
Motordage i Svebølle den 10. – 11. juni 2023. 

Der er forår i luften og lige om lidt er det også tid til Motordage i Svebølle. Ja 

tiden går hurtigt. Vi tager et år ad gangen, da vi ikke ved om der pludselig 

løber en motorvej gennem vores udstillingsplads, men i år er der ingen 

problemer. Derfor holder vi lørdag d. 10. juni åbent fra kl. 10 – 16, søndag d. 

11. juni fra kl. 9.30 – 15. Det er weekenden i uge 23 som det plejer at være. 

Vi håber mange af jer vil finde jeres gamle stationære motorer frem, gerne 

med tilhørende redskaber så der kan blive skabt lidt liv, som i gamle dage da 

oldefar var ung. Vi stiller selvfølgelig selv vores egne ting til beskuelse for 

publikum, men vil gerne have mange flere motorer på pladsen, og vi tænker at 

nogen af jer nok har anskaffet jer en del ”nye” rariteter siden sidste år. 

Der må også gerne komme en del kræmmere med stumper til veteran 

verdenen. Der plejer at være god handel med disse ting, nogen får udsolgt 

næsten med det samme, mens andre må tage en del med hjem igen også fordi 

de så har fundet en del ting her som de lige kunne bruge, og det er vel sådan 

det skal være på et lille træf for nørder. 

Vi ser også gerne folk komme med deres glødehoved traktorer, 

veteranknallerter har også mulighed for at få en stand på pladsen. Er der 

nogen som ligger inde med gamle ”antikke” motorsave vil vi også lave en 

stand til dem, der vil være træ, der kan saves, i forskellige tykkelser og 

længder samt brænde der kan flækkes. Der vil også blive hugget kvas med 

vores gamle Bogense kvashugger. 

Førerer, der møder op som publikum, kommer gratis ind hvis de kører i et 

veterankøretøj (dog ikke veterantraktorer de henvises til træf på 

Birkendegaard). Men veterantraktorer som kan trække et eller andet redskab 

via deres remhjul ser vi da gerne på træffet. Vi ser selvfølgelig også gerne at 

jer, der udstiller model ”legetøj”  dukker op, nøjagtig som i plejer. 

Der kan stilles op fra fredag eftermiddag, med mindre der er lavet en anden 

aftale. Der kan overnattes i telt eller campingvogn på området. 



Fredag aften serveres der dagens ret kl. 18 til en eller anden fornuftig pris. 

Morgenmad lørdag og søndag kan købes for 35 kr. pr. kuvert pr. dag. Der 

bliver serveret mad igen lørdag aften, om det bliver fest menu vides pt. ikke, 

men vi skal nok få det festligt bare I  har det gode humør med. Prisen finder vi 

ud af, når tiden nærmer sig. 

I må meget gerne tilmelde jer til undertegnede på mail 

susannenoe@gmail.com eller telefon 2635 4249 senest den 30. maj. 

Tilmelding af motorer og andre ting til udstilling meget gerne før, så vi kan få 

noget i lokalaviserne, så der kan komme noget omtale af træffet i medierne. 

Stedet hvor dette spændende træf finder sted er hos Susanne og Ole Noe Gl 

Skovvej 2 Stenrand 4470 Svebølle. 

Besøgende er velkomne i åbningstiden. Entre 25 kr. for voksne, børn under 15 

år kommer gratis ind.           Mvh. Susanne og Ole 
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