
                                       HAR DU HØRT OM TIMEWINDER ?

                                     “ Nostalgi til land, til vands og i luften”


Komitén for Timewinder er en forening, som værner om “De gode gamle dage”. -  ca 100 år 
tilbage i tiden.


Vi startede i 2017 og vi holder vores event hvert år i pinsen.


Vi kunne tænke os, at få endnu flere interesserede udstillere så vores interesseområder kan 
blive  endnu bredere. 

Kan og har du eventuelt lyst til at være med?


Vi holder til i smukke omgivelser, ned til Roskilde fjord på Grønnessegård  ved Hundested.


På Timewinder kan I bl.a. finde mange smukke og nostalgiske veteranbiler, motorcykler, cykler 
m.m.

Derudover har Grønnessegård sin egen flyplads, hvor der er opvisning med veteranfly flere gange 
dagligt.


Vi har soldater, som graver autentiske skyttegrave og afholder opvisning og vi har spejderne som 
har deres egen teltlejr.


Ud over det, er der diverse boder med et stort udvalg i bl.a. Vintagetøj og tilbehør, samt flere mad- 
og drikkeboder, samt et Tivoli.


Lørdagaften holder vi fest på pladsen med levende musik, hvor der vil være mulighed for en 
svingom og lidt til ganen.


På pladsen er der endvidere to campingpladser, hvoraf den ene er en nostalgicamping fyldt med 
skønne gamle campingvogne og telte.


Det afholdes desuden Landracing, hvor biler fra før 1947 kører race, en sjov og spændende 
oplevelser.


Som noget nyt i 2022 vil der være faldskærmsudspring.


Søndag er der hele 2 veteranbilløb der slutter på TimeWinder – dels et stjerneløb for køretøjer 
ældre end 30 år, med start i hhv Helsingør, DVK Nærum, Roskilde Havn og DVK Holbæk. Og dels 
et oldtimerløb for køretøjer fra 1916 eller ældre. Dette løb er en del af et FIVA arrangement, der 
afvikles i tilknytning til TimeWinder, hvor der lørdag og mandag er opvisning og manøvreprøver og 
så en køretur på Halsnæs. Dette FIVA event hedder ”Messing og Gaslys”.

Der er et stort kaffetelt, hvor du får kaffen serveret i fine gamle porcelænskopper og af personer 
klædt i rigtig fint gammelt tøj fra det forrige århundrede.


I 2022 vil der, som noget nyt, blive opført en cabaret.


I Timewinder vil vi gerne gøre en ekstra indsats for at udvide kendskabet til vores nostalgiske 
forening og livet gennem de seneste 100 år, så derfor henvender vi os til  jer som klub, så vi kan 
kommer ud til et bredere antal deltagere/udstillere, som vi håber har lyst til at deltage med deres 
kæreste eje i form af veteranbiler m.m.


Vi svarer gerne på spørgsmål, som I måtte have ifbm arrangementet eller hvis I ønsker at udstille.

 

Timewinder tilbyder gratis stadeplads til udstillere efter aftale med Carsten.


Kontakt

Casten Ottendahl på tlf: 4030 1797 

eller på mail: cjo@timewinder.dk




Timewinder er baseret på frivillig arbejdskraft og vi kan altid bruge flere hænder til at indgå i 
det hyggelige samarbejde, så har du nogle ledige timer eller dage, så er du meget 
velkommen til at gøre en indsats for at vi kan blive endnu bedre sammen. 

Du er velkommen til at komme til hvervemødet søndag den 6. marts 2022 kl. 10-15    på 
Frederiksværk Rådhus 
Hvis dette har din interesse, så er du velkommen til at tage en snak med Casten om hvad du evt 
kan bidrage med af hjælp.


Vi håber på at se mange nye ansigter, både som udstillere og frivillige i Pinsen.


Du kan også finde Timewinder  på Facebook og på instergram. 

Mange gode hilsner

Timewinder.



