
Et ANDET godt arrangement SIDST i august 2019  

Jønne og Margrethe havde gennem et stykke tid gået og puslet med opgaven at lave en hyggeweekend 

for os i Senior MC Danmark. Datoen var bestemt, og stedet var fundet, så vi var helt klare på, at det 

var noget, vi var nødt til at deltage i – og så var det som altid spændende at se, hvem der ellers 

dukkede op på ”Tipperne Camping” bortset fra arrangørerne Jønne og Margrethe og os selv. Bente og 

Mikael boede lige i nærheden, fortalte de. Men så var der Tove og Per fra Sjælland, Stjasser fra 

Djursland, Thorkild fra Nibe. Dorthe fra Vodskov, Anders fra Mørkøv på Sjælland og Poul fra 

Sverige havde bestemt, at de ville overraske vi andre, så de dukkede også op! Endelig kom Enid og 

Kaj fra Holstebro, og Peter fra Haderslev skulle også lige have luftet BMW’en. Har jeg glemt at 

nævne nogle, er det helt utilsigtet. 

Her er et lille udsnit af deltagerne, som nyder en afslappet stund med det gode selskab i dejligt vejr. 

 

Jønne havde planlagt en fællestur, og vi kom hele vejen rundt om Ringkøbing Fjord. Det var en fin tur 

i et særpræget landskab med flot natur. Vi holdt et par pauser. Først på havnen i Hvide Sande: 

 

 
 



Her har jeg foreviget nogle af de friske deltagere på havnen i Ringkøbing, hvor nogle af os fik en god 

softice. Mums. 

 

Jønne havde sørget for, at vi lørdag kunne købe aftensmad tilberedt af Campingmutter. Forretten var 

Bruchetta, hovedretten en dejlig MØR steg med diverse tilbehør. Og så pandekager med is til dessert. 

Det var noget, der smagte! At hun også dækkede fint op til os med dug og blomster på bordet, gjorde 

det til en ekstra god oplevelse. 

 

Vi havde medbragt en flaske 

pebermyntelikør, som der ikke rigtigt 

havde været afsætning på hjemme i 

Glyngøre. Men den fik heldigvis ben at gå 

på i de sene aftentimer om fredagen  

 

Vi tror nok, at vi fik givet Jønne så mange 

”fine hentydninger”, at han til sidst sagde: 

”Jeg kan forstå, at jeg nok er nødt til at 

arrangere det her en anden gang!”  

Ja tak Jønne, det har du opfattet 

fuldstændig korrekt   

 

Mange hilsner og tak for en dejlig 

weekend til arrangører og alle deltagere 

fra Jens Ove og Lene 

 


