
Veteran og amerikanerbilstræf på Ærø

Flemming Iversen og Kirsten og Hans Sindberg og Lene fik en pragtfuld 
weekend på Ærø den 3-4-5 juni. To vespaer ud af 73 køretøjer, det gjorde 
der var meget opmærksomhed om disse to. Ældste bil var Ford A fra 
1929.  Vi blev godt modtaget om fredagen på Hotel Ærø i Marstal, et 
lækkert hotel med 100 værelser, alt var optaget. Kiggede lidt på Marstal 
på gå ben, og fik en lækker buffe til aften, og så var der hygge. Efter 
morgenmaden var der køretur, delt i tre grupper, første stop var en 
gammel gård, Søbygård, med voldgrav og vindebro, helt ny, pris, ti 
milioner kr. fra AP Møller Fonden. Vi fortsatte til Voderup Klint, 36 meter 
over havet, her findes en blomst og en bille, som ikke kan flyve, disse to 
ting findes kun dette ene sted i Danmark. Så gik turen til Æreskøbing 
havn, hvor vi skulle mødes med de to andre grupper, her var rundvisning 
eller tur på egen hånd, vi 4 valgte at gå på egen hånd, fandt et dejligt sted
at spise lidt frokost, Ærøs nye Whisky destillation, åbnet dagen før, vi 
holdt os til lettere drikke. Efter en rundtur kørte vi til Hotellet hvor der var
kaffe og Ærø pandekager. Afslapning før den store Amerikanskinspireret 
buffe, med dinner musik, der havde imellemtiden været underholdning 
ved Ærø Folkemusik. Der var hele aftenen en rigtig god stemning, vejret 
var jo pragtfuld lige til udendørs aktiviteter, der var god gang i baren. 
Efter et dejligt morgenbord var det tid at sige farvel, der er ikke mere 
færgefart Marstal til Rudkøbing, så der ventede vi forgæves, og måtte 
tage turen Æreskøbing - Svendborg, her kom færgen. Det var andet år 
Nick Brammer, sønnen på hotellet, havde arrangeret dette træf, han var 
en glad mand da vi tog derfra, alle roste arrangementet og de fleste 
kommer helt sikkert igen til næste år, weekendt efter pinse. Kan forøvrigt 
anbefale et Weekendt ophold på Ærø Hotel, se annoncer i dagspressen. 
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