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Opslagstavlen 2017  

 
Vi mødes i Brugsen, Centervej 1, Asnæs 5. juli 2017 

 
Vi mødes i Brugsen, Torvet 3, Ubby 2. august 2017 

 
Egeskov Classic Days 19. – 20. august  2017 

 
Tur til Sdr. Jylland  1. – 3. september  2017 

 
Vi mødes i Brugsen, Nyvej 4, Jyderup  6. september 2017 

 
Bilmesse i Fredericia 21. – 22. oktober  2017 

 
 

Egeskov Classic Days Se www.egeskov.dk/classicdays 

 

Fredericiamessen 

Når der er messe i Fredericia, vil Ford T Klubben være at træffe på standen 
i Hal C, og der er kaffe på kanden. 
Hvis du har noget eller har kendskab til nogen som har biler eller andre 
relevante effekter der kan udstilles på standen, så er vi altid interesserede i 
at høre om det., og hvis nogen har lyst til at være med på vagtholdet  på 
messen, kontakt da Ole Andreassen på mobil 40 16 60 78 eller mail: 
birteogole@os.dk  
 

OBS……. OBS……. OBS….. OBS……. OBS……. OBS….... OBS 
 
Husk, at der ikke kommer rabatbilletter med bladet, men de som vil 
købe billetter kan gøre det fra Bilmessens hjemmeside: 
https://billet.bilmesse-brugtmarked.dk  
Kode og pris kommer i næste blad! 
 
Billetten skal udskrives med stregkode, som bliver skannet i kvikkas-
sen (ikke billetsalgs boksene) ved ankomst til Bilmesse og Brugtmar-
ked, i Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia. 
Du skal altså selv printe billetten ud samt betale den på netttet. 
Der er kun rabat på indgangen om søndagen. 

http://www.egeskov.dk/classicdays
mailto:birteogole@os.dk
https://billet.bilmesse-brugtmarked.dk/
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Vi mødes i Brugsen år 2017 
Til en aftentur for alle veterankøretøjer, og det er altid den 1. onsdag i 

måneden. Vi kører altid fra mødestedet kl. 17:30 

 

Vi sørger selv for mad, drikke og evt. badetøj, og vi spiser vores medbragte 

mad i det grønne, eller i et ”skur” 

 

Der er ingen tilmelding, og vi kører en tur ud i landslabet på den egn, hvor 

vi mødes. Det kan være, at der er en lokal der vil være vores fører og 

måske vise os en seværdighed, eller en vej vi ikke kender. 

 
NB! Ved sidste tur i september vil vi finde et sted til fællesspisning, du får 
besked om hvor på selve turen, og husk at der er tilmelding hos Claus, 
prisen bliver ca. som sidste år. 
 
Med venlig hilsen Claus Olesen, tlf.: 59 50 71 55. 


