
 

DVK – Aabenraa indbyder til forårstræf og køretur: 

Grundlovsdag, fredag d. 5. juni 2020 fra kl. 09:00 – 18:00. 

Klubhuset DVK - Skolevænget 12, 6200 Aabenraa. 

Program for dagen: 

Kl. 09:00:  Vi mødes på Skolevænget 12, hvor Klubhuset byder på morgenkaffe og rundstykker/franskbrød. 
                   Vi vil bede om 20 kr. pr. deltagende køretøj, hvor beløbet går ubeskåret til Børneafdelingen Aabenraa  
                   Sygehus (ligesom tidligere år). 
                   Køretøjerne vil stå parkeret på P pladsen, til glæde for publikum og deltagerne i arrangementet. 

Kl. 11:00: Kører vi ad en planlagt rute til 

”Svalegaarden”, Hornsgårdvej 4, 6500 Gram, hvor vi er fremme ca. kl. 12:30. 

Her vil Gerda og Bent tage imod os og efterfølgende vise os rundt i deres spændende ”Oldies and Goodies Museum”, 
som bl.a. indeholder en stor samling ESSO effekter, såsom tankstation, standere og biler. Ligesom der er motorcykler, 
legetøj og købmandsbutik med mere. Men inden da, vil vi spise den bestilte mad, i form af smørrebrød eller snitter, hvis 
man ikke vælger egen madpakke. Dette fra ca. 
Kl. 13.00  Fællespisning. 
                  Efter frokost, vil der også være mulighed for en lille køretur i området, som Bent Lundsgaard laver. 
                  Der vil være konkurrencer undervejs. F.eks. ”Publikums favorit”, hvor der vil være præmie til det 
                  vindende køretøj. Du kan også vælge, at se på alle de spændende ting på museet. Der er nok at se på. 
kl. 15:00  Kaffe og kage. 
Kl. 17:00  Vi tager afsked med ”Svalegaarden” og kører samlet tilbage til Aabenraa*.  

Det koster kr. 75,00 pr. person, at besøge og deltage på ”Svalegaarden”.  

Dette inkl. adgang til museet, en øl eller vand, samt kaffe og kage kl. 15.00. 
Hvis man ønsker det, så kan man i stedet for madpakken, vælge smørrebrød og/eller snitter fra den lokale slagter 
Varming, Dette skal bestilles og betales sammen med entreen til Svalegården. Dette senest den 27. maj 2020. 

Tilmelding og betaling til: Lise og Frits Johansen (DVK - Aabenraa) 
e-mail:  liseogfrits@johansens.info   (tag gerne en kopi af indbydelsen, udfyld denne og send til Lise og Frits) 

Entre´ ”Svalegården” pr. person ANTAL PRS.:______ á kr. 75,00 samlet beløb:   

Smørrebrød pr. stk. kr. 30 stk.: ANTAL STK.:______ á kr. 30,00  samlet beløb:   

Snitter pr. stk. kr. 25,00 stk.:  ANTAL STK.:______ á kr. 25,00  samlet beløb:   

                                                                                                              I alt indbetales:   

Betaling til konto nummer: 8013 1035802 

Navn:     

Adr.:       Mobil nr.:   

Køretøj:      Årgang:   

 

Håber vi ses – det vil glæde os meget ☺ 
Lise og Frits Johansen (mobil:  2264 2909) 
Alice og Kjeld Holm-Nielsen (Mobil: 2023 4491) og ikke mindst Gerda og Bent på Svalegaarden. 

NB.: (*) Vælger du, at køre direkte til og fra Gram, bedes du orientere os herom. Mere så vi ikke venter forgæves.  
Man kan også vælge ”kun”, at komme til Dansk Veteranbil Klubs klubhus fra kl. 9:00-11:00, men håber I vil tage del i 
hele arrangementet.   Det kunne være så hyggeligt!        
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