
 
Fire af vore kendte og smukke veteraner 
På generalforsamlingen i august 2017 kom 
formanden med den idé at der holdes et 
lokaltræf modsat den landsdels hvor der var 
årstræf. I år øst for Storebælt. Den idé er hermed 
iværksat! Herved får også de Renault-Veteran 
venner der ikke kommer til årstræf også en 
mulighed for at mødes. 
 
For over 20 år siden holdt to ”amagerikaner”, 
Jørgen Buchart og Finn M. Poulsen et lokaltræf 
med titlen ”En søndag på Amager”. Jørgen er 
emigreret til Sjælland og Finn er flyttet til Costa 
del Süd Amager.  

 
Meget er ændret på Amager i løbet af 21 år! 
Amager er Danmarks tættest befolket Ø. I løbet 
af de 21 år der er gået siden vores lokaltræf er 
industriområder blevet forvandlet til boliger, 
mange med kik til Øresund, en ny bydel, Ørestad, 
er skudt op, nye veje og der er kommet bro til 
Sverige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Arrangementet fra dengang kan ikke gentages, da 
vores mødested, Bilia i Uplandsgade for længst er 
lukket.  

Programmet bliver at vi mødes søndag d. 29. juli 
kl. 11:00 hos formand Finn på adressen Poppelvej 
76 i Søvang, 2791 Dragør. Bilerne parkeres på 
stranden til skue for Søvangs indbyggere, ”sparke 
dæk” og forenings hygge. Inden vi kører på 
opdagelse ad gamle og nye veje på Ø-en bydes på 
lidt til ganen. På turen gensyn med nogle af de 
steder vi så for 21 år siden. Vi gør et antal stop 
undervejs hvor der fortælles små historier. Vi 
slutter ved 15-tiden. 
Tilmelding til formanden på tlf. 32 94 06 12 
(fastnet). 
 
Billederne er taget på P-plads i Kongelunden d 11.maj 
1999. Biler blev opstillet i de Renault modeller som 
vores forening dengang dækkede, hækmotor modeller! 
En undtagelse er gjort, og en start til at foreningen 
begyndte at åbne sig mod andre Renaulter når bare de 
var gamle nok!  

Invitation til ”En søndag på Amager” 


