Motordage i Svebølle 11. – 12. juni 2022
Så er det ved at være forår og pludselig er det også sommer. Det vil vi glæde os til og allerhelst uden al den
Corona pandemi.
Vi agter at holde motordage lørdag d.11 juni kl. 10 – 16 søndag d.12 juni kl.9.30 –15 (weekend uge 23 som
det var før Corona tiden)
Vi håber at se mange med gamle stationære motorer, gerne med tilhørende redskaber, så gæster kan se
hvordan arbejdet foregik i gamle dage. PT ved vi at der kommer redskaber, som save, flis hugger,
stenknuser, briketpresse og pumper. Men der findes jo et utal af andre redskaber rundt omkring, så mød
op med dem, har du ikke selv en motor prøver vi at finde en løsning på det. For der kommer også en del
motorer og nogen af jer har helt sikkert fået en del ”nye” gamle, som i gerne vil vise frem.
I kan følge os på Facebook gruppen Motordage i Svebølle. Se hvad der tidligere år har været udstillet, og vi
følger op med nye tiltag når noget byder sig. Der vil være små stande med stumper til veteranverdenen.
Forhåbentlig også stande med model ”legetøj”, veteran knallerter. Plejer også at være nogle veteranbiler,
veteranlast- biler, veteranmotorcykler.
Der kan stilles op fra fredag eftermiddag, med mindre der er lavet en anden aftale. Man kan overnatte i
telt eller campingvogn i området. Der vil blive serveret dagens ret fredag kl. 18 til max. 80,- kr. pr. kuvert.
Morgenmad lørdag og søndag koster 30,- kr. pr. kuvert pr. dag. Fest menu lørdag aften til en kuvert pris på
max. 200,- kr. Vores sædvanlige leverandør har meldt fra, så derfor må vi indtil videre forholde os til ca.
priser. Tilmelding til spisning er nødvendig til susannenoe@gmail.com eller telefon 2635 4249 senest den
1. juni. I må meget gerne tilmelde jer med motorer og andre ting inden den dato, da vi jo gerne skal have
sendt noget til aviserne vedrørende arrangementet, så vi kan få noget forhånds omtale der.
Stedet hvor disse spændende ting foregår er hos Susanne og Ole Noe Gl. Skovvej 2 Stenrand 4470 Svebølle.
Besøgende er velkomne i åbningstiden. Entre 25 kr. pr. voksen, børn under 15 år har gratis adgang.
Kommer du kørende i et veterankøretøj, kommer chaufføren gratis ind, mod at køretøjet kan udstilles på
pladsen, mens at du går rundt og ser på alle rariteterne. Mvh. Susanne og Ole Noe

