Turreferat – ”Mellem Horsens – og Vejle fjord”, den 11. juli 2020
30 funklende MX-5 i alle farver og modeller og ca 60 forventningsfulde medlemmer mødtes kl. 0945
ved Torstedhallen i Horsens på en kølig julidag.
Der ventede en skøn og godt planlagt tur i det stærkt kuperede landskab på Juelsminde halvøen,
som vi lokale kalder området.
Det lykkedes at tilbagelægge ca 160 km på halvøen, som er ca 25 km lang og bred. Flemming
havde fundet de fleste sving, bakker og udsigter. Vidste man ikke bedre, kunne man tro, vejene var
anlagt til formålet. Hvis vi ikke fik udsigten den ene retning, blev der bundet en sløjfe, så vi fik det
hele med. Ruten er her, prøv at tælle svingene.

Første stop ved Glud Museum, som havde stillet toiletfaciliteter til rådighed og oven i købet givet
adgang til museet for en smagsprøve på at se, hvad museet tilbyder. Museet kalder sig også
Østjysk Landsbymuseum og har specialiseret sig i at vise landsbyens gårde og huse, så besøgende
kan komme tæt på livet i landsbyerne fra omkring 1700 tallet.

Turen fortsatte med ”kongeetapen”, som Flemming kalder den pga de mange smukke udsigtspunkter,
brede horisonter og stærkt kuperede landskab på ruten mod næste stop ved Palsgaard Gods.

Palsgaard er oprindelig en gammel herregård, men er i dag en stor industrivirksomhed,
som producerer råvarer til fødevareindustrien. Er du interesseret i gårdens historie, kan du læse
mere her https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/palsgaard.
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Der er offentlig adgang til den store og flotte park, som også huser Palsgård Sommerspil. Vi indtog
pladsen omkring nogle gamle driftsbygninger til parkering – og parken til den medbragte frokost.

Efter frokost endnu en smuk køretur … men hov, farten ned i gåtempo…Vi ramte 500 m ”forbudt vej”
– Flemming tilgivet straks fordi vejen var så fin.,

Kaffepause på Hyrup Kro med en lagkage, der smagte præcis så godt, som den ser ud….

På turens sidste etape til Hedensted Idrætscenter mødte vi en anden kolonne af ”hyggetrafikanter”.
Vi har filosoferet over, at det må være noget problematisk for dem at finde fornuftige regler for
kolonnekørsel.
Vel ankommet til Hedensted var det tid at sige tak til hinanden for hyggeligt selskab på endnu en dejlig tur
med klubben – alt, måske bortset fra temperaturen, gik op i en højere enhed.
Endnu en gang – tak til Flemming for en veltilrettelagt tur.
Flemming Bernth har tracket turen – så du kan prøve turen (igen) her:
https://www.relive.cc/view/vr63ZYoRj8O

På deltagernes vegne
Inge og Kristian
Horsens

