
 

Hej  

er man ejer af de helt gamle køretøjer - førkrigskøretøjer - altså før den første verdenskrig, er det idag meget 
begrænset hvad der er af muligheder for at komme ud og lufte disse herlige køretøjer med "Messing og gaslys". Der 
er næsten kun Styrkeprøven, der kun hvert tredie år er i Danmark. 

Det har jeg besluttet mig for at ændre på! 

Mit navn er Michael Deichmann, og jeg er næstformand i Komiteen TimeWinder, der står bag det nye initiativ med 
TimeWinder Nostalgidage i Pinsen. Jeg er desuden køretøjskoordinator på arrangementet og er derved tovholder på 
udstillinger mm. med køretøjer.  

Jeg har ofte hørt at "de unge vil se nyere køretøjer", men det tror jeg er helt forkert! De kender ikke de helt gamle 
køretøjer, og da TimeWinder i høj grad handler om historieformidling, må vi have de gamle køretøjer ud i lyset og se 
dem køre, så de kommende generationer kan få øjnene op for disse helt gamle køretøjer! 

TimeWinder foregår på det smukke Grønnessegård Gods i Nordsjælland ved Hundested 19. maj til 21. maj begge 
dage inklusive. 

 

Via DVKs Medlems og køretøjsliste, deltagerlisten fra Styrkeprøven 2015 og via andre kilder har jeg en formodning 
om at du ejer et eller flere køretøjer af den rette type og alder. Derfor modtager du denne invitation. 

TimeWinder 2018 løber over alle 3 dage i pinsen og du er meget velkommen til at være der alle 3 dage. Kan eller vil 
du ikke finde overnatning i nabolaget, vil det være Pinsedag der er den centrale dag, hvor jeg prøver at samle så 
mange køretøjer som muligt. Hen over dagen vil der være rig mulighed for at køre rundt på pladsen og vil man fylde 
køretøjet op med lidt tidstypiske passagerer, er der sikkert nogle af damerne fra Kaffedamernes salon, der gerne vil 
have en tur. De er alle klædt i tøj fra omkring 1910! 

Søndag aften vil vi i pausen i musikteltet (ca. 20:30) lave en "Gas light parade" ned over pladsen afsluttende ved 
netop musikteltet med blus på gas- og petroleumslygter. 

 

Logistik 

Det ER lidt mere bøvlet med de gamle biler med hensyn til logistik. Man sætter sig ikke lige ind i en vogn fra 1906 og 
kører måske 2-300 km. til et arrangement. Det hedder trailertransport eller lignende. Du vil have mulighed for at 
køre dit køretøj op til Grønnessegård i ugen op til og kan vente med at hente til ugen efter pinse. På godset vil du 
kunne henstille køretøjet i tørvejr i godsets gamle og originale lade fra 1700 tallet. Samme mulighed vil der være i 
nætterne imellem pinsedagene. 



Tilmelding 

Hvis du vil "lege med" skal du helst melde dig til som udstiller. Det gør du her. Husk at sætte kryds ud for "Tema: 

Messingbiler og gaslys" og at anføre hvor mange dage du kommer. 
 

 

 
Jeg håber virkelig at du vil bakke op om arrangementet og komme at "lege" i pinsen! 

 
Venlig hilsen/Best regards/Bästa hälsningar/Parhain terveisin/Mit freundlichen Grüßen/ 
 

Michael Deichmann 

Veterankøretøjer m.m. 

TimeWinder Komiteen 
Amtsvej 280, 3390 Hundersted  
e-Mail: mde@timewinder.dk 

Tlf: (+45) 2227 8651 

 

Bestil klubstand NU! 

 

Tilmeld som udstiller NU! 

 
 
 
 

 

 

Vi ses i Pinsen 2018 – 19. – 21. maj! 

 

http://www.timewinder.dk/deltagere/udstilleraktoer/info-til-udstillere/
https://www.google.dk/maps/place/TimeWinder+-+nostalgi+til+lands,+til+vands+og+i+luften/@55.9535548,11.920114,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x46523d9ce7fae511:0x342b26c41365b390%218m2%213d55.9535518%214d11.9223026
mailto:mde@timewinder.dk
http://www.timewinder.dk/deltagere/tilmeld-som-klub/
http://www.timewinder.dk/deltagere/udstilleraktoer/

