Creedence Clearwater R
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Vi gør opmærksom på risikoen for sod-nedslag
da damp-maskiner og veterantog er kulfyrede.
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Ponyridning ↓
Kaninbedømmelse

Åbning
Kaninhop/Ansigtmal.
Ansigtmaling ↓
Hønseskidning
Hetebedømmelse

Am.biler: Amerikanerbiler
Vet.landbrug: Veteranlandbrugsmaskiner & traktorer
Reenactment: Reenactmentkamp
˄: også i foregående ½ time ˅: også i efterfølgende ½ time

The What
The What
The What

Ølbanko

Bokseturnering
& The What
Bokseturnering
& The What
Bokseturnering
Hyggepianist
Hyggepianist
Reenactment
H.C. Andersen Nord og Syd
Small Arms
H.C. Andersen
Motocross
Hyggepianist
Hyggepianist
H.C. Andersen
Militær/Panzer

Musikteltet
Traktortræk Terrænbane
Motocross
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12 Træfåbning
Damp
13 Militærparade
Nord og syd
14 Veteranbiler
Veteranbiler
15 Militær
Nord og Syd
16 Vet.lastbiler
Am.biler
17 Racerbiler
Racerbiler
18 Veterantraktor
Veterantraktor
19

Velkommen i vores
herlige kaffetelt

11

Priser:
Kaffe/The ad libitum...........................20 kr.
Saft ad libitum….................................10 kr.
Kage (Chokolade, Linse ell. Kringle).20 kr.
Kage (Flødekage)……..............….….30 kr.
Fedtemad med salt og kaffesort……..40 kr.
Ostemad…......................................…30 kr.

Kaffetelt

På Veterantræffet i Græsted, kan du be
Kaffeteltets åbningstider:
søge vores dejlige kaffetelt, som ligger
Lørdag: kl. 10.00 til 16.30
med træfpladsens bedste udsigt. Inde i telt
et, har vi dækket bordene med ny-rullede
Søndag: kl. 10.00 til 16.30
duge, smukke blomster og der serveres på
Mandag: kl. 10.00 til 16.00
rigtig gammelt porcelæn. Her kan du sidde
i ly for sommersolen, og lytte til musik og
anden underholdning, mens de flot klædte da
mer, herrer og børn sørger for den nostalgiske
stemning. Inde i teltet, er der er også mulighed
for at opleve datidens bud på opvaskemaskine,
vaskemaskine, tøj- og hattemode, samt læse i
mange årgange af datidens dameblade.
Du kan også vælge at sidde udenfor kaffeteltet,
hvor vi har opsat borde og stole. Herfra er der
et fantastisk overblik over træfpladsen og herude serveres ligeledes af kaffe
teltets personale.
I kaffeteltet er alt personalet i klædt i tøj
fra den tidsperiode vi ønsker at afspejle.
Derfor vil du pinselørdag kunne møde os
klædt i 1950ernes farverige og mønstre
de tøj, mens søndag og mandag afspejler
perioden omkring 1910.
I Kaffeteltet er der også underholning med hyggepianist, H.C. Andersen
historier og levende musik.
Lørdag kommer gruppen Small Arms for
bi og gæster teltet med lidt musik til efter
middagskaffen.
Leif Druedahl spiller om søndagen en del
af sine mange tusinde gamle lakplader. og
Ramløsescenen sanere, slår også et smut
forbi.
Mandagen står i ”Four Jacks”-tegn, hvor
Høj Sø giver os de gode gamle numre.
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Se nærmere i programmet

Kl. Den store ring Dyrskue

Kom en tur tilbage i tiden i kaffeteltet

