siger tak
til de frivillige. Der er i det forgangne
år lagt mange frivillige timer i Græsted
Veterantræf. Græsted Veterantræf er ikke
noget i sig selv, andet end et penselstrøg
på et tegnebræt, hvis ikke der var nogle
til at løfte opgaven. Græsted Veterantræf
er fyldt med god energi, det kan dog ikke
nægtes at man nogle gange kan blive
lidt træt, men når pinsen nærmer sig og
pladsen igen skal bygges op, sker det
i spænding og glæde. Spænding over
hvordan det skal gå men i glæden over at
vi har et fællesskab.
300 frivillige sætter sine stærke spor.
Dialoger, ideer, hygge, kaffe, hjælperfest
med mere, hvor vi alle sammen får noget
helt særligt med os.
Meld dig som frivillig hvis du har lyst til
at gøre en forskel og være med til at
skabe en god oplevelse for andre.

Damptromleklubben
Velkommen hos:
Det er en forening
der har til formål
at bevare de sidste damptromler i
Danmark.
Damptromleklubben blev stiftet den 9.
september 1965 af en gruppe mennesker,
der mente at disse prægtige maskiner
skulle bevares for eftertiden. I løbet af
kort tid havde de erhvervet 8 damptromler = halvdelen af de damptromler der var
tilbage i Danmark.

I 1769 byggede franskmanden Nicholas
Cugnot en vogn drevet af en dampmaskine med to enkeltvirkende højtrykscylindre. Maskinen vakte dog ingen særlig
opmærksomhed og først omkring år 1800
blev de første brugbare højtryksmaskiner
bygget af Richard Trevithick i England
og Oliver Evans i USA.
Først da elmotorer og benzinmotorer
slog igennem, i slutningen af 1800-tallet
og starten af 1900-tallet, var det slut med
dampmaskinerne.

Oplev dampen tæt på
Elina & Pieter Hondema, Holland
viser
The
Elephant ”Super-Sentinel”
Tractor, bygget i 1924.
To tilsvarende, dog noget
yngre, befinder sig på et museum i Sydafrika.
Harry & Riejanne Berendsen er ejere af
”Meppeler Mug”. Denne dampmaskine
er en Foden Steamlorry Type ”C” 4,5 inch
(Model
3 meter
lang).
Kom og
prøv en
tur.

Damptromleklubben har til huse på museet ”Andelslandsbyen Nyvang” ved
Holbæk.

Vi får
besøg
af Hilda
og Fraddon. De viser Os en Fowler pløje-maskine med navnet ”Hilda”. Og den
anden er en Marshall dampmaskine .

Intet træf uden Damp, sådan har det altid været og sådan bliver det ved med
at være.

Og hvad en træsko har med Damp at
gøre, finder du ud af ved at gå en tur
rundt på pladsen.

bl.a. ville første og især anden
verdenskrig have fået et helt andet
udfald, havde det ikke været for
de mange enkle og pålidelige køretøjer, som de allieredes hære benyttede ved invasionerne i Nordafrika, i Italien, på Stillehavsøerne
og på Normandiets strande. Som
DMKF siger det er køretøjerne,
historien omkring dem og samværet der betyder noget.

Dødsdromen..

...står majestætisk på sin vante plads.
Spændingen er på sit højeste. Publikum
vil få sig en oplevelse de aldrig glemmer.
Højtærede publikum må vi præsentere
den eneste af sin slags i Skandinavien
”Udlånt” af Steen Giphardt.

I år gæster 5th Ranger reenactment group fra Sverige Veterantræffet.
Gruppen, som har været aktiv og udviklet sig i mere end 20 år, agerer amerikanske soldater fra 2. verdenskrig og reenacter situationer fra bl.a. D-day, Airborne
Infantry og Womans Army Corps.

Dødsdromen har i vinterens løb gennemgået en renovering, så den stadig kan
benyttes på Veterantræffet, men den har
også været andre steder i landet.
Dødsdromer har været kendt som forlystelse siden begyndelsen af 1900-tallet, fortrinsvis på markedspladser. I dag
er motorcykelartisterier ikke længere en
selvfølge på markeder. Det er således
de færreste børn, der i dag ved, hvad en
dødsdrom er. Muligheden er der, så gå
ikke glip af denne fantastiske oplevelse.

Militær & køretøjer
DMKF blev stiftet i 1995 med det formål ”at bevare og udbrede interessen for
militærkøretøjer af enhver art og til disse hørende udstyr, samt at skabe kontakt
mellem medlemmerne til gensidig støtte
ved restaureringsprojekter og lignende”.
Det handler om at det offentlige
Danmark skal begynde at interessere sig for historiske køretøjer og den kulturarv de udgør,

Kom med når gruppen spoler tiden tilbage til 1943-45, og oplev bl.a. soldaternes
telte, udrustning og køretøjer. Der vil
selvfølgelig blive mulighed for at se det
hele på nært hold.
De er som de selv siger et levende
WWII-museum.
Det tyske reenactment kontingent på
træffet består blandt andet af deltagere
fra International Living History Group,
der deltager med en Panzerspähwagen
Sd.Kfz 247b. De tyske tropper supplerer
de svenske.
Alle tre dage vil der være kampopvisning kl. 14.00 på Terrænbanen v. Militærlejren.

Der var engang
Gribskov arkiv er ny
deltager på Veterantræffet.
Her kan du høre om Gribskov i gamle
dage. Du kan finde billeder og hvem ved
måske kan du genkende noget af det.

Gamle håndværk

Sidste år skulle Græsted Veterantræf
prøve noget nyt. Dette emne skulle bestå
i Gamle Håndværk.
Troels Smed formåede at gøre dette til en
succes. Derfor vil man i år kunne genfinde dette tema men som altid med lidt
fornyelse.
Så har du gemt en
håndværker i maven, er
dette stedet du skal besøge. Her finder du inspiration og kan måske
få lov til at være med.

Stumpe- og Kræmmermarked..
..byder vi igen i år velkommen til. Christian har igen formået at samle en masse kræmmere til Kræmmermarkedet. Så
mangler du noget så læg vejen forbi og
du vil helt sikkert finde det.
På Stumpemarkedet kan du måske finde
lige det, du mangler til dit veterankøretøj.
Vores kræmmere vil som altid være behjælpelige og er altid klar til en snak.

Åbningstiderne for markederne
vil være følgende:

Lørdag kl. 10.00 - 20.00
Søndag kl. 10.00 - 20.00
Mandag kl. 10.00 - 16.00

Veterankøretøjer & status
Veterankøretøjer vil være at finde i alle
sine afskygninger. Veteran er for os på
Græsted Veterantræf lig med nostalgi og
mekanik.
Der er en stor og varieret verden med historiske køretøjer derude.
De mange relevante oplysninger der
vedrører de gamle biler, motorcykler og
andre historiske køretøjer, vil vi prøve
brede ud på Græsted Veterantræf
Hvor gammel skal dit køretøj være, hvis
du skal udstille?
I mange år har
Græsted Veterantræf haft
1/1 1976 som
skæringsdato.
Sidste år besluttede vi at
fra nu af “følger Veteranstatus”.
Dette betyder at grænsen hele tiden følger med op. Grænsen har indtil nu været
35 år, men nu er dette ændret, så Veteranstatus officielt er 30 år (gælder synsregler
og forsikring).
Derfor skal deltagende veterankøretøjer i
år være fra før 1988.
Næste år i 2019 vil det være 1989 og så
videre.

Veterantoget
Ud over de mange spændende maskiner
og ting som udstilles på veterantræfpladsen, kører Nordsjællands Veterantog
mellem Gilleleje - Græsted - Mårum.
Som noget helt nyt: efter et kort ophold
på Græsted Station, overføres alle tog til
Veterantræfpladsen. Bemærk, at togene
fra veterantræfpladsen afgår 4 minutter
før de nedenfor anførte tider, der gælder for selve Græsted Station. Billet til
Veterantræffet giver ubegrænset kørsel
med veterantoget. For tilbringertoget fra
Hillerød løses der yderligere 2.klasses
tilkøbsbillet til 20 kr. Billetsalg også i
toget.

Tilbringertog alle 3 dage fra Hillerød kl.
10:28, ankomst Græsted 10:48. Toget
fortsætter ind på Veterantræffets store
plads.

Græsted Ringen
Cable Racing
eller Tether
Cars som de
også kaldes
præsenteres
som et nyt
gammelt
indslag
på
dette års Veterantræf.
Bilerne havde et særligt beslag monteret
på siden, så der kunne påsættes en stålwire
til bilen. Stålwiren var i den anden ende
monteret på midten af den cirkulære
bane. Der var officielle banestørrelser og
banerne var lavet i jævn og glat beton.
Der fandtes også baner uden wire og hvor
bilerne kørte i en slags skinnesystem.
Løb blev vundet ved at sammenligne
gennemsnits-hastigheden
på
otte
omgange. ”Piloten” afgjorde selv
hvornår hans eller hendes bil var på sin
maksimale hastighed, og derefter taltes
omgange fra det tidspunkt.
Tether cars blev udviklet og startet
i 1920 – 1930’erne. Især fra sidst i
1940’erne til starten af 1960’erne
havde det sin storhedstid. Først lavet
af hobbyhåndværkere, senere blev
tether biler produceret i et lille antal
af
kommercielle
producenter.
Græsted Veterantræf
har bygget sin egen
bane til disse små
fartuhyrer som kan
opnå hastigheder på
op til 100 km/t i dag.
I forbindelse med
mini-racerbanen
Græsted
Ringen,
vil der være en
udstilling af fine
klassiske racerbiler.
Flere har deltaget i
store internationale
løb.

Musikteltet

Se nærmere i programmet

Nostalgi er der også i musik. Wild Wax
Combo spiller vild og rå 50’er rockabilly
på deres egen måde. Når du oplever Wild
Wax Combo på scenen, så ved du hvordan et energifyldt band kan få en fest til
at rocke!
Der er garanti
for en aften med
rå-swingende
Rythm’n Blues
og Soulmusik
når Copenhagen Blues Brothers lukker
op for godteposen, der blandt andet indeholder hits som. Copenhagen Blues Brothers leverer varen á la Elwood og Jake
Blues, som vi kender den fra kult-filmen:
”The Blues Brothers”.
Musikken
søndag aften
står i 70’ernes
tegn,
og man kan
opleve John Mogensen Show Band, der
nok er det tætteste, man kommer på den
ægte vare. Bandet genskaber den magi,
der omsluttede John Mogensen med en
autentisk, rå, ærlig, kærlig og nærværende jargon.

Alle - inklusive Smukke Linda og Stakkels Jim – troede hele verden ville gå i
stå, da Gasolin’ lukkede & slukkede i
1978. Men, nej! 40 år efter lever musikken stadigvæk stærkt videre i Danmarks

bedste Gasolin’show med Peter & De
Andre Kopier. Et nostalgisk genhør med
de gode, gamle Gas-hits.
Asfalt-Ole lukker og slukker
Græsted Veterantræf. Bandet spiller alt
fra Kim Larsen til Bryan
Adams men med et country twist og en
akustisk lyd, der giver musikken nærvær.
Der vil være dans i musikteltet med
squaredans. Det bliver en kombination af
opvisning og dans med interesserede, der
kommer og kigger på. Og folkedanserforeningerne
i Gribskov
vil give en
opvisning i,
hvordan man
dansede i de
go’e gamle
dage. Mellem dansene vil der være mulighed for at høre mere om folkedragterne og foreningerne.
De Jydske
Helte underholder
med god,
gammeldags gøgl
for hele familien. Repertoiret spænder
fra det middelalderlige narrespil over traditionel cirkus artisteri, til den tidløse
gøglerforestilling. Og Cirkus Aroma giver en forestilling for hele familien med
ethjulet cykelkomik i flere højder, mesterlig tempojonglering med og uden ild,
publikumsinddragende gags for store og
små.

Entreprenørerne..
..er at finde
alle tre dage
på
træffet.
Der er vores
helt egen Ruston. Ruston motor kommer
fra det oprindelige Proctor og Burton, der
blev etableret i 1840. Videreudviklingen
er alt fra damp til fly. Et kæmpe verdensomspændende foretagende med en spændende fortælling.

Her må dog nævnes at for lige netop
veterankøretøjer kan det svinge dag for
dag hvilke der kommer og besøger os.
Ligeså med Amerikanerbilerne. Nogle af
udstillerne vælger kun at komme en dag
mens mange vælger alle tre dage.

Andre spændende oplevelser
Går I videre
rundt på pladsen vil i finde
udstillingen
med motorer.
Her har vi besøg fra ind og
udland.
De vil starte deres motorer:

Alle dage kl. 11.30, 13.30
14.30 & 15.30*

Derudover er der Ankers Tivoli, luftgyngerne og Zone-Redningskorpsets
venner som kommer og viser gamle
redningskøretøjer, fra dengang bedstefar
var barn. Alle køretøjerne ville kunne berette om brave redningsfolk, der dag og
nat året rundt ,ufortrødent rykkede ud
for at komme mennesker, dyr og værdigenstande til undsætning, når den ”Røde
Hane” galede, når vind og vand truede
med voldsomme ødelæggelser eller en
ulykke truede liv og legeme.

*Ikke mandag
Vi har maskiner og biler af alle slags. Så
er I interesserede i veteranlastbiler, klarer vi den, eller er det veteran MC, klarer
vi også den. Derudover har vi besøg af
4X4 ,så har du lyst til at se en af dem i
veterantilstand, skulle der være mulighed for det. Vi har alle afskygninger af
veterankøretøjer.

Til sidst skal vi nævne Nostalgicamping med tilhørende skakturnering. Her
vil du kunne genopleve alle campinglivets glæder fra da danskerne
for alvor kastede sig ud i naturen i
1950’erne og 60’erne.
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Vi gør opmærksom på risikoen for sod-nedslag
da damp-maskiner og veterantog er kulfyrede.
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Rottweiler hundeklub Hundetræn. 78’er lakplader- musik fra

Sort Krudt skyder træffet i gang.

Professor Philias

Kaffetelt anno 1950

Åbning af dyrskuet med duer
Ansigtsmaling til kl. 14.00
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Peter og De Andre Kopier

Peter og De Andre Kopier
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Peter og De Andre Kopier
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John Mogensen Show Band
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Vi gør opmærksom på risikoen for sod-nedslag
da damp-maskiner og veterantog er kulfyrede.
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BEMÆRK: Program-ændringer kan forekomme!
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Rottweiler hundeklub viser

Professor Philias

Professor Philias

Kaffetelt anno 1910
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Ansigtsmaling til kl. 13.00
Ponytræk til kl. 12.00
Kaninhop med Brogaarden til kl. 12.00

Mal et dyreskilt til kl. 16.00
Agility for dyrskuehestene til kl. 13.00

Dyrskue

M

11
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10

4X4

Den store ring

Kl.

Kaffeteltet

Se nærmere i programmet

Det er
ren nostalgi
og musikalsk
kulturhistorie, når Leif Druedahl
fra 78’er klubben kommer
med sine gamle 78’er lakplader og spiller musik i
kaffeteltet på sine gamle
grammofoner. Leif kan opleves både lørdag og søndag.

Vi siger i år velkommen
til tre forskellige gøglere/
grupper.

PROFESSOR
PHILIAS kommer på besøg
alle tre dage.
Han har verdensrekord i kunsten at
lave ballondyr. Han har
optrådt i flere lande, bl.a.
Japan, Spanien, Frankrig,
Luxembourg, Tyskland og
Jylland. Men på veterantræffet finder i ham ved
siden af Kaffeteltet.

De øvrige gøglere kan du
læse mere om, under
Musikteltet.

Jens Hansen har en bondegård..

Hjælp til selvhjælp

Se nærmere i programmet

Igen i år er der hjælp til
rådighed hvis du skulle
blive dårlig. Vi har samarittervogn bemandet med
folk, der kan førstehjælp.
“Stopper dit hjerte også
med at slå, når du ser
en fed veteranbil?” Bare
rolig, så er du i trygge
hænder på Græsted Veterantræf ! Vi har nemlig
fået bevilliget en hjertestarter. I det forgangne år
har ca. 30 frivillige været
på kursus i førstehjælp
og brandslukning.

Hos os hedder gården Fredbogaard.
Og vi har ikke en
Jens Hansen men vi
har en Katrine. Og
der er et fantatisk
stort program for
børnedyrskuet, som
også kan interesse
de voksne.
Et dyrskue er en offentlig fremvisning
og udstilling af husdyr, specielt dyr fra
landbruget. Dyrene bliver bedømt efter
race, alder m.m. og der uddeles præmier
til de bedst bedømte dyr.
Går du på hyggetur i dyrskuet kommer
du b.la. til at møde heste, hunde, kaniner
og andre dyr. Er du til at lave noget, vil
der i år som tilbud, være workshop med
bl.a. ansigtsmaling og kæpheste samt ponytrækning.
Der vil ogå være opvisning med eftersøgningshunde. Du kan også prøve at ”blive
væk” og blive fundet eller prøve, hvad
din egen hund siger til at forsøge sig med
at finde mennesker.
Udgangspunktet for al træning er positiv
belønning for at sikre en glad, tillidsfuld og samarbejdsvillig hund. Og på
dyrskuet kan du få gode råd om hvordan
du træner din egen hund.
Du kan også opleve kælne smågrise fra
Gribskov naturbørnehave.

Og vores babylounge
står også til rådighed hvis den lille får et
uheld. Du finder både bleer og andet der
frit kan benyttes.

Vi ses til
GRÆSTED

ETERANTRÆF

Fyrværkerisalg
27. - 31. dec.

T raktortræk
Intet træf uden traktortræk. Programmet
findes andetsteds i bladet.

For dem som ikke kender reglerne kommer her et lille oprids. Traktortræk er en
motorsport, hvor man med traktorer
(standard og specialbyggede)
prøver at trække en slæde så
langt som muligt mod målet,
FullPull (100 meter).
Traktorer som laver et FullPull
vil deltage i en finale runde
(kaldet Pull-Off) hvor belastningen er højere end før. Slæden er
indrettet, så den gradvist bliver
tungere og tungere at trække, jo
længere man kommer frem på
banen.
Vi glæder os til toptunede
hestekræfter.

Motorsvævefly
På træffet bliver det i år muligt
at se et Scheibe SF-24 Motorspatz.

Flyet er det første motoriserede
svævefly i Danmark. I stedet for
at blive trukket op af et andet
fly eller kabeltræk, kunne det
selv starte for motor og derefter
svæve.

Rejs tilbage i
tiden
Tag et sjovt billede til
fotoalbummet!
Vi har fået fremstillet 4
plader med sjove nostalgiske motiver, hvor det er
muligt at tage et billede
af familien. Fotopladerne
er udført af Teatermaler
Rasmus Brandt og elever fra Akademiet For
Utæmmet Kreativitet (AFUK). Pladerne
vil være opstillet rundt omkring på pladsen.
Kan du finde dem alle fire?

Invester i forsikring til dit
veteran/klassisk køretøj
Med blot 100,- kroners indskud ved tegning af police i GF
Forsikring, deltager du i den årlige overskudsdeling. GF kunder får
i 2018 reduceret præmie med 147 millioner kroner.
Priseksempler for veteran/klassisk køretøj
Årlig præmie. Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafgift – Selvrisiko 1.897 kr.
Dagsværdi
indtil kr.

Veteranbil/-motorcykel
Ansvar og kasko

50.000

713 / 507 kr *

150.000

1.112 / 791 kr *

500.000

2.649 / 1.883 kr *

Ansvar alene

Klassisk bil/-motorcykel
Ansvar og kasko

Ansvar alene

1.778 / 1.264 kr *
222 / 158*

2.777 / 1.975 kr *
6.409 / 4.556 kr *

550 / 391*

Veteranknallert *

Lovpligtig ansvarsforsikring:
495 kr.**

*Nævnte priser er eksklusiv afgifter og 30 kr i medlemskontigent.
*Priseksemplerne viser præmien før (A/) og efter (/B) fradrag af 2017 overskuddet på knap 29%
**Veteranknallertforsikring er uden medlemsindskud. Prisen er efter 4 % overskudstilbagebetaling.

GF Veteran tegner ansvars- og kaskoforsikring for
bevaringsværdige originalt opbyggede køretøjer,
som er henholdsvis 35 og 25 år gamle.
Et eventuelt overskud på forsikringen (GF Veteran har
haft overskud i alle år) anvendes til at reducere præmien
i det kommende år. Præmien i 2018 er reduceret med
28,9% på baggrund af 2017 overskuddet. GF Veteran
stiller ikke krav om medlemskab af f.eks. veteranklub
eller mærkeklub. Anmodning om veteran/klassisk

Medlemmer af GF Veteran kan tegne SOS
DAH autohjælp for blot 348 kr. i alt pr. år
omhandlende samtlige forsikrede
veteran/klassisk køretøjer.

forsikring vurderes individuelt. Det er en betingelse
at andet registreret motorkøretøj til daglig brug haves.
Det forsikrede køretøj kan anvendes til hobbykørsel,
maksimalt 6000 km., i perioden 15. marts til 31. oktober.
I den resterende periode er det ved kaskoforsikring,
forsikret mod brand og tyveri. Ved mere end én
veteran/klassisk forsikring i GF Veteran ydes 25 % rabat
på samtlige veteran/klassisk forsikrede køretøjer
(veteranknallerter undtaget).

GF Veteran
Strandvejen 59 · 2100 København Ø
Tlf. 7224 4198 · gf-veteran@gf-forsikring.dk
www.gfforsikring.dk/veteran

GF Veteran tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
Du kan finde de fuldstændige vilkår og dækninger i forsikringsbetingelserne og se priser og forsikringssummer på www.gfforsikring.dk/veteran

Vi er glade for at I valgte
Græsted Veterantræf 2018
Rigtig god fornøjelse
Giv ris, ros og
nye idéer på

www.veterantraef.dk
DANMARKS MEST TILFREDSE KUNDER 5 ÅR I TRÆK (EPSI)

“Det er en selvfølge,
at de tager sig tid.
Ret unikt i dag.
Personlig, imødekommende og troværdig er
tre ting, jeg forbinder med Handelsbanken. Der
er gensidig tillid. Jeg kan regne med, de tager
udgangspunkt i min situation – og jeg er aldrig
bare et nummer.”
– MARIE HAVE, PRIVATKUNDE

Hør, hvordan vi kan hjælpe dig

Rundinsvej 4 / 3200 Helsinge / tlf. 4456 3200
helsinge@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/helsinge

HELSINGE
KOM TIL KÆMPE
LØRDAG DEN 2. JUNI KL. 10-15

FOG TRÆLAST & BYGGECENTER
Nørretoftevej 1 - Tlf. 48 79 43 34 - johannesfog.dk

Vi vil gerne høre om din oplevelse af Veterantræffet
Hvad synes Du / I var det bedste ved træffet?
										
										
										
										
										
								
Hvad savnede / manglede Du / I på træffet?
										
										
										
										
										
								
Har Du / I nogle nye idéer?
										
										
										
										
										
									
Hvis du vil være med i konkurrencen om to billetter til næste
års træf skal du skrive din mail-adresse:

						

Aflever kun bagsiden i postkasserne ved udgangen.
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En speciel tak til vores sponsorer:

Glarmester
Thomas Andersen
mob. 4098 0081

www.andersenbyggeservice.dk

AH Snedker/låse, Coaster Servive A/S
Skovrød Handel v/Søren Skovrød Olsen

På gensyn til Græsted Veterantræf
Pinsen 8. - 10. juni 2019

