
Onsdags-nyt fra Cyklistforbundet, Holstebro afd. 

Sidst vi skrev var fra Heliporten 5.1.22.  

12.1.22 var vi 14 stk. på 39 km. Vi var gennem Idom mod Bur – 

Lystlundvej, Idom Kirkevej, Nr. Felding. I pausen fejrede vi Grethe 

og Jes’s fødselsdag fra før jul. Jens T.: turleder. 

 

19.1.22 var vi 8 stk. på 32 km: Nr. Felding, Tvis, Hingebjergvej. 

Stærk blæst. Jes var turleder.  

 

26.1.22 var vi 11 stk. på 33 km i Borbjerg-området – hjem via 

Mejrup. 

Igen stærk blæst. Meget anstrengende tur med modvind hjemad.  

Flere af os var ”færdige” - med at have luft til mere.        Jens T.: turleder 

 

2.2.22 var vi 12 stk.: Jonna & Peter, Grethe & Jes, Aage, Vagn, Jens K, Jens 

T, Hans Jørgen, Bente, Inger Vera. Jens Thomsen turleder. Inger A. Inger kom 

på 44 km – jeg kom på 38 km. Men det afhænger jo af, hvor vi bor. Og synes 

man turen er lige lang nok, kan man bare finde sin egen vej hjem.  

Blæsten havde fat i os igen i dag og den tog til hen mod kl. 12.  

Når måling siger 8 m/s, men det føles som 14 m/s – så er det ikke så 

sært, at vi skal træde til, når vi er oppe mod vinden. Vi var over Idom, 

Blæsbjergvej, Ormstrupvej, Nr. Felding osv.  

Poppelgrise var der på Ormstrupvej i stort antal og imellem grisene 

flagrede et væld af måger rundt og skabte liv og glade dage – 

tilsyneladende til stor glæde for begge parter.  

Vi har lige fra medierne fået vist grise i ”små” størrelser, der pr. stk. 

skal have bundet 100 kr. i halen – da prisen for svinekød p.t. er så lav 

for landmanden. Hvorfor er den det?  

Det er noget med Kinas import af svinekød, der er faldet drastisk 

indenfor de seneste par år.  

Så har der også været noget med afrikansk svinepest, der 

har spillet ind.  

Corona har også trukket i den gale retning – da færre spiser 

ude her i 2020-2021-2022.  

Og der er givetvis mange flere aspekter til sagen.  

På onsdag den 9.2.22 kl. 16 glæder vi os til – på HAC – at 

høre Birgitte fortælle og vise billeder JORDAN-rejsen. 

                                                                      Vera Bagge. 


