MX-5 LEMVIG OG OMEGN 15 JUNI 2019

Når der planlægges MX-5 ture i Lemvig og omegn gøres det seriøst.

Arrangørerne Viggo og Ib med fruer havde virkelig lagt sig i selen for at lave et gennemført arrangement –
og det blev da også afviklet med militærisk præcision.
Alle deltagere var inviteret til morgenmad hos Viggo og Elin, som bor på nordsiden af Lemvig by højt over
by og havn og med en fantastisk udsigt. Udover udsigten viste det sig også at de har nogle fantastisk
gæstfrie naboer, som var dybt involveret i afviklingen af morgenbordet.

Ved ankomsten der forberedt med tydelig markering af parkering – forud var alle deltagere selvfølgelig
også blevet orienteret via mail hvordan tilkørsel og parkering skulle foregå.

Efter vi alle havde fået hvad vi kunne spise af rundstykker med pålæg, ost og syltetøj og tilhørende kaffe/te
var alle klar til afgang.

Der blev givet en grundig briefing med dagens ture, stop og mål. Ligeledes blev reglerne for kolonnekørsel
genopfrisket.
Formiddagsturen:

Herefter startede 1. etape som førte os via Nørre Nissum til Remmerstrand og videre gennem berømte
byer som Paris og Rom til Heldum Kirke. Vejret var ikke ubetinget med os, men det viste sig dog væsentlig
bedre end det kunne læses ud af vejrudsigten. Det blev lidt skiftevis åben og lukket kørsel. Kortegen

fortsatte ufortrødent videre mod Vejlby Klit og derefter stik mod nord til Thyborøn, hvor der blev holdt
pause ved Sea War Museum.

Her var der god brug for at strække ben og for at lette sig. Torpedoer andet krigsudstyr blev besigtiget og
der stod også nogle flotte gamle dieselmotorer til fri beskuelse.

Herefter kørte vi retur tilbage forbi Cheminova, hvor der i øvrigt stod en noget ualmindelig vindmølle med
bare 2 vinger (den var bygget sådan) – efter sigende har der været en del udfordringer med at få den i god
drift - da vi var forbi stod den da også stille. Videre gik det mod Lemvig På en vejstrækning med nedkørsel
til Lemvig blev vi både filmet og fotograferet (det var dog helt ufarligt og gratis) Det er der blevet en masse
fine billeder ud af - se et par eksempler her:

Meget flotte spejlbilleder af kørelyset i den
våde asfalt.

Ved ankomsten til Restaurant Luna på Havnen i Lemvig, var der – selvfølgelig – nøje planlagt tilkørsel og
parkering på eget areal helt ud til havnebassinet. Maden var naturligvis også forudbestilt og det var
planlagt så det gik meget hurtigt med serveringen.

Eftermiddagsturen:

Eftermiddagsturen startede præcis efter tidsplanen og førte os til Bovbjerg med stop ved Jens
Søndergaards Museum og a-haw. Her står deltagerne og spejder efter solen…

-herefter fortsatte vi ind i landet i retning af Bøvlingbjerg. Her var der arrangeret besøg på Danmarks eneste
hornvarefabrik. Vi fik en meget spændende indføring i hvordan produktionen af en ske i horn foregår.
Demonstrationen var meget underholdende og indholdsrig. Herefter var der også adgang til at se på de
mange spændende emner, som var til salg i butikken, som i øvrigt også har afdelinger i både Aarhus og
Flensborg.

Som nabo til hornvarefabrikken ligger Maagaard Glass. Her havde deltagerne mulighed for at se en masse
flotte glasvarer udstillet. Virksomheden er efterhånden ved at være godt kendt ude i verden med
forretninger i både Dubai, New York og Bøvlingbjerg. Agnethe Maagaard var selv lige vendt hjem fra en stor
promotiontur til New York, men Dronning Margretes besøg i 2009 i butikken er også stadig et scoop.

Fra hornfabrikken gik eller kørte vi den korte vej til Bøvling forsamlingshus, hvor vi alle sluttede af med
kaffe, kringle og lagkage.
Dette dannede afslutningen på en meget spændende dag med meget socialt samvær og fine køreture i en
fantastisk dejlig del af Danmark med mange smukke udsigter, som pludselig åbner sig foran én under
kørslen. Generelt var der meget fin asfalt og heldigvis var der så rigelig af den, at der var nok til mange fine
sving på vejene
Man mærker klart at arrangørerne holder af deres område – og det med god grund. Det var tydeligt at
turene var planlagt af meget stedkendte personer, som havde fundet det fineste frem i veje og landskab og
naturligvis også havet.
Behøver det næsten at blive nævnt, at dette klubarrangement blev overtegnet meget hurtigt, da det for
snart meget længe siden blev præsenteret, på klubbens hjemmeside.
Og for fuldstændighedens skyld skal det da også nævnes, at arrangørerne havde arrangeret fællesspisning i
Havneknejpen i Thyborøn fredag aften. Her deltog i alt 17 ud af de 30 biler, som der var plads til i
arrangementet. Indkvarteringsmuligheder for deltagerne var ligeledes undersøgt og rundsendt til
deltagerne. B&B Karstoft på Skovvej i Lemvig kan personligt meget varmt anbefales, som et sted med stor
autenticitet og som er meget tro mod husets historie.
Mange tak for et meget flot gennemført arrangement, som arrangørerne ned i den mindste detalje havde
planlagt. Den eneste plet der egentlig kom på arrangementet, var vel egentlig den, at vejret næsten var lidt
for strålende

– det må I – Viggo og Ib – gerne arbejde lidt mere på til næste gang.

Kort resume:
GPSruterne sendt til alle deltagere på forhånd
Tilkørsel og parkering
Morgenmad
Briefing
Kolonnekøreregler
Strække ben pauser
Foto og video af kolonnen
Separat MX-5 parkering ved spisning
Frokost forudbestilt
Virksomhedsbesøg/kulturelle indslag
Lækker lagkage
Vejret
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