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Vallentuna
Lions Flyg- & Motordag 2016
Lions Flyg- & Motordag, Vallentuna ﬂygfält 4 september 2016
Lions Flyg- och Motordag, ett årligt evenemang nu tillbaka efter kort uppehåll!
Första söndagen i september varje år!
Inne på sitt 3:e årtionde (21:a gången) och med utökat innehåll så nu en dag för hela
familjen d.v.s. en riktig familjefest i samarbete med VAF, Vallentuna Aviatörförening
(http://www.vallentuna-aviators.se/).
De stora tilldragelserna är alla veteranfordon, bilar, mc, lastbilar, traktorer.., ja en
massa fordonsklubbar som kommer visa upp sig
”Bosse Bildoktorn” kommer att berätta och skriva historia om fordon & bilar på
plats och konsten att hålla liv i dessa olika intressanta fordon. Missa inte detta!
Flygplan kommer att visas; gamla som, nya, med sina intressanta och ibland
märkliga historier!
VAF:s egen DC3:a med hemmaplan här på Vallentuna Flygfält och många ﬂer.
Helikoptrar av olika slag; Polis, Ambulans, Militär, Räddning med ﬂera samt
helikopterrundﬂyg med tillfälle att se sin byggd från ovan.
Knallemarknad, marknadsstånd, möjlighet till förtäring…” hemvärnsgubbar med
koktält och ärtsoppa! Äventyr för barnen

Hitta hit:
Närmaste busshållplats är Lindönäs (https://goo.gl/maps/KvmvTiU9A6U2). För att
komma hit kan du åka buss 524 från Upplands Väsby station eller från Vallentuna station.
Gå till sl.se (http://www.sl.se) för att söka efter tider.

Entrékostnad:
Betala gärna med jämna pengar
150 kr vuxen
100 kr ungdom
20 kr parkering

Kom och besök oss! Gör just denna dag till Er familjefest!
Hjälp oss Lions att göra detta till en oförglömlig succé och till stort nöje och med känslan
att bidra till att hjälpa andra, sina medmänniskor i stort behov. Vinsten går oavkortat
utan mellanhänder till behövande via Lions hjälpinsatser. Se och lär mera i Lions
utställning på Flyg & Motordagen.
Varför inte kanske se på möjligheten att bli medlem?
Vi uppdaterar sidan löpande med information om nya aktiviteter
Varmt välkomna till Vallentunas årliga och största familjefest!
Lions Club Vallentuna & Vallentuna Aviatörförening
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Nu är det full fart i entrén! Välkomna till Flyg- och Motordagen!
VISA PÅ FACEBOOK (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LCVALLENTUNA/POSTS/1120087904707748) · DELA
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Välkommen på Lions Flyg & Motordag söndagen 4 september!!!
VISA PÅ FACEBOOK
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LCVALLENTUNA/PHOTOS/A.449651465084732.103090.225197364196811/1111695622213643/?
TYPE=3) · DELA
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LC Vallentuna skänker åter igen ambulanslejon till Samariten Ambulans i Vallentuna,
här representerat av Sanna.
Ambulanslejon är kramdjur som ges till barn som måste åka ambulans. Då det ofta är
lite otäckt och främmande att behöva åka ambulans, ger dessa kramdjur barnen
trygghet och en chans att fokusera på annat.
VISA PÅ FACEBOOK
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LCVALLENTUNA/PHOTOS/A.449651465084732.103090.225197364196811/1079691895414016/?
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