
17. august 2022: Stubbergaard SØ: Borbjerg - Rydevej – Ryde Møllevej – Ryde – Sevel 

Møgelbjerg – Trandum – Mogenstrup – Sevel – Vinderup – Volstrup – Hjerm. Ca. 80 km. 

Deltagere 6: Turleder Inger Abildgaard Jensen, Bente, Kirsten, Anna, Kjeld, Vera. 

Så oprandt dagen for vores store tur – 

vi skulle med Inger ud til hendes 

hjemegn. Vi cyklede turen for 2 år siden 

og nu skulle det blive godt med et 

genbesøg. 

Afgang kl. 8 fra Aktivitetscentret – vi 

var hjemme igen før kl. 16. 

Vejret var det bedste. Solskin, let vind, 

hastighed helt perfekt - så vi kunne 

nyde landskabet, høsttiden, 

majsmarkerne og det væld af farver og 

dufte, der mødte os.  

Vi havde pause ved Ryde 

Skole og let stop ved de 

gamle automater i Rydes 

hovedstrøg. Og tænk de 

er fyldt op med slik og 

alskens gode sager, man 

kan trække. Ligesom i 

gamle dage. 

Ved Møgelbjerg plante-

salg købte vi lille plante, 

tomater og blommer. 

Ved Stubbergaard Sø 

havde vi frokostpause.  

Så kom vi til Trandum, 

hvor vi så, hvor Ingers 

fødehjem er, hvor Inger 

gik i søndagsskole, 

hvilket hus, der havde salg af slik! Salg af slik 

– sådan et bette sted, det kunne da vel ikke 

løbe rundt? Jo, det kunne det – der blev solgt 

pinocchio-kugler osv. i stor stil. 

Vi var forbi Trandum Kirke, hvor Inger er 

døbt, konfirmeret og gift.  

Ved Sevel/Mogenstrup gjorde vi holdt og blev 

orienteret om ulykken i 1971/1972, hvor en 

flyvemaskine faldt ned i et hus med død til 

RYDEVEJ 

Automater med slik og sager 



følge for husmor og søn. En 

forfærdelig ulykke for 50 år siden. 

Vendte vi os om og så over mod 

skoven, ja – så var det her GUF 

boede.  

I Sevel Anlæg havde vi pause. 

Mellem Sevel og Vinderup cyklede vi 

7 km på en vidunderlig cykelsti. 

I Vinderup var vi i et par butikker 

og omkring anlægget med voliere 

og de fineste fugle. 

På Handbjerg Marina havde vi igen 

pause og her nød vi en is i det 

smukke solskin. 

Nu var festen ved at 

være slut – vi 

manglede nu 20 km 

og de førte os via 

Volstrup over Hjerm 

til Holstebro. En 

meget flot tur. 

Tusind tak Inger - 

for at du gav os den 

oplevelse.  

Tak til os alle for 

god samarbejdsånd, 

samvær, historier og 

de lyse sind. Vi ses. 

Mange hilsner fra 

Vera. 

Stubbergaard Sø 

Handbjerg Marina – is nydes 


