VETERANÅRET 2020 PR 20. AUGUST
Coronapandemien har satt hele samfunnet i unntakstilstand inkl. oss.
Alle typer arrangementer er avlyst, men unntak av styremøtene. Disse har vi gjennomført via
skype og telefon og har som tidligere orientert om på websiden, landet flere viktige saker. Gå
inn på: veteranvognklubb.no
Ila sommerene har vi hatt flere henvendelser om vi snart kan komme i gang igjen med
medlemsmøtene og hvordan situasjonen er med Magasinet. Dette er tydelig et sterk savn hos
de fleste.
Verdr. Magasinet, så har vi planer om å komme ut med neste nummer innen midten av
oktober. Vi kan ikke garantere noe i disse tider, men vi jobber ut fra det.
Mht. medlemsmøtene, så fikk vi fra skolen beskjed om at de ikke leier ut til eksterne før
tidligst midten av oktober. Dermed blir neste møte tidligst 27. oktober. Dette vil fortsatt
avhenge av smittesituasjonen de kommende uker.
Det som har vært av aktivitet i sommer, er søndagsturene. Til gjengjeld så har disse vært
meget vellyket.
Første turen gikk til Kortman i mai, og da var det snøføre når vi reiste fra Trondheim.
Forståelig nok, sa var vi kun 2 biler. Men trivelig lell.
Neste tur var til Frosta og Tautra. Litt sur vind, men 5 biler stilte opp. En meget flott søndag
med besøk i bla. klosterkirken.
Så ble det Thamspaviljongen på Orkanger med kaffe ved fjorden. Fint vær og 9 biler.
Løkken ble neste tur med besøk i gruvene og industrimuseet. Nå stilte 17 biler og 30 personer.
Her fikk vi et godt innblikk i gruvesamfunnet på Løkken. Gruvedriften startet i 1654 og ble
stengt i 1987. Her var det harde vilkår og starten med fagforeningsarbeidet møtte hard
motstand hos arbeidsgiveren. Absolutt ingen dans på roser. En fin tur i strålende solskinn.
Neste tur ble Skaun med første stopp hos Solbergs private krigsmuseum, før turen gikk til
Skaun Bygdemuseum. 15 biler og 30 personer sprengte vaffelstekingen. Men alle fikk sitt
etter hvert.
Så inviterte Erik Foss klubben til tur i Selbu og besøk i radiomuseet. 13 biler og 25 personer
vitner om god interesse.
Den siste så langt, var til Stjørdalen Bygdemuseum i strålende vær. En meget fin plass med
masse god historie og gode vafler. 9 biler og 18 personer.
Som dere ser, så har vi hatt en aktiv sommer med masse turer med sterk fokus på
smittevernreglene. Ekstra hyggelig er at det stadig dukket opp nye personer på turene.
Det skulle vel vitne om at noe er gjort riktig i disse koronatider.
Vi ønsker alle en riktig fin ettersommer/høst og ser fram til at vi kan møtes igjen.
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