
”Taber-tur” til grænsen….. 

 
 

Hvad er resultatet af følgende regnestykke ? 

Godt humør + pas + klubkammerater + Vespa = Den årlige tur til Tyskland med Vespa Klub  

Vestjylland. 

 

Sidste års tur til Tyskland var en succes, bortset fra da Bergsted lukkede omfartsvejen ved Ribe, 

da han tabte en maxikuffert på kørebanen ……… 

 

Sådanne uheld kan vi alle kun tage ved lære af, så de undgås i fremtiden ! 

 

I går (onsdag den 22. maj 2019) holdt Jan, Jonna, Carlo, Peer, Kenneth, Johnny og jeg selv  

klar ved ”Lille Mallorca”.  

Alle med fyldte benzintanke og pas. 

Da vi skulle til at køre, mistede jeg gummiet til min kickstarter (Tab nr. 1). 

Jeg håbede ellers at ingen opdagede det – men Carlo kompromitterede mig med det samme, og jeg  

var afsløret….. 

 

I solskin og vind fra vest kørte vi ad småveje til Ribe Camping, hvor Bergsted ville stå klar.  

I år havde Bergsted ingen maxikuffert bagpå Vespaen, men en lille og ydmyg attachemappe. 

Peer, Johnny og jeg kontrollerede om attachemappen var forsvarligt surret fast – det var den. 

 

Undervej til Ribe tabte Jan og Jonna forlygten på Vespaen (Tab nr. 2) – den hang og dinglede  

hjælpeløst i ledningerne. 

Jan, Kenneth og Carlo fik hurtigt fixet forlygten og af sted det gik……. 

 

Ribe, Hviding og Brøns blev hurtig passeret…………. 

 

Før Skærbæk måtte vi stoppe og at lave endnu en reparation – denne gang var det Carlo, som var  

ved at miste nummerpladen (Tab nr. 3).  

Den blev afmonteret og forsvarlig surret fast bagpå, således den Vespaen stadig opfyldte reglerne i  

registreringsbekendtgørelsen ;-) 

 

Ved Skærbæk blev vi bremset af en traktor, som kørte med en umarkeret gylleomrører (et ca. 5  

langt metalrør med en propel i enden) bagpå. 

Da traktoren svingede til venstre, var Peer tæt ved at blive ramt af gylleomrøreren. Tænk, hvis der  

på Peers gravsted skulle have stået stå ”En gylleomrører blev hans skæbne”…… 

 

Peer viste os vej til Vognshøj ved Løgumkloster. Et gammelt sagn fortæller, at kæmpen Vong er  

begravet dér. På højen er der et lille tårn, hvorfra man i godt vejr kan se Rømø, Tønder og Ribe. 

Johnny demonstrerede sine evner som fotograf og lavede et fællesfoto – I kan selv bedømme  

resultatet. 

 

Nu var det ved af være spisetid og forhjulene blev rettet mod Aventoft. 

 

For en gangs skyld, var der ingen vente- og spildtid, da vi parkerede ved ”Spisestedet” v/Fleggaard.  



Alle havde travlt med at komme ind og bestille mad. 

Som altid var der en lystig og løssluppen stemning ved bordet (selvom der kun blev drukket  

sodavand). 

 

Efter spisningen var der ”fri handel”………. 

Nogle købte meget og andre intet…… 

 

Benzintankene blev fyldt og turen gik nordpå igen. Undervejs drejede Bergsted af i Ribe, Kenneth , 

Johnny og Carlo i Tjæreborg, mens resten kørte til Esbjerg. 

 

Tak for en hyggelig tur – og på gensyn til samme tur næste år. 

 

Lars Kingo. 

 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 


