
Turen til 25 års jubilæum hos 
Der Franzose 

 
Så er der planlagt udflugt igen, turen går ned syd for Bremen, har skal vi overnatte et par dage.  
 
 
Der er strikkefestival på Fanø  
og da vi køre af færgen, ja så holder   
der lige en håndstrikket Citroën 
Vi hilser pænt af, for vores tur går  
videre, vi skal bare ned over grænsen  
og ha fundet, vores hotel. 
 
 
Dette, skulle så være her, vi tager en slapper og et godt måltid mad. Menuen består af Wienersnitsel!! 
MIT PAUVER. (mit pauver, det er fordi der er SPEJLÆG på toppen) smager godt og ser godt ud, se billedet. 
 

                                                 
  
Næste morgen, en lufte tur med Birka, som jo også er med, men det kommer nok senere på billeder hvor 
den gør sig bemærket. 
Turen går nu over til, Der Franzosen.  
Her er en lang dag er i vente, med mange 
2cve’.  
Men dette er i hvert fald starten.  
 
Hvad er det for en Citroën? Jamen dog, det er  
2cv. Eksperten, med hans mekanikker og Frue. 
Ja, ja da, vi får en snak, de er kørt fra 
Danmark. 
Meget tidlig om morgenen. TAK FOR KAFFE.                                 

Denne lille AKer, jo 
den var da fin, med 
små mænd på toppen.                        
Hold da op, der er 
mange biler, men 
selvfølgelig også 
mange mennesker.  
 
Mon ikke vi møder nogle 
vi kender? 
Jo da, der er et hold af de 
GULE 2cve’. De er fra Fyn. 
  

 



Vi møder også, de to friske fyre fra Tyskland,  
dem som altid er med på Citræf, de går rundt med  
deres ØL Krus og køre i den hvide Berlingo. 

 
 
 
  
Der kom nogle af vores Tyske venner, fra Hanover, dem 
som var på besøg hos os på Fanø, til FANØ MINITRÆF.  
Det var da sjovt. De havde deres lille BUMPE med. 
Vi fik en længere snak på Tysk, om forskellige reservedele 
som det kunne betale sig at købe med hjem. 
 

                     MØJN til dem, herfra Fanø. 

 
Om ikke, vi også møder Kasseren fra DCK.  
Ja, det var jo det man kunne vente. Det var dejligt, at møde andre nysgerrige Citroën interesserede 
som os selv, til sådan et 25 ÅRS jubilæum. 

Her er mange flotte biler, at gå og kikke på og man kan få 
sjove oplevelser og ny inspiration, hvis man har en 2cv der 
måske skal ”leges” lidt med i udseende. Nu hvor vinteren 
står for døren og der skal varme på værkstedet. 
Slibemaskine, svejser og nye stumper skal bruges. Jo, frem 
med notes- blokken, så der ikke er noget der vil blive glemt, 
da der jo er meget, at holde styr på, her hvor man kan få alt. 
 
         

Den grå 2cve’ som er på billedet 
nedenfor, der kan man godt 
bruge et par timer på. Det er  
ikke kun en pudseklud, med  
voks på. Der skal nok et par 
stumper til også. 

 
Nej, den skal vi ikke 
have med hjem. 

  Vi har nok. 
        Mette. 
 

 

 

V i så mange andre spændene 
biler og sjove input, det vil jeg 
vise med et par billeder mere. 

 

                   

                    DEN LILLE BUMBE. 

      Prisen er i Euro. 

     Der skal da nok bruges et par Euro mere, før vi er kørende 



Der kommer flere.  

Mange flere.  

 

 
 

        

Hvor skal vi sove, der er frit valg her. 
 

 

 

 

Det var så det!! 


