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Skrevet af Niels Jul

MX5 Club Denmark tur til Wedelslund 2016
28 biler med dertil hørende drivers og co-drivers mødte veloplagte og humørfyldte op ved Iben og Henning 8:45
søndag den 05.06.2016. Flaget var rejst mod en skyfri himmel og strålende solskin.
Morgenmad stod parat og alt fungerede perfekt. Wienerbrød var en skøn kage med spiselig ”Logo” af MX5
biler. Det fås ikke bedre!!

Henning gav informationer omkring dagens forløb og så satte vi os ud i bilerne for at køre mod Wedelslund.
Ved ankomst til Wedelslund fik vi anvist en plads til alle biler i første parket. Club flag og dertil hørende blev sat
frem. Herrene indtog hurtigt ”skyggen” i svinget og havde frit udsyn til alle der ville komme på Wedelslund.

Herefter var der ”fri leg” indtil kl. 12.00, hvor frokosten blev indtaget ved bilerne.

Der foregik lidt af hvert på Wedelslund denne dag, der var lige fra bryllup til forskellige bo former.
Præcis kl. 13.00 havde Henning sørget for at vi alle let og elegant kunne forlade Wedelslund for at forsætte den
planlagte tur fra Galten til Skanderborg.
Da vi havde forladt Wedelslund begyndte en tur der var fyldt med sving, kurver, og udsigter gennem hele
Midtjyllands fantastiske natur.
Ca. kl. 15.00 landede vi ved Vestermølle, Oddervej, Skanderborg. Her stod kaffen parat med en fantastisk flot
”LAGKAGE”. Det var dejligt.
Herefter sagde vi farvel og tak for en fantastisk god og veltilrettelagt dag.
Som sidste gestus havde man fra Vestermølle bedt os om vi kunne køre en ”æresrunde” i gården inden vi stak
hjemad.
Det gjorde vi selvfølgelig med dertil hørende bildyt tilfølge.
Der er yderlige billeder, som Knud Erik har taget, på linket Wedelslund 2016
Tak til Iben og Henning for en rigtig god dag.
Birgit og Niels Jul

