
 

 

 

-aprilveterantidende- 

 

Græsted Veterantræf melder sig klar…. 

 

Jørgen Sørensen fra Græsted Veterantræfforening melder klar til træf i Pinsen, 3. – 5. juni.  Der 

bliver arbejdet på højtryk af de mange frivillige, men mavefornemmelsen er god. Folk har meldt 

sig under fanerne, og kontrakter er ved at være i hus. Jørgen Sørensen fortæller, at man i år 

markerer 100-året for Ford-traktorer som en del af den vision, som den nye bestyrelse har valgt. 

Nostalgi og mekanik for hele familien handler om at skabe ”en god oplevelse man kan tage med 

hjem og snakke om”. Hvis vi ikke ønsker, de gamle islæt skal gå i glemmebogen, er vi nødt til at 

tænke det gamle med noget fornyelse, siger en forventningsfuld Jørgen Sørensen. Vi er mere 

målrettede på hvordan vi skal ramme vores gæster samt vores udstillere, visualisering og dialog, 

hvilket samler ideologien ”den røde tråd”, der handler om det, der var en gang og så til ”nu”. 

Lige nu sker der mange ting omkring Fredbogård, sagen om vores domæne www.veterantraef.dk 

har nu endelig nået en afgørelse, nemlig at det hører til i Græsted. Dødsdromen er efter en lille 

rejse nu kommet hjem igen. Dromen er indbegrebet af Græsted Veterantræf, og en medvirkende 

faktor til at Græsted oser af nostalgi. Aftalen er på plads med Steen Giphart, dødsdromen bliver 

hos os fremadrettet. Vi er da stolte i Græsted Veterantræfforening, kommenterer den nyvalgte 

bestyrelsesformand Henrik Ewald, dødsdromen er jo et unikt stykke kulturhistorie, den eneste af 

sin slags i Danmark og den er hos os. 

Hvad er der ellers er på programmet? Vi kan her nævne dampmaskiner, kaffetelt, masser af musik, 

”Elvis” kommer på besøg. Vi skal i år have børnedyrskue med overnatning, traktortræk, selvfølgelig 

veterankøretøjer og her har vi valgt i år at følge veteranstatus (35 år), hvilket giver os andre 

muligheder. Vi får besøg af militæret. Alt dette og meget mere kan man følge på vores 

hjemmeside og på Facebook: @Det OriginaleVeterantræf.  Derudover kan man jo også melde sig 

som frivillig hjælper hos Græsted Veterantræf. Kom og få en personlig oplevelse, vi hygger os og er 

med til at skabe noget for andre. Jørgen Sørensen vil gerne her pointere, at alle hjælpere er 

frivillige i år, så kom med, vi glæder os til at se jer i Pinsen. 

http://www.veterantraef.dk/

