Turreferat – Solens Gang
”Solens gang” bestod i at følge solens vandring fra morgenbadet i Østersøen til aftendukkerten over
Vesterhavet. Vi var 46 forventningsfulde MX-5 folk i 23 biler, som kunne bevidne, at dette rent faktisk skete
lørdag, den 4. september.
Det var et 2-dages arrangement, som har krævet rigtig meget planlægning og mange praktiske opgaver.
Derfor har vi også allerede hyldet vores turleder, Klaus Lytzhøft, for et super arrangement, hvor alting gik op
i en højere enhed. Så gør det selvfølgelig heller ikke noget (jysk oversættelse), at vi rent faktisk kunne nyde
solens stråler langt det meste af dagen. Vi mødtes på Møn Hostel fredag eftermiddag og havde en hyggelig
aften på vandrerhjemmet med fællesspisning og briefing om turen.
Bilerne var dugfriske – det var
besætningerne måske knapt blevet på dette
tidspunkt.
Afgang fra Møn Hostel – lørdag morgen kl.
0545 til en kort køretur mod klinten.

Kl. 06.00 begyndte en smuk vandretur
gennem engen mod solopgangen sammen
med græssende kreatur, som ikke lod den
forestående solopgang eller vores besøg
forstyrre deres gøremål.

Kl. 06.22 stod solen op – ifølge almanakken.
Der var dog lidt skyer i horisonten, som
dækkede for de første stråler. I mellemtiden
kunne vi fra ”Jydelejet” nyde den smukke
udsigt og det gryende lys.
Tilbage på Møns Hostel kl. 0700 for at gøre
klar til dagens ”lille” udflugt på tværs af
landet.

Turen – ca 400 km i alt - gik ad små og
mellemstore veje til Nymindegab.
Knapt var turen begyndt før skyerne trak sig
sammen over os – og det blev noget køligt, så
overtøjet blev fundet frem ved første pause
ved Farøbroen. Det kunne måske blive en lang
køretur – men nu havde vi jo trods alt set
solen stå op…

Som det fremgår af billedet viste vejrguderne
sig igen fra den milde og solrige side allerede
da vi ankom til Spodsbjerg, så vi kunne nyde de
smukke omgivelser på Tåsinge og i øvrigt
resten af dagen.
Turen fortsatte ad den gamle landevej langs
den sydfynske kyst til den gamle lillebæltsbro.
Herfra videre tværs over jylland til
Nymindegab, hvor vi ankom kl. 1900.
Efter indkvartering nåede de fleste en
forfriskning – enten i form af et bad eller en
tiltrængt tår til halsen inden vi satte os i
bilerne til den store finale, hvor solen takkede
af, og vi sagde tak for godt selskab hele dagen.

Den dejlige og mindeværdige tur sluttede med fantastisk stemning
ved aftenfesten i Nymindegab.
Stemningen fik endnu en tak ved fællessang, hvor Klaus spillede – og
sang for til den danske sangskat, den toppede, da Klaus præsenterede
en lejlighedssang om dagens tur – ikke mindst til refræn’et fra ”Ta´
med ud og fisk´”:
”Nu er vi på køretur,
Og det er den bedste kur
Mod at være sur og gnaven, rigtig slem,
For livet er skønt, når man kør´MX-5”
Vi var alle enige, for vi havde haft en fantastisk tur, men kunne også
konstatere, at vi var blevet lidt møre efter dagens 18 timers program
– inclusive 10 timers kørsel. Solen lagde sig til ro kl. 20.13, vi
manglede afterpartyet, som sluttede kl. 24 

Sidst, men ikke mindst, tak til alle deltagere for godt og hyggeligt samvær – og højt humør

