Invitation til alle klassiske engelske biler:
Kør med i goodwill-arrangement for Scleroseforeningen

Vær med til at give mennesker og familier der er ramt af sclerose en uforglemmelig dag.

Pinsemandag 25. maj står Jaguar klubben for 3. gang for goodwill-arrangementet ”Jaguar klubben
kører for Scleroseforeningen”, hvor en masse familier som har denne uhelbredelige sygdom som
blind passager i deres liv får en særlig dag - alle, både passagerer og chauffører, får en dejlig
køretur og en fantastisk oplevelse ved Græsted Veterantræf.
Sclerosepatienter samt evt. pårørende afhentes på deres privatadresser rundt omkring på
Sjælland kl. 9:30. Herefter køres til Græsted Veterantræf i Nordsjælland, hvor Jaguar klubbens
stand er centrum for dagen – her servers gratis frugt, chips, vand, kaffe m.v.. Deltagelse og entré
er gratis for de deltagende biler. Bilerne parkeres ved Jaguar klubbens stand og så kan man ellers
bruge dagen, som man vil. Når bilejerne og deres passagerer, bliver enige om det, går turen atter
hjemad.
Græsted Veteran Træf (se www.veterantraef.dk) tiltrækker ca. 25.000 besøgende – her er
klassiske biler, -motorcykler og –campingvogne, dampmaskiner, veterantog, boder m.v. – et
fantastisk underholdende arrangement for alle (også for ikke-bilnørd).

Tilmeld dig allerede i dag!
Der er brug for ca. 40 klassiske engelske biler til at køre de ca. 80 sclerosepatienter og deres
familiemedlemmer. Tilmeld dig hurtigst muligt, således at vi kan tilrettelægge det sådan, at
passagerer og biler bor så tæt som muligt på hinanden. Deltagerne er alle selvhjulpne, så der er
ingen grund til at holde sig tilbage, af frygt for at opgaven er for vanskelig.
Tilmelding til: Win Åndahl, win@kaperen.dk, mobil 40 85 10 06
Oplys: navn, by, mobil, e-mail og biltype (antal passagerpladser evt. m/u sikkerhedsseler). Det er
naturligvis muligt for bilerne at medbringe evt. egne passagerer, men oplys venligst herom. Alle
engelske bilmærker er velkomne, også selvom de ikke er medlem af nogle af mærkeklubberne.

