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Skrevet af Jakob Nors

Årets sidste planlagte tur i Øst var dagens Løvfaldstur arrangeret af John Cady Larsen.
Lige fra morgenstunden tegnede vejret rigtig godt, især årstiden taget i betragtning.
Solen strålede og der var ikke en sky på himlen, så forventningsfulde begav vi os afsted (far & søn på 13) mod
Roskilde Havn, der var mødested for dagens tur.

Da vi kom frem til havnen så vi, at trafikken blev dirigeret af hjemmeværnet. Det undrede mig egentlig ikke, for
som jeg kender John, planlægger han grundigt og har styr på tingene, men jeg tænkte alligevel, at det var vel
meget at gøre ud af det.
Det viste sig dog, at årsagen var et cykelløb i Roskilde og omegn, som man havde valgt at placere uden
hensyntagen til MX-5 klubbens kalender.

Efter en kort briefing om ruten og udlevering af ruten på papirform, satte vi os i bilerne og kørte afsted 9 biler i
alt.

Trods forhindringer i form af politi og hjemmeværn, lykkedes det fint at komme ud af byen i samlet flok.

Herefter gik turen ad småveje, hvor skilte med oplysninger om sving forude, passerede forbi i næsten samme
takt som vejpælene :-)

John havde lagt en rigtig god rute, hvor man det meste af tiden kørte på sjove ukendte (for mig ihvertfald) veje,
af og til uden helt at vide hvor man egentlig befandt sig. Ind i mellem fik man så en "aha" oplevelse, når der
pludselig dukkede steder op man kendte.

Efter første etape, bl.a. via Hove, Sengeløse, Hedeland, Kamstrup og Lejre til en rasteplads lige ved
Skjoldnæsholm, var det tid til den medbragte kaffe.
John må i øvrigt have været tidligt oppe, for han diskede op med de lækreste friskbagte boller til hele flokken.

Udover at være en dejlig solbeskinnet rasteplads, udmærkede den sig også ved at ligge lige nedenfor
Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm, hvorfor der med jævne mellemrum dukkede en sporvogn op.

Nå, nu var vi jo ikke afsted for at se på den offentlige trafik, så ind i bilerne igen:-)
Videre over Kirke Såby, Store Karleby, Skibby, Selsø Slot og Skuldelev, for at ende ved Gerlev Kro. Her blev
fotografen så overvældet af buffeten, af der desværre ikke er nogen billeder herfra. Men en fortræffelig buffet i
meget hyggelige omgivelser, suppleret med øl fra det lokale Hornbeer bryggeri, der i øvrigt drives af Jørgen
Fogh Rasmussen (jo, det er er en bror til ham i ved nok).
Efter frokosten forlod et par biler selskabet og resten fortsatte i samlet flok retur mod Rosklide.

Zak havde styr på bagtropperne.

Alt i alt en fantastisk efterårsdag. En af den slags, hvor både ruten, vejret og selskabet er helt i top!
Stor tak til John for et rigtig godt arrangement - både rute og forplejningsmæssigt.

Jakob Nors - og Andreas der har taget billederne.

