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MX-5-Fællestur lørdag den 21.9.2013
Referenter: Lis og Mogens Nielsen
Vi mødtes på Sorø Torv kl. 12.00 med afgang kl 12.15. GPS-en havde drillet 2 biler, som blev sendt til
Dianalund Torv. Den ene nåede dog frem til afgang men den anden mødte os desværre først 2½ time senere
ved Maglesø .

Sorø Torv
Vi startede derfor 11 biler, heraf 2 fra vest (1 fra Højer og 1 fra Nyborg), i flot form med nedklappet tag af sted i
det lune vejr og Michael som anfører, ud i det skønneste landskab.
Turen gik først over Lynge, Suserup, Næsby Bro sydpå forbi Bavelse Sø.

Vinstrup

Herfra igen nordpå igennem Vinstrup til Tystrup hvor vi gjorde et kort holdt og nød den storslåede udsigt over
landskabet og Tystrup Sø.

"Den lille MG" spiste frokost
Flere af os blev fristede af borde/bænke til den medbragte frokost – men ..raskt gik turen over Lynge
Eskildstrup igennem et storslået kuperet skovområde (Nykobbel) øst for Slagelse gennem Stenstrup, Nyrup
Skov, Vedbysønder,

Gennem en masse små byer
Grøfte, Borød – ud af skoven – til Krøjerup, Bromme, Munke Bjergby og Dianalund. (Man bliver helt forpustet
men det blev vi også, som var bagtrop på turen). Videre over Kongsted, Skellingsted, Brokøb, Dønnerup,

Bennebo, forbi Det smukke hvide Torbenfeldt Slot til Undløse, Brændholt, Brorfelde til planmæssig parkering lidt
før kl.1430 ved vort ”Stam-traktørsted” Maglesø .

Ralf fra Højer
Her rundede vi turen af med køkkenets fristelser og hyggeligt samvær- efter en pragtfuld tur i det
midtsjællandske i MX-tempo ad små snoede veje, masser af bakker og skarpe sving, ubeskrivelige
skovstrækninger og hyggelige landsbymiljøer .
En stor tak til Michael for en herlig dag på en godt gennemtænkt kørerute i det sjællandske sensommermiljø.

Ruten kan virkelig anbefales alle medlemmer og har givet os inspiration til et snarligt dacapo med familie og
venner.
Mvh
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