Løvfaldstur 2020
Vi skal ud og besøge Anne Mette og Bent, og får en lille rundtur i deres hjem.
På grund af Corona har Anne Mette og Bent desværre aflyst vores besøg.
Vi kører stadig en tur i det midtjyske og kører omkring Kloster mølle, hvor der er et madpakke hus.
Forsamlingsforbuddet bliver sat ned til 10 fra i morgen. Så det er nu , ja lige nu hvis vi skal ses.
Der var stor respekt for hinanden og mundbind blev brugt rigtig flittig og fornuftig, uden det blev
hysterisk. Rigtig dejligt.
Der var 24 biler tilmeldt, inden der kom ændringer i turen, der var 7 som meldte fra efter ændring af
turen. Så der var 17 biler tilbage. 1 bil kom ikke. Så var der 16 tilbage.
I disse tider er det jo vigtigt at vide hvem der har været der, hvis der skulle komme udbrud blandt
deltagere. Så jeg har styr på alle og hvis der sker noget ved nogen af jer deltagere vil jeg gerne have
besked, så alle kan få det at vide, for eventuel test.
Vi mødtes ved Bilernes hus i Silkeborg i let regnvejr, med tørvejr ind imellem. Der blev startet ud med
kluden på og vi kørte ud i det flotte løvfalds efterår.
Kort Beskrivelse af turen som deltager havde med på turen.
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Forbi Gødvad kirke. Den lå langt ude på landet. Men sådan er det ikke længere
Gjern Bakker.
Møllehaugevej. Rigtig fin udsigt
Sorringtårnet.
Dallerup Kirke. Meget lille kirke.
Tulstrupvej med udsigt til Himmelbjerget.
Pause ved brugsen i Ry. Toilet og mulig indkøb.
Kloster Mølle. OBS: Toilet er vinterlukket.
På Langs af Mossø til Grumstrup. ( hvor vi skulle have været på besøg )
Pause Vrads Kirke eller Brande kirke. Lille pause Toilet.
Funder Ådal
Bøllingsø
Solvarme anlæg ved Silkeborg. (Bygget ulovligt af Silkeborg kommune.)

God tur og pas godt på jer selv.
Kør forsigtig, det kan være glat med for mange blade på vejen.
Vi kom godt ud af byen og langs gudenåen, med helt fantastiske farver på naturen. Da vi var godt på vej
mistede vi 4 biler. Men med lidt tålmodig samarbejde fandt vi hinanden igen. Det blev værrer da vi nåede
omkring Låsby. Da missede vi en bil i grøften, ved en rundkørsel. Ikke på grund af blade, men der var meget
glat. Da vi efterfølgende holdt stille og hjalp de uheldige, så vi flere biler som havde svært ved at holde
retningen. DER VAR HELDIGVIS INGEN PERSONSKADE, KUN MATRIEL. Der blev taget hånd om de efterladte,
de blev hentet og blev hjulpet på bedste mulige vis.
Efter dette kortede jeg turen lidt af, for at kunne få samlet alle de resterende og givet en orintering til de
resterende deltagere.
Vi forsatte ud til Klostermølle og fik vores frokost der, samt en lille gåtur ned til møllen.
Så gik turen først Østpå, op i det ”høje” jylland, og siden mod vest til Vrads. Vi holdt en kort pause her.

Der kom SMS fra de efterladte at de havde det godt og bilen var på vejen igen. Bilen blev tjekket og den
kørte selv hjem.
Vi tog nu med ro i sjæl og sind videre ned gennem Funder å dalen, en absolut blomst på denne tid af året.
Vi kom også omkring Bølling sø, en genskabt sø, som er blevet et flot og meget besøgt område.
Det var ikke nogen hurtig tur, for der skulle være tid til at nyde de helt fantastiske farver, samt måske tage
lidt billeder undervejs.
En Tak fra Edith og Erik for deltagelse, for uden deltagere ingen tur.
PS. Også godt at se nogle nye deltagere.
Tror vi laver en løvfalds tur til næste år, det var nu hyggeligt.

