
Vintermånederne.                                                  

 

Vinterkaffemøde d. 27. januar. 
Denne mandag aften, var atter en god oplevelse. Der mødte 24 medlemmer op til hyggesnak, 

og en del benyttede også lejligheden til at klare aftensmaden undervejs. 

 

 
  

Kan for øvrigt opdatere på, at vi er nu 12 som er tilmeldt turen til Mecklenburg. Der er bestilt 6 

dobbeltværelser, og der er planlagt to gode ture fredag og lørdag.  

Mandag d. 10/2 holder turudvalget igen møde om sæsonens planer. 

  

Hilsen Lars W 

  

Forårskaffemøde d. 24. februar.                                                                      
  

Nu nærmer tiden sig, hvor de kære MC'er skal have frisk luft i karburatoren blandet med lidt 

oktan og der skal slides noget gummi i asfalten - Jubii det er næsten som forventningen til 

juleaften. 

Flere har allerede haft startet MC, bare sådan lige for at høre om der er liv, og der er da også 

nogle som har trillet et par km. 

  

Aftenens kaffemøde var ikke så velbesøgt som de øvrige, men dejligt at se jer alligevel.  

 

 

Jessica havde vel den bedste nyhed - ny MC, 

så den skulle der vises billeder af. Jo hun 

bliver godt kørende i den nye sæson.  

Den skal hentes hjem på lørdag - uha der er 

laaaaaaaaaaaaaaang tid til. 

 

Nå men vi fik spist og hyggesnakket, og ikke 

mindst sendt de sædvanlige drillerier rundt 

omkring bordet. 

  

På snarlig gensyn 

Lars W, turudvalget, WEB-redaktør 



Marts 2014                                                             

  

GPS aften  17. marts 

Der er gode udsigter for en fantastisk sæson, hvis man ser på fremmødet til GPS aftenen. 

Spørgsmålet er så, om vi ved anvendelse af GPS kommer til samme sted. 

For på trods af, at der var sendt besked ud om hvad der skulle være forberedt hjemmefra, ja 

så gik der en 20 minutters tid før alle var på samme sted i programmet. Ja det er jo fristende 

med alle de knapper. 

Peter Brodersen viste os rundt i BaseCamp programmet, de grundlæggende funktioner blev 

demonstreret og der blev lavet en lille rute. Nu kan vi alle finde vej fra Peter til Erling. 

Der blev også tid til at få lidt kaffe, og Ingrids hjemmebagte boller og drømmekage (2 store), 

og Flemming havde både sodavand og øl med. 

Der blev givet små øvelser med hjem, og så bliver det spændende om Peter kan få tid til andet 

end at svare på spørgsmål, når vi mødes til ture. 
  

Vi glæder os til snarlig gensyn 

Lars W 

WEB-redaktør, Turudvalg 

  

PS. hvor bollerne blev ryddet af fadet, så var det så heldigt at der var en drømmekage i 

overskud. Den skyndte jeg mig at beslaglægge til mine elever i morgen - som tak for lån af 

lokalet - tror jeg scorer mange point på det træk. 
  
  

31. marts         Kryds og tværs af motorvejen                                                  
  

Ja så er vi i gang - endelig. 

Selv om vejret ikke helt levede op til, hvad der var lovet fra de forskellige synske personager, 

kaldet metrologer, ja så var der en flok MC'er mødt op på Cafe Lyren, til sæsonens første 

mandagstur. 

En lille streg i regningen var, at Cafeen var lukket - øv. Vi ved endnu ikke, om det er 

permanent, eller det blot var en uheldig dag. 

Nå men så kunne vi jo lige så godt starte turen, og da det var mig som var turleder, blev folk 

lige samlet og fortalt aftenens forløb. 
  

 
  

Det skulle jo gøres hurtigt, for det var næsten som når de økologiske køer bliver lukket ud på 

græs - utålmodighed prægede flokken. 

Turen skulle gå på kryds af motorvejen mod Sønderborg, og så skulle der lige friskes op på 

køreteknikken. 

Det gik lystigt der ud af, jeg prøvede at få en god spredning på feltet, men vi mistede ikke 

nogen undervejs.  

Enkelte steder var nogle landmænd i gang, og det betød at der var lidt jord på vejen. Ved en 

underføring var jeg så lige ved at smide MC'en, da der var et meget fedtet stykke.  

Tror nok det ville give 9,5 for det kunstneriske islæt. 



  

Vi sluttede ved grillen i Nybøl. Det gav endnu en overraskelse, i det de ikke havde kaffe. Den 

havde jeg ikke lige forudset. 
  

 

 

Nå men der var både lidt at spise og sodavand kunne købes. 

Efter noget snak, begav vestjyderne sig af sted. De har sikkert fået lidt tåge på vejen hjem. 
  

Det bliver spændende at finde ud af, om Lyren er lukket for en længere periode, eller om de 

snart er på banen igen. 
  

Hilsen Lars W 

  
  

April 2014                                                               

  

 07. april        Rundt om Lyren og til nyt mødested                                           
  

Ak ja - vi har overvejet meget hvad vi skulle gøre, nu hvor Lyren blev lukket og vi ikke kunne 

mødes der mere. 

Dagens tur blev derfor ændret til at være en køre-rundt tur for at slutte på Byens Bedste grill, 

på Industrivej i Padborg. 

Det er et udmærket startsted, men vi kan ikke lave vinterarrangementer som vi gjorde på 

Lyren - det må vi så tænke over når det bliver aktuelt igen. 
  

Da Flemming havde planlagt en Kalvø-tur, og ikke lige havde en alternativ tur i baghånden, så 

rottede vi os sammen mod Hans P, og med de rigtige postulater smidt på bordet - (det var 

næsten for nemt at lokke ham) -, gik der jo ikke længe inden han havde påtaget sig opgaven. 

Til gengæld svarede han jo tilbage men en rigtig god tur, sådan rystet ud af ærmet - næ det 

tror jeg ikke, skulle ikke undre mig om han har haft den på lager - men det gjorde den absolut 

ikke ringere. 

Fed tur må man sige, og så er det jo en fornøjelse at der var mødt en god flok frem. Glemte 

desværre både at tælle og tage billede. 
  

Nå men vi endte efter en god times kørsel på Byens Bedste Grill i Padborg, hvor der var kaffe 

klar.  
  



  

 

Bemærk at adressen er Industrivej 11 D. 

Det D kan ikke indtastes i GPS, så man 

ender 200 m for langt væk. 

Men det ligger lige over for nr. 22 - som dog 

er en anden grill. 
  
  

 

 

Ja jeg skal afsløre, at Paul Erik og jeg havde 

prøvesspist der, inden vi kørte til Lyren, og det kan anbefales. Mandags aftensmad er reddet. 
  

Nå ja der blev både spist og drukket kaffe efter turen, og  
  

    

  

det var både inde og ude. Bemærk speedy Jønne med kaffe service - først det ene bord og så 

det andet.  

Den ihærdighed ser vi gerne fremover - også uden kamera er tilstede. 
  

Jeg tror at de fleste kom hjem uden at blive alt for våde, så man må sige det var en god dag. 
  

Hilsen Lars W 

  
  

 14. april     Sidevindtur                                                                                 
  

Der blæst en vældig vind den dag ud fra vest, uuuu ha da da. 

12 MC mødte op, denne vindblæste aften, på mødestedet. Vejret havde ellers set udmærket 

ud i løbet af eftermiddagen, så forventningen var i orden. 
  

 
  

Anne havde planlagt en tur ned over grænsen og ud vestpå. Og vestpå kom vi. Turen gik ad 

snoede veje over Leck, Niebüll til Dagebüll. 



Der var også strækninger - som de nu er ude vestpå - med meget lidt læ, og der fik vi så en 

god sidevind at mærke på en del af ruten. 
 

Det var sjovt at ligge tilbage i kolonnen, og se hvor skævt dem foran lå. 

Og når der kom et levende hegn - jo der var et par enkelte - så en efter en rettede MC op, for 

en efter en igen at tilte over når der kom vind. 

Ved ankomst til Dagebüll var det vist meningen at vi skulle ud på molen og se, men men men, 

det fortrød Anne, så det blev en sjov vending på fortovet - buschaufføren må have tænkt sit. 

Skal ikke gengives her. 
 

Vi fandt så en cafe hvor der var kaffe, varm chokolade - og enkelte skulle have is. Der havde 

nu ikke været noget at svede over. 
  

  
  
  
  

 foto: Hans S 

  
  
  
  
  
 
  
  
  

Efter forplejning, kørte vi samlet mod 

grænseovergang ved Tønder, hvor vi gjorde 

holdt og sagde farvel. Kørsel derfra var på 

egen hånd. 
 

Når man så skal springe på MC igen, skal man huske at tage den rigtige. 

Jeg var lige ved at dreje nøgle og smide benet over, da et chok ramte mig:  

Hvor var min GPS ????? F... da oss - havde jeg tabt den, nåede at ryge gennem tankerne på 

mig. Men så var det jo Calles MC jeg var ved at snuppe. 

Paul Erik var ved at falde af sin MC af grin.  
  

Tak til Anne for en god, luftig og frisk tur. 
  

Lars W 

  
  

 17. april     Egeskov slot MC udstilling                                                             
  

Denne skærtorsdag gik turen ikke til Esbjerg, men til Egeskov slot der havde åbning af en MC 

udstilling på programmet. 

Vi var 6 som startede fra det nye mødested 

  
  

Foto: 

Erling Krogh 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

Ja 5 var mødt til tiden, men Verner nåede lige at komme ind på P-pladsen før vi kørte ud. 

Turens første stop var på Lyren, hvor Bjarne var placeret for at sikre hvis nogen havde glemt 

mødested. Der sluttede han og Thorkild Brodersen sig til følget, og vi kørte mod Vojens ad 

motorvejen. 



  
  

Foto: Hans Skrydstrup 

  
  
  
  

Her på OK tanken ventede Jønne med 

yderligere en flok og så var vi 14 MC på tur. 
  
  
  
  

Jønne overtog førerrollen, og det var nogle 

spændende veje - jo, tror nok alle 

strækninger kan gå under den betegnelse. Enkelte steder lå meget tæt på kategorien grus. 
 

Nå men en god rute og godt vejr var det, så turen blev nydt af alle. 

I Kolding var der optræk til panik, da Verner pludselig manglede sidste del af kolonnen, men 

systemet virkede, han var bare kommet langt bagud, og kom hurtigt på plads igen. 

Første holdt var på Karoline, hvor der blev tid til at drikke en kop kaffe. Der fandt vi så ud af, 

at der var mange andre som havde fået den ide at tage til Egeskov. 
  

  
  

Foto: Jønne 

  
  
  
  
  

  
   
  

Derfra kørte vi så en snørklet vej - syntes 

jeg - men bagefter på GPS ser det ikke så 

tosset ud. Men vi fik da krydset de øvrige MC ruter en del gange i løbet af de 82 km, og kom 

så først frem til Egeskov ved 12.30 tiden. 
 

Der så P-pladsen ret tom ud for MC'er, og det undrede os noget, for vi havde da set mange på 

vejen. Men vi var så også på en forkert P-plads og måtte starte op igen - og så var der MC'er 

  
  

Foto: Erling Krogh 

  
  

Radioen sagde ved 15-tiden, at der var 2500 

MC forbi. 
  

Det tror jeg gerne, for der var proppet alle 

vegne. 

Både kø til mad og til toilet så lang, at man 

skulle tro de ikke havde regnet med besøg 

denne dag. 
  

Det var næsten heller ikke til at komme til og se udstillingen, så jeg valgte at køre til 

Skovtrollen for at få noget frokost og et toiletbesøg. 

Det var der flere andre som også havde fundet på. 

Heldigvis havde jeg bestilt plads på færgen til Als, så jeg var sikker på at komme med. Da jeg 

mødet frem var der mange som ville med. Det var også begyndt at blæse godt op, og regnen 

var på vej. 

Dem som ikke kunne spænde MC fast, måtte stå ved MC indtil vi var kommet i læ af Als. Jeg 

hørte ikke om skader så det var godt nok. 
  

I morgen er det så Tønder der står for døren.  
  

Hilsen Lars W 

  



  

  19. april     Tønder                                                                                      
  

Flemming stod for turen til Tønder, og det var der 7 MC der var mødt op til. Ja det er jo midt i 

Påsken, og vel lige så gammel en forestilling, så det er vel mere tradition end oplevelse. 

Vi kørte stort set direkte - næ for resten - jeg fik da lokket Flemming til at tage en lille omvej 

over Rens. 
 

Vel ankommet fik vi parkeret MC, og kunne stå af og konstatere, jo det er de samme som det 

plejer at være her, og så er det vel bare at gøre som vi plejer. Det gjorde jeg. 
  

  

Det var Erling Krogh ikke sen til at tage et 

billede af. 
  

Det er så også det eneste billede som der 

har fundet vej til redaktøren. 

På den anden side, så kunne dem fra sidste 

år blot genbruges. 
  
  
  
  

Nå men vejret var alt for godt til at gå rundt 

i Tønder, specielt når MC nu var blevet 

vasket. Ja det blev kommenteret på indtil 

flere varierende måder, men jeg har altså 

købt MC for at køre, ikke pudse. 
 

Svend, Dieter og undertegnede fik så lyst til at køre til Rømø og tage en is til dessert, så det 

gjorde vi. 

På vej tilbage lagde Svend og jeg turen forbi Gråsten, der kunne vi passende tage en kop 

kaffe, og til Svend's stor held var der loppemarked. 

Der var nu ikke de store fristelser, så efter kaffen kørte vi hjem. 
  

Tak for godt samvær 

Hilsen Lars W 

 
  

 28. april   Rundtur i marsken                                                                         
  

Bjarne gjorde det.  

Det var en pragtfuld tur, vejret var perfekt og der var 14 MC'er og 17 personer mødte op.  

Turen gik af små hyggelige veje/ stier ned i nord vest Tyskland.  
  

Nu hvor det er 150 året for slaget på Dybbøl, var det passende lige med 

et billede af grænsestenen fra 1920. 
  
  

Vi så maser af levende dyr, får, lam, grågæs og andre fugle.  
  
  
  
  
  
  

En pragtfuld solnedgang over Vadehavet så vi ved 

grænsen mellem Danmark og Tyskland.  
  

  



 
  
  

Tak til Bjarne. 
  

Indlæg og foto af Hans Skrydstrup. 
 
  
  

Maj 2014                                                                

  
  

 05. maj    Tur på Nordals                                                                              
  

Første mandag med sen afgang fra Grillen. Jo jo det er lyst - sådan da - lidt længere, men det 

er sgu ikke varmt. Heldigvis var de heller ikke vådt. 

Vi var 10 MC der var mødt op. Jønne var dog blot stoppet på vej hjem fra Berlin, for der var en 

han kendte, Bo fra Fredericia, som ville med på gæstetur, og ham skulle han lige hilse på. Bo 

er for tiden på camping i Rinkenæs, og så er det jo smart at have MC med. 
  

 

Foran silo på Augustenborg havn. Foto Lars W 

  

Så vi kørte 9 MC afsted mod Nordals. 

For hurtigt at forskyde enheden til området på Als, kørte vi på motorvejen ved Lyren. Hans 

havde instrueret os i turen, og at vi først ville afsætte ved ankomst til Madeskov, så der blev 

holdt et godt tempo på kør-stærkt-vejen. 
  

Vi fulgte landevejen op mod Guderup og ind over Stevning til Mjels sø, og rundt på nogle små 

- meget små - veje, for at ende ved Dyvig badehotel. 

Vandet må være koldt, for der skete godt nok ikke meget der. 

Videre over mod den anden side, mod Pøl og Lavensby, for at tage hovedvejen forbi Danfoss 

og Linak.  

Da vi drejede ind over Ketting og bagvejen til Augustenborg, troede jeg den stod på kaffe 

hjemme hos Ingrid, men Hans kørte til havnen og så kunne vi få kaffe der. 
 



  
  

Kaffe ved tanken 

Foto Lars W 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

Der blev snakket lidt og da nogle havde lang vej hjem, brød man op i spredt orden. 

Desværre skete det for hurtigt, for lige før de sidste kørte, kom en Hjem Is bil forbi. Salget må 

åbenbart gå dårligt, for der blev budt på gratis is, og det kunne de tilbageværende jo ikke stå 

for. 

  

  

Og selvfølgelig skulle det jo lige foreviges på en selfie - og næ nej, 

det kunne ikke undlades at sendes rundt og rigtig blære sig med. 
  

Foto Hans S 

  

  

  

  

  

  

  

  

Trods alt, tak for en god tur Hans S - fra en som ikke fik is. 

  

Hilsen Lars W 

  

  

 10. maj   Ærøtur - hele dagen                                                                        
  

Midt i en regntid havde vi en solskins dag på Ærø.  

8 MC’er og 9 personer mødte op og tog turen til Ærø, hvor Bo stod parat for at modtage os. 

     

  
 Først blev der indkøbt Danmarks bedste rundstykker i Søby, 

hvor Jessica blev budt meget velkommen - tror hun var kendt der. 

Det gode brød blev indtaget i det fri.  

  



  

  

Derefter overtog Bo turledelsen.  

På billedet kan i se ruten som vi kørte, så det blev Ærø set 

fra vandkanten.  

  

 
Det var en flot tur, og en tur som vi ikke selv ville have 

fundet.  

 

 

 

Der blev kørt på en del grusveje, og det kræver jo lidt mere bevægelse og koncentration, men 

det gik godt for alle. 

 

I Marstal så vi en ny gammel træbåd og en tur på gågaden blev det også til. 

Turens højdepunkt var selvfølgelig spisetid.  

Bo havde allieret sig med en Grill-mester som havde pølser, sodavand og nybagt brød klar, da 

vi kom til en af de flotte udsigts punkter på øen. 

 

    

  

 

Herefter fortsatte turen til Ærøskøbing, hvor den stod på kaffe og en 

dejlig gåtur i de kønne smalle gader.  

  

 

 

 

Vi fortsatte herefter turen mod Søby og da vi kom til færgen begyndte det at regne.  

Vi siger tak til Bo for en hyggelig dag på Ærø. 

  

Hilsen Hans Skydstrup 

  



 

 12. maj    På sporet med Matthias                                                                  
  

Matthias havde tilbudt at stå for en tur, og det siger vi jo ikke nej til. Den gode Matthias har et 

godt kendskab til lokalområdet, og ville vise os rundt på bedste DSB maner, nemlig langs 

sporet mellem Tinglev og Tønder. 

11 MC var mødt op, men da dagens gæsteturleder sprængte bomben, "grusveje" faldt 2 fra. 

Så var vi 9 på MC tur, og det gik så først til Tinglev for lige at komme til startstedet. Derfra 

skulle vi så finde en overgang, og dem har de gemt godt derude. Og ja, der kom grusveje - 

alle overlevede dog. 

Sporet - der hvor toget skulle køre - gav det indtryk, at det er et par dage siden det sidst er 

blevet brugt.  

 

 

 

Parkering i Tønder 

  

Foto Lars W 

  

 

 

 

 

 

Vi endte ude i Tønder og fik parkeret MC, for Matthias havde set et sted vi kunne få kaffe. De 

havde så bare glemt at de skulle have åbnet forretningen, for vi måtte skuffet køre videre til 

McDonald. 

Der fik vi så kaffe, og Matthias havde så en lille konkurrence i baghånden, nemlig hvor mange 

gange vi havde krydset den jernbane. 

Men det skulle jo ikke være for let, så vi skulle trække omkørsel og andre ting fra - ja så 

kunne vi jo lige så godt gætte tal. 

Connie vandt og fik en flaske vin, 23 var det rigtige tal - sagde Matthias. 
  

Tak for en god tur til Matthias. 
  

Hilsen Lars W 

WEB-redaktør 
  
  

 19. maj   Julemærkehjem i Kollund                                                                
Den sædvanlige forårstur med børnene på Julemærkehjemmet trak som altid både MC og børn 

af huse. 

18 MC var mødt op, og det var noget som vagte glæde.  
  

  
  

Ja flot ser det ud. 

Godt vejr og MC'er for alle pengene. 
  

Foto Lars W 

  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

Anne havde meddelt hvornår vi ankom, og ikke længe efter væltede første hold ud for at tage 

MC'er i øjesyn. Hvilken ville man helst køre på. 
  



  
  

Ja desværre kunne den flotte grønne kun have 

en passager ad gangen, men så var der jo også 

nogle andre at vælge mellem. 
  

Foto Lars W 

  
  
  
  
  
  

Turen gik over Kruså, gennem Kelstrup 

Plantage, Hønsnap og Kelstrup skov og retur til 

Kollund langs vandet. 
  

 
 

  
  

Med de mange fremmødte MC, kunne vi nøjes med at køre 2 ture, så aftenkaffen kunne nydes 

ude på gårdspladsen - det var rigtig hyggeligt. 

Bedst som kaffen ryger ned, stimler børnene sammen omkring en lærer med guitar. Der får vi 

så fornøjelsen af et dejligt kor, med et par rigtig gode sange om hvad julemærkehjem drejer 

sig om. Flot udført vil jeg bare sige. 
  

 
  

Som sædvanlig var der frisksmurte boller til kaffen, og snakken gik.  

Da vi skulle til at køre hjem, blev vi næsten overfaldet af børnene - vi vil have en tur mere - I 

skal komme igen i morgen, jo forslagene stod i kø. 

Og det gør det jo kun endnu mere glædeligt, at gøre denne lille indsats. 

Jeg glæder mig allerede til næste gang. 
  

Hilsen Lars W 

  
  
  

 26. maj     Sydpå til Rendsburg                                                                      
 

Det må siges, at mandag aften var en fantastisk aften at køre tur i – sol og næsten ingen vind, 

jamen det kan ikke være bedre. 

Derfor var der også 17 MC’er som var mødt op, medbringende deres fører, og 3 med co-driver. 



Jessica stod for sin første tur som turleder – og hun var nervøs. Uha var det nu godt nok og så 

mange fremmødte. 

Nå men der blev givet orientering om hvor turen gik hen og så skulle der gøres klar til start. 

  

  

  

Mens vi venter på  

Jessica 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Så er vi alle klar til tur. 

  

  

På vej rundt ved Lyren sneg 2 yderligere deltagere sig ind i flokken, så nu var vi 19 MC på tur. 

Vi lagde ud med lidt motorvejskørsel ned forbi Flensburg, før vi forlagde ruten til biveje. For en 

gangs skyld kom der virkelig spredning på kolonnen, og vores køresystem blev rigtig prøvet af. 

På et tidspunkt var der kun 3 MC bag Jessica, så der blev hun nok lidt urolig for om der kom 

flere, så der var et lille stop. 

Men systemet fungerede og vi blev næsten samlet igen. 

Jeg bemærkede kun en enkelt svipser i en rundkørsel, men Svend er en erfaren/heldig kører, 

og valgte den rigtige vej. 

  

Målet var svævefærgen i Rendsburg, og Jessicas GPS ledte hende godt på vej. Men hvad 

Jessica ikke var klar over med GPS’er er, at når man kører forkert og har slået autoberegning 

fra – så tier GPS bare mund, når det går uden for ruten. Så skal man selv finde en vej tilbage 

til ruten. 

  

  

  

Et lille stop gav mulighed for at snakke lidt, 

mens kursen blev rettet til. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Vi ankom til svævefærgen og parkerede for at få lidt kaffe ved cafeen. Flaghejsemanden var 

gået hjem for dagen, så der blev ikke hilst på nogen skibe. 

  

 



 

Cafemutter havde åbenbart fået bagt for meget kage, for da det var sidst på dagen blev der 

serveret gratis kage i rigelig mængde. 

  

  

Ja nogle tog for sig af kagen, men det er dem vel undt. 

  

Der blev drukket kaffe og chokolade, og Jønne fik så den ide, 

at han skulle have varm chokolade med en kugle is i. 

Det blev jeg lokket med på. 

Det lød spændende - det var det ikke. 

Det skulle have været skumfiduser. 

 

 

Efter kaffen gik det over med færgen, og vi skulle så finde motorvejen hjem.  

  

 
  

Det var ikke lige så let, for der var en del vejarbejde lige 

hvor vi skulle køre. 

Det medførte lidt omkørsel – for så at ende i det punkt 

hvor vi startede. Så måtte der igen konfereres om GPS i 

forhold til de faktiske forhold. 

Vi måtte så en tur mere rundt, og en tand længere ud, før der blev prøvet at køre på motorvej 

igen, og så lykkedes det. 

A7 lå forude med ca. 70 km til grænsen, og folk kunne så selv bestemme tempo. 

  

På trods af de små problemer, så vil jeg sige at Jessica klarede det OK. 

Det var i hvert fald ikke tempo der manglede undervejs. 

  

Men der var ingen som opdagede min opdatering af XJ'en 

  Nu med LED baglygte :-) 

  

Tak for en god tur til Jessica. 

  

Hilsen Lars W, WEB-redaktør 

  

  



Juni 2014                                                                

  
  

 2. juni   Rundt på Kegnæs                                                                             
  

Egentlig skulle turen have gået til Gram, men Svend blev forhindret og så sprang Flemming til, 

og kørte den tur på Kegnæs han havde til senere. 

To af de fremmødet kørte så hjem igen, og jeg kan derfor kun opfordre til at man en gang i 

mellem kigger på hjemmesiden, for det havde jeg nået at skrive. Hvad jeg dog ikke havde fået 

med var, at der også i dag kom et par grusveje på programmet - beklager. 
  

Nå men Flemming førte troppen an med kurs mod Sønderborg. Ved Bøffelkobbel tog vi ned 

over Dybbøl, og ad bagvejen langs vandet. 

Over broen, og ned langs slottet kom vi også, og ud til brugsen i Høruphav, hvor Erling tog 

over. 

Han tog os så med ud på små veje på Kegnæs, og ja der altså ikke asfalt på det hele derude - 

der kom et par grusveje.  

Der var flere ting ud over grusvejene, som mindede om den tur jeg lige havde været på til 

Mecklenburg (se nedenfor). Der er også et par huse som kunne trænge til en kærlig hånd. 
  

Vi overlevede alle - nogle mere tilfreds end andre - og tilbage i Høruphav prøvede Erling at 

gøre det godt igen, med både kaffe og kage. 
  

    

  

Inden afgang kunne man så lige låne Erlings kompressor og blæse alt støvet af tøjet. 
  

Hilsen Lars W 

  

 9. juni   Annes pinsetur                                                                                 
  

På denne fantastiske dag var 10 MC mødt op ved grillen. 

Det var så god en dag, at flere havde taget kamera frem. Blandt dem en venlig person i en grå 

Vito varevogn parkeret lige før grillen. Den tog muligvis billede af nogle deltagere - vi afventer 

spændt beretning. Mens vi stod der og snakkede om det, hørte vi hvinende bremser, og en 

smart Mercedes cabriolet med to mænd i, fik sikkert taget et dyrt billede. Vi smilede, vinkede 

og klappede af dem.  

Jan der har grillen, var også mødt op, og tilbød at lave kaffe. Meget venligt af ham, men det 

var så tæt på køretid at vi sprang over. 

  

Anne gav intro til turen, og vi startede op med at køre ud af Padborg gennem plantagen. Det 

er en god vej bagom og efter et stykke krydsede vi grænsen kørte stik syd-vest mod Hattsted 

og halvøen Nordstrand, som er lidt a la Rømø. 

Vi gjorde holdt lige efter dæmningen og skulle nyde naturen. 

 



 

 

 

 

 

 

Foto: Peter Brodersen 

 

 

 

 

Derefter kørte vi en runde på halvøen og endte ved på nordsiden af øen, med udsigt over 

vadehavet. Der lå heldigvis også et par gode boder med fiskeburgere til sultne maver. 

Dem tog vi så med op på diget og spiste, med en enkelt hættemåge som ivrig tilskuer. 

 

 

Foto: 

Peter Brodersen 

 

 

 

 

 

 

Hver lille flække langs 

Vesterhavet har nok 

sin egen målestok over højvande. 

 

Det overgår bare ens forestillingsevne, at der virkelig har stået vand så 

højt. 

 

Efter spisning kørte vi langs diget, over dæmningen og nordpå langs det Vesterhav vi ikke 

kunne se.  

Når man kører i Tyskland, er det en god ide at huske på, at de bruger højre vigepligt en hel del 

steder. Det er ikke som her i DK, hvor det næsten er udryddet til fordel for ubetinget vigepligt. 

Men det gælder stadig, og husk lige, at der hvor de slukker for lyskurven, skal man som 

udgangspunkt regne med at der er højre vigepligt. 

 

Kursen var sat mod eftermiddagskaffen hos Anne og Peter, og det gik til sidst så stærkt, at 

kolonnen blev strakt godt ud. Så godt, at Jessica ikke så Verner, som legede gemmeleg. Han 

var kommet for langt om hjørnet, men heldigvis opdagede Jessica det og fik vendt. 

 

 
 

Heldigt for Annes brødtorte var rigtig god. Endnu en gang kunne man nyde skyggen i haven, 

inden turen gik hjem. 

 

Tak for en god tur til Anne. 

 

Hilsen Lars W 

 

  14. juni    Tur til Brande.                                                                              



 

Vejret fejlede ikke noget, så der må være andre årsager til at det kun var Calle og mig, der 

skulle ud og køre denne lørdag. Brande by havde inviteret til byjubilæum, og der skulle være 

udstilling af veteran-MC og andre løjer. 

Vi trak tiden 5 minutter - for lige at give eventuelt forsinkede en chance - men der kom ikke 

flere. 

Efter kort overvejelse, blev vi enig om ikke at sætte af undervejs derop, så vi kørte ad 

landevejene i lidt zig-zak kurs nordpå. 

I Jels havde vi et pit-stop og da klokken var lidt i 12, ankom vi til Brande. 

Jeg havde på mail fået anvist et parkeringssted, og der kørte vi hen. Der fik vi snakket med 3 

andre som var kørt dertil. De var oven i købt lokale, men spurgte alligevel os om hvor det var 

der skete noget - for de havde ikke kunne finde det. Ikke ret meget i hvert fald. 

Nå men jeg vidste jo besked, så vi gik op mod torvet, og jo der var der veteran-MC'er. 

 

Jo det kunne lige akkurat skrives i flertal. 

 

3 stk. Nimbus og 1 BSA 

 

 

Her de 3 Nimbus 

 

Senere kom der en Nimbus mere til - men 

der var de 3 første kørt. 

 

 

En ret tynd omgang - man skulle tro de 

havde glemt det var i dag. 

Vi besluttede os så, at maven skulle have 

lidt godt og indtog den lokale grill på torvet. 

Der var jo mange mennesker på pladsen, men det var åbenbart også misset grillbarens 

personale. Der stod en enkelt pige og skulle klare alle opgaverne - hun havde travlt. Det tog 

30 minutter at komme frem og få 2 burgere. Der var ikke noget alternativt udenfor, så vi 

måtte bare være tålmodige. Uha hvor var det heldigt for turlederen, at der ikke var nogle 

brokhoveder med i dag. 

 

 

Nå men vi kunne da nyde vores burger til 

lidt musik fra torvet. 
  

Mens vi sad der, kom vi i snak med en 

yderst venlig person, Ole fra Esbjerg, som 

viste sig at kende vores kasserer Hans P. 

Faktisk kaldte han Hans en ven - så har vi 

hørt det med. 

  

  

  

Da Brande hurtigt var set an og .... ja så var 

der sådan set ikke mere at komme efter, gik 

vi tilbage til vores MC og vendte snuden 

hjem. 

Igen gik det ad landevejene og vi holdt så en kaffepause lige efter Haderslev. I Åbenrå kørte 

jeg så mod Sønderborg og Calle fortsatte mod Padborg. 

 

En god dag med 300 km - og så er det tid til Le Mans. 

 

Hilsen Lars W 

 

 

  16. juni    Kulturtur                                                                                      
 



Det var ikke den bedste vejrudsigt denne mandag aften, men heldigvis skal man ikke stole for 

meget på metrologerne - det blev nemlig ganske godt. 

Men det var få som var mødt op, kun 4 stk. MC blev det til.  

Det skal dog ikke afholde os fra at få en god tur, og Hans P fortalte lidt om hvor det skulle gå 

hen ad, inden vi kørte afsted. 

Først gik det op mod Genner og ud mod Årøsund til Starup ved Haderslev fjord. Ved Starup 

kirke gjorde vi holdt og så på en runesten, en af Danmarks ældste, hvis ikke den ældste, fra 

700-tallet. 

 

Hans fortalte lidt historie om stedet. 

Et gammelt vigtigt handelssted for vikinger. 
  

Stenen var fundet i den gamle kirke, og de 

runekyndige kunne læse, at det var en sten 

til Eriks minde. 

 
  

Hvilken Erik kunne dog ikke præciseres, 

men han har sikkert været en 

betydningsfuld person. 

 

 

Derfra kørte vi østpå, og ad Hærvejen forbi Immervad bro - den skulle vi dog ikke se - til en 

anden runesten. 

Denne bar navnet Hærulf stenen. Den var ca. 100 år yngre end den første, fra 800-tallet. 

Den havde været tysk krigsbytte i 1864, men var kommet tilbage i 1951. 
 

 

Hans fortalte historien om dens rejse som en 

anden H.C. Andersen. 

 

Indlagt var også en lille udfordring. 

Der var en væsentlig forskel på denne og 

den tidligere sten. 

Ingen var dog så skarpsindig at bemærke, 

at selv om runerne var nogenlunde ens, så 

var de spejlvendt på den første. 

 

Hvorfor var der ikke nogen forklaring på. 

Hans P undskyldte sig blot med, at sådan 

var det. Ja ja, det kan han jo sagtens 

postulere - nu gad vi jo ikke køre tilbage og 

kontrollere. 

 

Derefter havde den gode Hans planlagt kaffe og islagkage i Søgård. Det blev så kun mig og 

Hans, for tiden var åbenbart gået for hurtigt for de andre. 

Men så var der jo heldigvis mere islagkage til os. 

 

Tak for en god tur til Hans, og den frisklavede kaffe fru Pedersen havde lavet. 

 

Hilsen Lars W 

  



 30. juni  Tørning Mølle grill                                                                            
 

Der var hygge masser af mennesker og varme gril ved Tørning mølle. Vejret var perfekt og 

omgivelserne skønne.  

 

 
 

26 personer og et ukendt antal Mc'er og en enkelt bil med alt udstyret mødte op.  

 

 
 

 

 

 

 

Det er efter hånden en mange årig tradition at grille ved Sankt-Hans. I år er det bare skubbet 

en uge pga. udenlands tur. 

 

Hilsen Hans Skrydstrup 

 

Juli 2014                                                                 

 

 7. juli   Is på Rømø                                                                                       
  

Turen til Rømø i juli måned, foregik i dejligt vejr. 

Der var 10 mødt op til turen, og sommervejret gav anledning til at indtage is ude ved Lakolk 

  

 
 

Turleder Hans P 



 28. juli   Årø.                                                                                                
 

Der mødte 11 MC ved grillen denne aften, som ville med til Årø.  

 

 

Da Flemming som turleder, havde været ude 

og prøvekøre turen ugen før, fandt han ud 

af, at færgen sejlede lidt for tidligt til vores 

tidsplan. 

Derfor fremrykkede vi afgang fra grillen med 

10 minutter.  

Lars W tog ikke med, men blev ved grillen, 

hvis nogen kom i sidste øjeblik. Det gjorde 

der ikke. 

 

Turen til færgen gik i direkte linje, og der stødte 2 MC mere til. Færgen sejlede næsten med 

det samme, og det tager jo ikke mange minutter. 

Derefter var der en rundtur på Årø, som var lidt længere end jeg havde regnet med. 

Den sluttede ved Brumme's gård, hvor vi parkerede vores MC. Der kunne købes is, kaffe eller 

mad. 

 

 
 

Der var en rigtig hyggelig ø-stemning, og det var også en oplevelse for både turister og ø-

boere med alle de MC. 

Sidste færge sejler kl. 21.15 - ja jo man kan godt bestille færgen til andre tidspunkter, men så 

koster det. 

 

 
 

Vi var derfor klar til tiden, og på den anden side blev der sagt farvel, og der blev kørt i 

forskellige retninger hjem. 

Tak til Flemming for en godt tur 

 

Venlig hilsen Hans S 

 



 

August 2014                                                           

 

 4. august    Kappeln                                                                                     
 

Første mandag efter sommerferien, vejret holdt stadig - selv om der kom en noget truende sky 

over Broager lige før afgang. 

Det var nok det største fremmøde i år, jeg talte 23 MC der var mødt op - nå ja nogle i bedre 

tid end andre, men selv dem som dårligt nåede ind på parkeringsplads før det gik ud igen, ja 

de kom også med. 

 

Flemming førte an, og det gik først ind gennem Flensborg. Der kom der virkelig spredning på 

kolonnen. Heldigvis havde Flemming ikke lagt mange drej ind, så der var noget langt mellem 

vejvisere - så langt at jeg på et tidspunkt (ja faktisk flere gange) kom i tvivl om køresystemet 

virkede. 

Men jo det gjorde det. Selv om der ikke var mange drej, ja så var der mange krogede veje, og 

det var en rigtig god rute der var valgt. 

 

 

 

Endestation, Kappeln seafront - der ved 

klapbroen 

 

 

 
  

Der var 3 nye med på tur, så må vi se om 

de fandt vores selskab godt og kommer 

igen. 

 
 

 

 

Det var lige at de nåede at prøve vores køresystem, for det var ikke alle som blev sat af. Ja ok 

det var kun Hans P som ikke blev sat af, men han er jo også meget i sig selv :-) 

 

Der var heldigvis en iskiosk åben på havnen, så der kunne forplejes, og blive tid til snak. 

 

     

 

 

Efter is kørte vi samlet tilbage til grænsen, og sagde farvel lige efter overgangen. 

Det var en rigtig god tur - tak til Flemming for det. 
  

Hilsen Lars W 

 

 11. august  Ud i det blå til Haderslev                                                              



 

Der var 9 fremmødte til aftenens tur. Der var på forhånd ikke angivet noget mål, men det blev 

så Haderslev. 

Vejret så til start ok ud, så turen op til kaffeboden gik godt. 

 

 
 

Vi ankom kl. 20 - lige som kaffeboden skulle til at lukke. Men det blev straks ændret, og der 

blev sat en kande kaffe over så vi fik frisk kaffe. 

Da den var drukket, blev der sandelig sat en kande mere over, så der blev først lukket kl. 21. 

Det er da god service. 

 

 
 

Vejret holdt mens vi sad på terrassen og nød kaffen, men til sidst trak det op og blev mørkt. 

Nogle er helt sikkert blevet våd, for der kom vand ned fra oven. 

Men ellers en god tur. 

 

Venlig hilsen 

Hans P 

 

 18. august  Alternativ tur.                                                                             
 

Vejret havde fået sat en stopper for kørsel med Julemærkebørn, så hvad gør en MC-entusiast 

så, når abstinenserne mandag eftermiddag bare er blevet for store. Jo man meddeler da WEB-

redaktøren, at selv i regn, slud, sne og frost - skal Jønne ud. 

Hans S er ikke sen til at hoppe på den ide, og til sidst blev de 5 der mødte op ved grillen til en 

våd mandags tur. 

Turen gik af små smalle veje gennem skov og bakker, og omveje i den danske natur, der kom 

lige ind gennem visiret.  

Men det skete heldigvis i en regnpause, så det blev en god tur i sidste ende. 

 



 
  

Nå ja - til sidst gik der hul på skyerne ovenfor, men redningen lå i et planlagt stop i Over 

Jerstal. 

Der er en fin overdækket terrasse, hvor kaffen blev serveret med kage til. Jo det blev en god 

80 km tur på en ellers kedelig dag. 

 

Hilsen Jønne 

 

 25. august    Tur til Dagebüll                                                                         
 

20 entusiastiske MC medlemmer, med 18 finpudsede MC’er mødte op ved ”Byens bedste 

Grill”.Nogle mødte op allerede 1 time inden afgang, fordide ville forkæles med den gode 

mad fra grillen og samtidig nyde det sociale samvær med andre GTC’er. 

 

 

 

Foto Hans S. 

 

 

 

 

Vejret var pragtfuld, fik en god aftale med 

vejrguderne, så at den GPS planlagte tur 

blev uden blæst og regn. Jeg fik turleder 

Flemming  M. til at køre den med os. Det var 

en god oplevelse, fordi alle deltager var glad 

og positive. 

 

 

 

 

 

 

Foto Hans S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Han fløj med os afsted på små og større veje, som var fine og rene. Afsætningen virkede som 

den skulle.  Vores 1. stop var ved Schlüttsiel. Der kiggede vi over til Hallig Hooge og Amrum 

slusen og den lille færgehavn. Der er stadig nogle sommertourister.  

 

  

  

  

Foto Hans S. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Efter en kort pause kørte vi videre til Dagbüll Hafen. Der fik vi alle gode p- pladser og 2 MC’er 

fik også plads på handicap p- plads uden at have et handicap. Der var ikke nogen, som har 

lagt mærke til det. På et lille restaurant fik vi fine Fischbrötchen, Pflaumenkuchen, Kaffee und 

Eis. 

 

Derfra gik det over små veje hjem. Jeg fortrydende at jeg ikke fik mine ”Liebestöter” (lange 

underbukser) på, det var da koldt i mørket!  

Ved  Süderlügum  og Sofidalvej drejede de fleste af. Det var så mørkt at vi måtte sætte farten 

ned og alligevel blev en MC ramt af en prægtig ugle, som ikke kunne undvige.  

Ellers håber jeg at alle kom godt hjem. 

 

Tak til Flemming fordi han tog os med og tak til alle dem, som synes turen var god. 

 

GS  hilsen Jessica. 

 
  

September 2014                                                     

  
  

 01. september   Tur til Mommark                                                                  
  

Dagens tur var lige ved at gå i vasken, for jeg gik hjemme og gad egentlig ikke rigtig noget. 

Men et eller andet slog lige pludselig ned i mine tanker: Hvem har egentlig turen i dag ? 

Hen og kigge på hjemmesiden - jo det var jo en selv. Så gik det lidt stærkt med at få tøj på og 

komme afsted. 

Da jeg nåede grillen var de to Hans'er mødt op, og lidt efter lidt kom flere til. Vi blev 7 MC klar 

til tur, og den skulle gå til Mommark. 

Der var deltagelse af 3 nye medlemmer, og det er jo dejligt. 
  

  
  
  

Grillen i Mommark 

  

Foto Hans S 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

Det var jo første af efterårets ture der starter kl. 18.30 (mødetid 18.15). 

Da vi ikke var flere, bestemte jeg at vi kørte uden afsætning. 

Vi kørte den gamle vej, med et lille smut ind over bagsiden af Dybbøl banke og gennem 

Sønderborg. 

Som det ses på flagene var der en god vind, men heldigvis tørvejr. 

Vi var kun lige kommet ind og bestille is, da Jessica triller ind på pladsen og tager en runde på 

havnen. Det må man kun om torsdagen, så det fik hun en løftet pegefinger af cafechefen for. 
  

  
  
  
  

Hygge om bordet 
  

Foto Hans S 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

Mommark er jo hurtig overset, så vi brugte tiden om 

bordet til at snakke.  

Efter is var spist sadlede vi derfor op til at køre hjem. 

Tak for en god stund med jer, for der komme til at gå lidt tid før jeg er kørende igen. MC er nu 

afleveret til mekaniker og skal fikses til næste sæson. 

Men jeg vender frygteligt tilbage. 
  

Hilsen Lars W 

  
  

 08. september  Husum                                                                               
  

Billeder fra turen taget af Peter Brodersen 

  

 
  

Ja hyggeligt se det ud - det har det sikkert også været. 
  

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15. september  Spiseaften på Øster Højst kro                                              
  



Sikke en succes i forhold til sidste år. Dengang var det regnvejr, så det var en flok næsten 

druknede mus i MC tøj, som indtog Øster Højst Kro. 
  

I år var det til gengæld rigtig godt vejr, og en god flok MC mødte op ved Grillen, for at køre til 

kroen. De fik en god tur derop. 

De blev modtaget af nogle som allerede var ankommet i bil, så der var 22 sultne GTC'er der 

blev bænket om bordene. 

Dagens ret var millionbøf med kartofler, så det bestilte de 21 af de fremmødte. En enkelt 

bestilte Stjerneskud - måske i håb om at blive hvad man spiser - men det skal der nok meget 

mere til. 
  

Der var en livlig snak, og det viser at disse dage har sin værdi. Også fordi der for nogle var 

følgeskab af de "bedre halvdele" som ikke så tit er med. 

Der blev sluttet af med kaffe, og efter et par gode timer vendte vi snuden hjemad i mørket. Jo 

det er tydeligt at det går mod vinter. 
  

Tak for en god aften til alle fremmødte. 
  
  

 21. september  Surprisetur                                                                         
  

Calle gjorde det bare igen.  
  

 
  

Det var en super tur. 8 MC'er og 10 personer nød turen i flot solskins vejr. 200 km af små 

hyggelige tyske veje. Jeg tror ikke der var mere som 10 km vi tidligere havde kørt på.  
  

 
  

Calle havde som sædvanlig indlagt små opgaver, der var både nogen til hjernen og nogen til 

håndværkere.  

Vi afsluttede dagen med lidt at spise ved Byens bedste grill. Hvor også vinderen blev kåret.  
  



 
  

Og vinderen blev vores nye medlem Frits, som også sammen med hans kone Hanne vandt 

titlen som slik mutter og slik fatter. Der var i en lakrids snørebånd's spise konkurrence.  
  

Det var en super tur og vi siger tak til Calle. 
  

Hilsen Hans S 

Turudvalget 

  
  

 22. september   Bjergtur                                                                               
  

10 MC'er og 12 personer var mødt op til denne sensommeren aften tur. Dagene er ved at være 

korte og det er kun korte ture det kan blive til medens det er lyst.  
  

 
  

Vi kørte en tur rundt på Løjt land med hyggelige veje, og sluttede turen på Beach Pit i Åbenrå. 

Her havde vi så tid til snak og lidt kaffe.  

Tak til deltagerne for en hyggelig tur. 
  

Hilsen Hans S 

Turudvalget 

  
  

 29. september    Kysttur                                                                              
  

Sæson er ved at gå på held, men alligevel mødte 13 MC'er og 14 personer  op for at deltage i 

årets sidste mandags tur.  
  

Det blev en fin tur, med mange små fine veje og med god speed. Turen sluttede ved Anni's 

kiosk i Sønderhav.  

Her var der havblik, lunt i vejret og god stemning, ingen havde lyst til at køre hjem. 

Tak til alle deltagere. 
  



Nu er der så kun nogle søndagsture tilbage på program, inden sæsonafslutningen - mere eller 

mindre - runder af for 2014. 

Hans P agter at køre til Karoline for sidste gang i år sidst i oktober, og Jønne regner med en 

løvfaldstur 2. november. 

 

Med venlig hilsen Hans S. 
  
  

Oktober 2014                                                          

  

 12. oktober   Vejle Ådal                                                                                
  

Søndag midt i oktober, snart vinter – men ikke i dag. Det var et herligt sensommer vejr, og 

der var afgang fra Byens Bedste Grill kl. 9.30. 

Hans S havde tilbudt og føre troppen på 11 personer op til Hammelev / Vojens afkørslen på 

motorvejen og her stod trop 2, også på 11 personer, klar til dagens udfordringer. 

  

  

  

  

Alle mand klar til afgang fra OK tanken ved 

Vojens. 

  

Alle børnene havde tanket - undtagen 

Bjarne. 

Men han undgik lange arme. 

  

  

  

  

  

  

Vi kørte via små kringlet veje både nord og 

vest om Kolding, gennem skov og bakker indtil vi ankom til kanten af Vejle ådal i Tørskind 

grusgrav / udstilling, her stod den på kage som Connie havde svejset sammen.  

  

 
  

Videre gik det på kryds og tværs af Ådalen, til vi kom ud ved Vingsted Sports center gennem 

skoven på en flot grusvej. Vi kørte så mod vores spisested som lå tæt på Skibet og med en flot 

natur rasteplads med overbygget bålplads og fine bænk anlæg. Hvis nogle skulle have en lille 

en på øjet (Fritz) var her rig mulighed med hele 3 Shelter. 

  



 
  

Efter endt frokost kørte vi så mere nord på og vest om Vejle, og ud midt på Grejsdalen med 

dens herlige sving og kurver, og for enden til venstre ned i skoven mod Jelling. 

Kort før Jelling drejede vi mod syd, for at kommer ned til Fårup sø og nord om den, videre vest 

på til Nørup og med Engelsholm slot/gods liggende på modsat side af Engelsholm sø. 

På den anden side af Nørup kørte vi ind i skoven, rundt på en masse veje og kom ud lige før 

Randbøl, dog kørte vi øst om for der har de fleste været nogle gange. 

  

 

  

Så der blev kørt på alternative veje og vi ramte en vej som vi havde kørt på vejen op, men 

kun et kort stykke for så blev retningen ændret mod Bindeballe via et af de flotte områder her 

og ja på en fin plejet grusvej (alle overlevede) og turen gik herefter lidt ind mod Egtved, dog 

drejede vi lige før stik syd ned mod det rigtige Danmark (syd for Kongeåen). 

Vi kom ud ved Vejen, og her gik turen ned til Mikkelborg på kroen, hvor kaffen stod klar. 

  

Det samme gjorde Lars (Web-chefen) med sin ny flotte indkøbte XJ900S, med kun små 10.000 

km på klokken.  

  

 
  

Han havde vovet den lange tur, med det offentlige transport system (modigt gjort), fra 

Sønderborg til Vester Hassing (nord for Ålborg) hvor han skulle hentede sin Yamaha, for så og 

køre på sin indkøbte MC og mødes med os. 



  

 
  

Turen blev på ca. 200 til 260 km alt efter hvor man hoppede 

på turen. 

  

(Lars var snart et halvt døgn undervejs – var der nogen som sagde tog til tiden) 

  

Tak til alle for en god tur 

Connie og Jønne 

  

 
  

Hele flokken foran Mikkelsborg kro - ja det ser sgu godt ud. 

 

 26. oktober   Karoline lukker for i år                                                            
  

Vi var 11 der lige ville en tur til Karoline denne søndag. 

Turleder ville lige op forbi Albuen i Vejle, da der til alles store overraskelse var aftalt en mindre 

foto session med to badenymfer og turleder selv. 
  

 
  

Da det var overstået kunne der fortsættes til Karoline, og 

de der ikke havde madpakke med fik sig så en pølse.  

 
 



  
 
 

 
  

Der var også dem der lige skulle have en stor is. 
  

 
  

Turleder siger tak for selskabet, som med meget stor sandsynligvis - for hans vedkomne, var 

årets sidste. 
  

Hilsen  

Hans P, turudvalget 

 

 

 November    2014                                                   

 
  

 02. november   Løvfaldsturen 2014                                                               
  

Søndag den 2 november kl. 9,45 mødte vi 13 personer op på Byens bedste Grill, let overskyet 

og 14 grader. 

  

Afgang kl. 10, målet at besøger/køre igennem så mange Løvskove som lige ramte vores vej, 

Bl.a. Skoven ved Holbøl, Lundtoft, Skovene omkring Åbenrå, Lerskov Plantage, Runde Mølle, 

Hytterkobbel, Pamhule, Tørning Mølle, Styding Skov, Bæk Skov, Nustrup Skov, Oksenvad 

Hede Skov, Storskov ved Gram, Brogård Plantage og en del mindre skove som jeg ikke kende 

navnene på. 
  
  



 
  

Men et er sikkert vi fandt en masse herlige veje og vi søgte Løvfald – og det fik vi J 

Bladene dryssede ned en masse steder på vores turer og selv ved frokosten ramte et blad 

direkte ned i kaffekoppen ved Hans S. Se det må være Løvfald. 
  

 
  

Madpakken blev indtaget ved Kalvø og her fik Frits lov til og overvære hvordan man lapper et 

MC dæk (Frits havde på vores sæsonafslutning i Bov efterlyst et kursus i lapning af MC dæk 

når man er undervejs). Dieter var glad over han kunne køre videre. 
 

 
  

Efter ca. lidt over 200 km kørsel ramte vi vores slut mål på Enderupskov Camping. Hans P stod 

klar og fik os sikkert ind på pladsen, hvor kaffen stod klar sammen med kanelsnegler og 

småkager. Efter dette og en masse snak på kryds og tværs, var der tid til og bryder op for 

Grænseegnens Touring Klub's sidste tur i 2014 fra programmet. 
  

 

  

Dem som kom sidste afsted kunne nu igen overvære en lapning af en MC, Bjarne ville lige 

prøve om det også virkede på hans MC og ja han kom også afsted igen. 

  



 
  

Spørgsmålet er nu om det var den sidste tur, ja fra programmet, men hvis nogle i klubben har 

en tur på hånden, jamen så sendt lige en Mail til vores hjemmeside eller ring om der er nogle 

som er friske på en tur, jeg er frisk så længe der ikke er sne og salt på vejen. 

  

Tak til alle for en herlig tur hvor alle bare var positive og friske, en skam vi skal i vinter hi nu. 

  

Mange 2 Hjuls Hilsner 

Connie og Jønne. 

 

 9. november  Vesterhavs tur                                                                          
  

November havde bestemt, at det ikke var slut med gode ture endnu. En dejlig søndag var 

forudset, og Jønne havde indkaldt interesserede til en tur rundt - og vi kom rundt. 

Vi var 6 på MC som troppede op hos Jønne og Connie i Over Jerstal, og dermed kunne vi 

stævne ud på 7 MC.  
  

 
  

Kursen gik nordpå ad mindre veje, ja jeg var ikke helt kendt på området, men kunne da 

genkende navne. Jønne var dog mere kendt - nå ja et par steder måtte vi lige vende 180 

grader, men det gjorde ikke noget. 

Efter en times kørsel havde vi lige et stop til kaffe. 

Nå ja her mangler et billede, men Jønne var kørt efter benzin mens vi andre strakte ben og 

drak kaffe. 

Derefter kørte vi til Bork havn, hvor der blev tid til at spise den medbragte mad. 
  

 
  

Så kørte vi mod Nymindegab og Børsmose strand. 

Der skulle vi lige ud og have et strandfoto 

  



 
  

Derfra gik turen langs Kallemærskhede - ja på grusvej - men det var godt nok, for det støvede 

i hvert fald ikke. 

I Blåvand fandt vi et sted at sidde ned og købe en kop kaffe med tilbehør, hvorefter det gik ud 

mod Skallingen. 

Jeg var meget i tvivl om, om det i det hele taget var et stykke asfalt som var tilladt at køre 

motoriseret på. Nå det viste sig at det måtte man. 

En tanke strejfede mig også, om turleder var up-to-date med tidevandstabellerne for området 

- for det så godt nok vådt ud på begge sider. Det var han ikke - så vi skyndte os tilbage til fast 

underlag. 
  

Turen fortsatte lidt ind og så ud mod kysten igen, og det var efterhånden blevet sidst på 

eftermiddagen. Jeg brød så af mod Ribe og kørte til Sønderborg. 

De øvrige tog lige et stop ved Kammerslusen og sagde farvel derfra til den nedgående sol. 
  

 
  

Tak til Jønne og Connie for en rigtig god tur. Det var dejligt. 
  

Hilsen Lars W 

 

 21. november   GTC julefrokost                                                                     
  

Øster Højst kro dannede rammen om årets julefrokost, og det var valgt for at være så centralt 

som muligt. Det gav heldigvis også en godt tilslutning, for 32 valgte at deltage.  

Da julefrokosten også er for medlemmernes bedre halvdel, fik vi lejlighed til at møde nogle af 

dem, og de var jo en fornøjelse at få hilst på. 

Vi fik os hurtigt placeret om bordene, og både mad og snak blev hurtigt sat i gang. 
  

 
  

Vi havde fået et stort festlokal på kroen så der var god plads. 
  



 
  

Maden smagte rigtig godt, og med lidt juleøl og snaps til blev også løsnet op for snakken, så 

øvrige gæster var nok glade for at vi sad afsides og ikke i krostuen. 
  

  
  

På den anden side kunne de jo have haft fornøjelse 

af nogle historier fra den store fortæller. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Anne havde valgt at træde ud af turudvalget, og hun skulle 

da lige have et par flasker vin for det arbejde hun har gjort i 

årenes løb. Vi siger alle tak for den indsats. 
  
  
  
 
 
 
 
  

Efter flere timers god indsats med at gøre kål på den gode mad, var der en lækker ris 

a'lamande til afslutning.  
  

 
  

Den satte sig godt på de i forvejen hårdt prøvede sideben. 

Men klokken var hen ad 22.30 da de fleste brød forsamlingen op, efter en god aften i godt 

selskab. 
  

Fra turudvalget skal lyde en tak til medlemmerne, for opbakning til årets ture og vi håber 

næste sæson bliver lige så god. 
  

Med vinterlig hilsen 

Turudvalget 

 

 

 



 December    2014                                                   

 
  

 8. december   Vinterkaffemøde                                                                      
  

Årets første kaffemøde stod for døren - lige som julen gør det. Måske derfor knap så mange 

fremmødte som vi huskede det fra Lyren. 

Der var 10 mødt frem klokken 18 til spisning, som foregik inde hvor vi før har fået kaffe. 

Kromutter havde misforstået konceptet, så hun troede vi alle skulle have dagens ret. Det var 

ikke tilfældet, og så var hun bange for at der mødte 20 frem som skulle have noget forskelligt 

alle sammen. 

Så hun bad os om at så vidt muligt bestille på forhånd, hvis man ville have noget andet end 

dagens ret. 
  

Da klokken blev 19, var der 15 klar til at høre et lille indlæg fra Jønne om den Norges tur han 

havde afviklet. 
  
 
  

Flotte billeder, og som altid sjove 

fortællinger fra Jønne som krydderi til. 

Der blev både fortalt om naturen, 

vejene, vejenes beboere - dem med 4 

ben og ulden pels - og de besøg der 

havde været. 

 

 

Da Norge var overstået, lokkede Hans S 

den gode Jønne til at vise lidt fra down-

under. Det fik vi en lille forsmag på, for 

der var rigtig mange billeder på lager. 
  
 
  

Undervejs drak vi kaffen, og da Jønne 

syntes han havde snakket nok, gik vi 

over til at hyggesnakke rundt om 

bordene. 

Næste gang vil Hans S vise lidt fra turen 

i Polen, så det glæder vi os til. 
  

Husk meget gerne, at kigge ind på Øster 

Højst kros hjemmeside og se om dagens 

ret tiltaler dig. Hvis ikke, så giv gerne 

kromutter besked om hvad du vil 

bestille i stedet for. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinterlig hilsen 

Lars W, Turudvalget 

 


