Ø-Turen afholdes igen i sensommeren
Destinationen bliver to små perler i det Nordvestjyske
Som nævnt i ”Medlemsnyt” nr. 88 i december 2021, så
var der flere kandidater til Ø-turen i 2022, og det
anførtes også, at klubledelsen håbede på, at turen – som
traditionen har været længe – kunne afholdes i løbet af
maj måned.
Denne tradition blev som bekendt brudt i forbindelse
med Ø-turen til Ærø, der jo blev udsat i halvandet år på
grund af Coronaen, men blev en stor succes, da det
endelig lykkedes i begyndelsen af september 2021.
Da ”Tur-udvalget” begyndte at kigge på muligheder i maj
måned, viste det sig at ”weekend-ophold” på kroer og hoteller var lige så efterspurgte som
charterture sydpå og sommerhus-bookinger i det danske sommerland efter pandemien: Alle vil
sikre sig noget meget og længe savnet i god tid!
Klubledelsen har derfor lagt sig fast på, at Ø-turen
igen i år bliver i september måned, i øvrigt
nøjagtigt et år efter Ærø-turen, nemlig
Fredag 2. til søndag 4. september 2022.

Tambohus Kro

Og i år bliver der tale om besøg på to mindre øer i
det Nordvestjyske, nemlig Jegindø overfor
Tambohus Kro, der bliver ”hjemmebase”, samt
Venø i den smukke bugt tæt på Oddesund,
Humlum og Struer, og med en del interessante
ting at byde på, såvel for øjet som smagsløgene.

Thyholm og den nederste del af Nationalpark Thy med
Vestervig Kirke, Helligsø, Oddesundbroen og Toftum
Bjerge kan danne en meget smuk ramme om en passende
køretur, og Struer – ”lydens by” – byder på interessante
special-museer.
Ø-turen kommer i år til at koste 2.900 kr. pr. deltager.
Vestervig Kirke
Toftum Bjerge

Oddesund
Broen
Nærværende skrivelse er til såvel generel oplysning som til
”kalender-booking” hos medlemmerne, og vil blive
efterfulgt af yderligere tekst i medlemsbladet, der udkommer i marts måned samt af en endelig turbeskrivelse,
med tilmeldingsvilkår i løbet af maj måned.

