
 

 

Invitation 
Kære Dansk Veteranbil Klub 

I anledning af Bogø – Stubbekøbing overfartens gamle træfærge Ida fylder 60 års inviteres alle 
jeres medlemmer til stor fødselsdagsfest lørdag den 29. juni 2019 mellem kl. 9 – 17. 

Det bliver en festdag i et autentisk miljø fra dengang morfar var dreng, og der vil dagen 
igennem være forskellige aktiviteter i begge havne startende med gratis kaffe og wienerbrød 
fra kl. 9.00 på Bogø havn, live musik kl. 12.30 på havnen i Stubbekøbing med det kendte 
Rubberband, der spiller Beatles klassikere, fødselsdagslagkage kl. 15 samt kåring af det 

flotteste køretøj og den flotteste påklædning med meget mere. 

Derudover vil der være telte med mulighed for at købe mad og drikke, et besøg hos 
Bogøsmeden og Bogø Mølle eller at se udstillingen om Ida og færgeoverfarten på 

Stubbekøbing Rådhus, se gamle træskibe i havnene og ikke mindst sejle GRATIS med 
færgen over Grønsund HELE DAGEN, uanset om I er gående, cyklende eller kørende. 

 

Vi opfordrer publikum til at være påklædt i datidens mode og rigtig gerne også transportere 
sig i et minimum 35 års gammelt køretøj – det være sig bil, lastbil, bus, traktor, motorcykel, 

knallert, cykel, barnevogn eller lignende. 

Vi håber, at I har lyst til at fejre fødselsdagen med Ida, og vi vil derfor gerne reservere et 
særskilt område til jeres klub på Stubbekøbing Havn, så I er sikre på at kunne holde sammen 
og lave et hyggeligt klubarrangement. Som tak for jeres deltagelse i arrangementet og udstilling 
af jeres køretøjer honoreres hvert køretøj, der har været parkeret på havnen i tidsrummet kl. 

10.30 til kl. 15.30 med en rigtig god flaske fødselsdagsvin. 

Af praktiske hensyn må I rigtig gerne melde tilbage senest 1. april 2019, om I ønsker et 
reserveret område og til hvor mange køretøjer (cirka) på nedenstående e-mail. Vi fremsender 

omkring 1. maj det endelige program og jeres placering på havneområdet. 

Med venlig hilsen 

Carsten Astrup og Per Christiansen fra Ida´s Venner 

carstenastrup@hotmail.com - pc@cfoconsult.dk 


