
Tirsdag den 14.-8.

Tirsdag aften på Mathildes kaj. Det er ikke nemt i øjeblikket at finde ned på kajen

pga. den megen ombygning på havnearealet, men det var dog alligevel lykkedes for

lidt under 20 motorcyklister. Der var ikke på forhånd planlagt nogen tur, så som ved

tidligere lejligheder gik snakken snart på, hvor vi skulle køre hen. Bjarne  Sandholm

fra Klinkby påstod, han havde tænkt over det siden kl. 15 om eftermiddagen, dog

uden at komme til nogen endelig konklusion. Det blev foreslået, han bare tænkte

videre, så nåede han måske et resultat til næste uges tirsdagstur☺. Det var dog kun

et spil for galleriet. Det viste sig nemlig at Bjarne og fru Birthe havde tænkt sig at

invitere på kaffe, men pladsen begrænsede det til max 20 deltagere, så derfor skulle

Bjarne lige have holdt mandtal, før han fremkom med invitationen. Du må dog gerne

fortsætte med at tænke på næste tirsdagstur Bjarne☺. Birthe blev informeret over

telefonen, og så kørte Bjarne ellers direkte hjem for at hjælpe ved forberedelserne.

Med Jens Chr. Sønderby i spidsen kørte vi så ellers ad finurlige omveje over Lomborg,

Ramme, Strande, Vejlby, Vrist og Harboøre til vi kom til Klinkby. Undervejs mistede vi

dog en del af følget. Det viste sig, at én af deltagerne havde været så uheldig at tabe

en sidetaske undervejs. Heldigvis var der ikke sket anden skade, så de kørte bare den

nærmeste vej til Klinkby, og var allerede ankommet da ”hovedfeltet” kom i mål. Så

blev vi budt velkommen af Birthe og fandt os en siddeplads, så vi kunne nyde det

overdådige traktement. Øl, sodavand, cider, kaffe, franskbrødsmadder og

hjemmebagt kage. Sådan en aften er det ekstra meget værd at køre motorcykel. Den

hjemmebagte kages fine grønne farve fik godt nok nogen til at drage paralleller til

Bjarnes forbindelse til Cheminova, men den smagte rigtig godt, og her dagen efter er

jeg stadig i live og har det godt, så ingen problemer der.

Tak til Bjarne og Birthe for en hyggelig aften med en fantastisk forplejning.

Ref. Ingolf


