Åbningstider:
Lørdag 4. juni: kl. 10-23
Søndag 		 5. juni: kl. 10-23
Mandag 6. juni: kl. 10-16

PROGRAM

OFFICIEL ÅBNING
Officiel åbnings-ceremoni
LØRDAG 4. JUNI: EKSERCER-PLADSEN KL. 12:00

TimeWinder 2022
Endelig kan vi byde jer velkommen til et TimeWinder ovenpå tre års corona-pause!
Denne gang bliver det mig, der på vegne af hele
teamet bag TimeWinder, får æren. Jeg er taknemmelig for æren, men det skulle have været Søren
Lindkilde, som indtil sidste år var eventchef og
iøvrigt også min far. Han havde set frem til denne
dag, gennem de år der er gået, siden vi sidst sås,
men en aggresiv cancer ville det anderledes. Lad
os derfor sammen ære ham ved at nyde et fantastisk event hvor vi atter hylder fællesskabet om og
interessen for mekanik- og kulturhistorie.

Kl. ca. 11.30 Søværnets Tamburkorps går optog
til eksercerpladsen ved Vintagespejderlejren
Helle Lunderød, byrådsmedlem og udvalgsformand for kultur, idræt og demokrati holder
åbningstalen for TimeWinder efter nu 3 år med
corona-lockdown pause.

V3 - en lokal stolthed fra befrielsen i 1945
I anledning af 75-året for Danmarks befrielse, byggede en gruppe personer i Halsnæs i
2020 en kørende replica af panservognen V3. Den originale V3 blev bygget af modstandsfolk i Frederiksværk i dagene op til befrielsen, maj 1945.

På TimeWinder nostalgidage har vi nemlig fokus på 100 års kulturhistorie. Med et væld af oplevelser indenfor mekanik og livsstil tages du som gæst med en tur i tidsmaskinen. Nostalgientusiaster,
museer og samlere fremviser med stor entusiasme køretøjer, tøjmode, musik, mad, livsstil samt
vintagefly og tilsammen giver det en helt unik historieformidling, som foregår på en intens og spændende måde.

Dengang i 1945
Panservognen blev døbt V3 med direkte
reference til de tyske V1 og V2 flyvende
bomber, der igennem krigen havde
spredt terror, død og ødelæggelse i
mange engelske byer. Nu skulle der gives
igen i en dansk version!

Smukke omgivelser
TimeWinder Nostalgidage afholdes på arealer tilhørende Grønnessegaard Gods, omgivet af historiske skove og med en fantastisk udsigt over Roskilde Fjord. Godsets private landingsbane til
mindre fly muliggør oplevelsen af veteranfly helt tæt på - altså bydes der på oplevelser både til
lands, til vands og i luften.
Rå og autentisk – med fokus på kvalitet
TimeWinder Nostalgidage formåede i 2019 at komme i top ti over de enkelt events i Nordsjælland, der tiltrak flest besøgende. TimeWinder har vokseværk og samtidig er eventet fast forankret i målet om at levere en kvalitetsoplevelse for alle.
Vi byder jer alle velkomne til nogle sjove dage i nostalgiens tegn!
På vegne af alle vores flittige teamledere og aktive frivillige,
Ole-Emil Lindkilde,
eventkoordinator
timewinder@timewinder.dk
Tlf.: 20241240

Det kom den morgen til både kamp og
skudvekslinger, og V3 gik sejrrigt ud af
kampen.
Senere kunne den transportere tilfangetagne medlemmer af Lorenzen gruppen til København – de der ikke måtte en tur indenom Frederiksværk sygehus.
Efterfølgende var V3 med i en sejrsparade i København og så var dens rolle egentlig udspillet. Motoren blev leveret tilbage til jernbanen og bilen fik senere en hædersplads foran
det nybyggede Frihedsmuseum i 1957.
Oplev V3 i aktion
ALLE TRE DAGE I MILITÆRLEJREN.
Lørdag og søndag kl. 15 samt mandag kl. 13.

ROGRAMMET
M US IK P

Salon After Dark
LØRDAG 4. JUNI: KAFFESALONEN KL. 18:30

TimeWinder-Scenen

Kom med os på en rejse tilbage til 1920ernes
scener i en bule der sættes op lige for næsen af
anstændigheden og censuren.

LØRDAG: Gas After Dark Kl. 20:15
Det lokale band der jonglerer med et
utraditionelt mix imellem Gasolin og DAD.

Salon After Dark går, med nutidens øjne på
opdagelse i varieté- og kabarethistorien i DK.
Find dig et bord i god tid i Kaffesalonen, der
forventes at blive rift om pladserne!

SØNDAG: Kansas City Stompers Kl. 14:00
Danmarks ældste, professionelle jazzband
møder op med et helt særligt TimeWinderrepertoire

SØNDAG: Soundbox Kl. 21:30

Vi har fundet bands der strækker sig over det meste af det 20. århundrede repræsenterende
brudstykker af populærmusikken gennem de forskellige årtier fra den swingende jazz til den
rebelske rockabillykultur og helt op og til sen 80’er rock - selvfølgelig i kopi leveret af fantastiske og dygtige musikere håndplukket til TimeWinder. Alle bands er nøje udvalgt for deres
intensitet og showmanship.

Potpourri af hitliste-numre fra 50’erne og
frem - en fest med musik ’Down Memory
Lane!

Landracing - og vintagescenen
Tennessee Drifters
LØRDAG: Landracing-scenen kl. 12:20
MANDAG: Nordkyst Jazz Kl. 13:30
Jazzstandards og latinenergiske kompositioner
med Lizette Flannov som vokal.

SØNDAG: Vintage-scenen kl. 12:00
50’er lyd med country og western i skøn
forening. Bandet spiller bl.a. Johnny Cash og
Hank Williams.

Kaffedamernes Salon
LØRDAG: Per Rock fra kl. 13.00

Bumfuzzles

Per vender lakplader og holder foredrag
om musikhistorie mv. Det bli’r en fest!

SØNDAG: Landracing-scenen kl. 12:00
MANDAG: Vintage-scenen kl. 11:30

Er du til ragtime så
skal du indfinde dig i
kaffesalonen Grundlovsdag. Her byder
Tom på klaver-gymnastik.

1950’s Rockabilly og Rock & Roll band. Repertoiret spænder fra Janis Martin til Wanda
Jackson og krydres med selvskrevne sange.

SØNDAG: Tom Skovgaard fra k. 11.00

MANDAG: Elevkoncert, piano Kl. 10:30
Kristine Thorups dygtige elever kommer og viser os hvad de kan.

Browns Pitstop
LØRDAG: Vintage-scenen kl. 13:00
SØNDAG: Landracing-scenen kl. 12:00
Autentisk moderne coffeehouse country-rock af
blandt andet Miranda Lambert, Dierks Bentley
og mange andre kunstnere.
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MUSIKSCENEN

1. Indgang og sekretariat
2. Udstiller og campingindkørsel
3. Bilsortering
4. Handicap af/påstigning
5. Store scene + øltelt
6. P-plads - GRATIS
7. Classic Car Park - nyere biler
8. Entrepenør - bulldozer
9. Traktorer & landbrug
10. Motorer & Marine
11. Nostalgi Camping
12. Landracing bane
13. Campingområde
14. Pløjeområde
15. Sortkrudtskydning
16. Dampmaskiner
17. Information & redaktion

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Legeområde
Vintage Spejderlejr
Militære lejre
Flyvergrillen
Reenactment & køreterræn
Flyveplads/Aerodrome
Flyver P
Smalsporet Jernbane
Klubstande & veteranbiler
Lastbiler
Brand og redning
Classic Motor-Cross
Vintage Street og Styling
Livstil og markedsboder
Trailer P
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Risiko for sodnedslag på pladsen

WINDER AERODROME
TIME
Program
Lørdag ca.kl 11.00: Flyene ankommer
Flyene vil lette og lande fordelt henover dagen alle tre dage.
Når piloterne er landet, bliver de inviteret ”på besøg” hos lufthavnspersonalet
til en snak om deres fly og gæsterne på TimeWinder er inviteret med.
Stil spørgsmål, mød piloten og kom tæt på de spændende fly.
Søndag ca. kl. 16.00: De svenske fly flyver hjem
Mandag ca. kl. 15.00: Flymuseet flyver hjem

Danmarks Flymuseum
Så skal der ræses!
På Vintage Landrace køres dørtræk på 1/8 mil. Det er motorsport som da oldefar var ung og her
bliver der IKKE sparet noget aht. køretøjet. Tværtimod: Der forlanges max ydelse og fart.
Fanø-løbene som inspiration
Hele denne subkultur indenfor veteranhobbyen er vokset støt i nyere tid i takt med Rømø Motorfestival (RMF) som blev holdt første gang i 2016. RMF er en hyldest til pionererne fra de første
motorvæddeløb på stranden på Fanø 1919-1924.
For bilerne ved Vintage Landracing gælder at der er skruet og syslet med ALT for at få motor og
chassis top-trimmet, så der kan vindes hæder og ære på dagen! Kørerne er vintage-entusiaster
om en hals, og ofte rækker hobbyen langt ud over styling af køretøj. Også kørerne selv og deres
udstyr matcher tiden.

E LANDRACIN
G
VINTAG

OY-DIZ KZ IV 1944

OY-DBC STAMPE 1947

OY-DSH Taylorcraft 1939

Specialdesignet som ambulancefly til brug for Zone-Redningskorpset. Flyet er bygget
helt i træ. OY-DIZ har navnet
”Folke Bernadotte”, idet greven anvendte DIZ som kurérmaskine, da han i 1945 fløj til
Tyskland for at forhandle om
frigivelse af danske og norske
koncentrationslejrfanger.

Stampe er en belgisk bygget
primærtræner. Typen er fra
1933, designet af Jean Stampe en pilot fra 1. verdenskrig.
Tanken var at skabe et modstykke til Tiger Moth’en.

I 1938 blev Taylorcraft Aeroplanes Ltd. stiftet med det
formål at bygge fly på basis af
den amerikanske Taylorcraft
C. I 1939 kom Plus D udgaven.

Program

Stampen er en af den tids
bedste kunstflyvningsfly.

Modellen blev betragtet som
egnet til AOP fly (artilleriobservation) og nogle D modeller blev fx. anvendt under
evakueringen fra Dunkirk.

Øvrige fly - herunder 7 svenske veteraner

Lørdag, søndag og mandag
Kl. 09:00-10:00 Teknisk kontrol

OY-DSB KZ VII

OY-ATL Chipmunk

OY-DKM Beech A-23

Kl. 10:00-12:00 Tidskørsel

OY-CLL PA-12

SE-AWL Piper JC3

SE-GRK Chipmunk

Kl. 12:00-13:30 Frokost. Live-musik på scenen

SE-AHG GV-38

SE-BPT Klemm 35

SE-BCS PA-12

Kl. 13:30-15:00 Tidskørsel

SE-AFS Puss Moth DH 80

OY-DTY KZ VII

SE-VNP Gyrokopter

Kl. 15:00-16:00 Finale - alle 3 dage. Live-musik på scenen

OY-EFB C-140

OY- Piper Cup

OY- Chipmunk

Ford T køreskole

Pusleplads til din veteranbil

SE TIDER PÅ OPSLAG: KLUBSTANDE & VETERANBILER

PÅ HJØRNET TIL MARKEDSOMRÅDET:

Book en køretime og prøv selv at køre en Ford T.
Kræver at du har kørekort til normal bil.

Vaske- og pusleplads til din bil når den bliver
støvet. Få gode råd og prøv produkter.

ESPEJDERLEJ
VINTAG
R
Dagsprogram:
06:00

Spejderlejren vækkes og der spilles Ravielle

08:15

Flaghejsning og der synges: “ Der er et yndigt land” og
“Vaj Højt, vaj Stolt og frit vor flag”

08:30

Aktivitetsblok, øve spejderprøver og tage prøver

11:30

Frokost

13:00

Aktivitetsblok, øve spejderprøver og tage prøver
- Mandag dog lejrnedbrydning

16:00

Der laves mad over bål

20:00

Flag ned der synges: Fra Himlen er du faldet

22:00

Ro i lejren markeres med at der spilles “Last Call”
Hvad kan man opleve i spejderlejren?

Dampmaskiner
TimeWinders fokus på 100 års mekanik- og kulturhistorie betyder også at dampmaskinen ikke
er til at komme udenom. Dampmaskinen holdt længe sin førerposition når det gjaldt opgaver
der krævede kræfter. F.eks ved transport af tunge genstande på landevej eller som leverandør af
drivkraft til savværker, tærskeværker eller stenknusere ved vejbygning.
På TimeWinder vil du traditionelt finde både den lille maskine til landevejstransport, landbrugets dampdrevne maskiner og også de såkaldte lokomobiler: Disse var stationære dampdrevne
’motorer’ og når de skulle flyttes måtte hesten spændes for!
I år får vi besøg af dampmaskiner fra Zackows gård i Sverige samt fra Rubens Maskinhistoriska
samlinger. Dernæst deltager en række kørende modeller - ’live-steam’. Modellerne er en oplagt
mulighed for at få en snak om maskinens virkemåde. Her kan det hele nærstuderes i miniformat.
Og så kommer selvfølgelig ’Laura’ Aveling & Porter fra 1929, som har været fast udstiller hos os
lige siden det allerførste TimeWinder.

- Og alt det andet...
Gå på opdagelse blandt veteranbiler og klubstande. Udstillingen er bred og dækker over de fleste årtier fra bilens barndom og frem til midt i 70’erne. I Classic Car Park kan du også finde nyere
klassiske biler. Knallerter og MC finder du også, samt nyttekøretøjer som brand- og redning og
lastbiler.
Vintage-vej I markedsområdet finder du skønne vintageboder, en barber, en Styling Salon, en
vaskekone, et håndgerningstelt og et fotografisk etablissement.
Og her kan du sågar få foreviget dit kontrafej på glasplade.
Militærlejren: Her kan du gå på opdagelse i historien fra både
1. & 2. verdenskrig samt koldkrigsårene. Der vil være forskellige
programsatte aktiviteter. Hold øje med opslagstavlerne.
Legeplads og smalsporsbane: Her er der stylter, tøndebånd og
spil fra dengang bedstefar og oldefar var barn. På TimeWinder
leger vi som i gamle dage. Ta’ en tur med det gamle tip-vognstog.
Det er ganske fornøjeligt.

Lørdag
13:00		
			
13:45
			
14:00

1time. Spejderne træner førstehjælp med båre på
eksercerpladsen.
15 min. Guidet rundvisning i lejren, ved den store spejder
indgang og slutter af med Alsang for dem som har lyst,
30 min. Alsang med spejdere, TimeWinder og gæster

13:00		
			
13:45
			
14:00

1 time. Spejderne trænes i Master At Arms
med spejderstav til selvforsvar.
15 min. Guidet rundvisning i lejren, ved den store spejder
indgang og slutter af med Alsang for dem som har lyst,
30 min. Alsang med spejdere, TimeWinder og gæster.

Søndag

Gå gerne en tur på besøg i lejren og se
spejderne i aktion. På Eksercerpladsen
vil flere af Spejderprøverne blive afholdt
i aktivitetsblokkene og hvis man ser
spejdere med hvide og røde plader er
de i gang med at træne signalering med
morse.
Spejdernes Hjælpekorps:
Løbende igennem TimeWinder vil man
kunne opleve spejdere på TimeWinderpladsen hjælpe boderne med gode gerninger.

Stjerneløbet. SØNDAG KL ca. 11.00
Bilerne fra veteranbilsløbet ’Stjerneløbet’
ankommer til pladsen. Stem med på ’best in
show’.

TimeWinder siger tak til:

Pølsebrødet - Smidts menuer - Webto - Din og Min bager - Grønnessegaard Gods
Sølagerværkstederne - Halsnæsborgere samt udstillere og hjælpere - Frilandsmuseet Maribo
Danmarks Flymuseum - Foreningen til gamle skibes bevarelse - Frederiksværk Brandmuseum
Falck Museet - Hjemmeværnet - Beredskabsforbundet - Oplevelsescenter Vestvolden - Kullabygdens
Lantbruksmuseum - Blovstrødbanen - Rubens Maskinhistoriske samlinger - Hundested Sandskulptur Brandhøjbanen - samt en lang række øvrige foreninger

Vi ses i pinsen 27.-29. maj TimeWinder 2023

