
Skive og Omegns Nimbusklubs tur til Gjern stumpemarked. 
 
2 juni. Vi kører nede fra Føtexs parkeringsplads kl. 9, jeg kommer i god tid så dukker de op lidt efter lidt og hilser på 
hinanden,  vi bliver 6 Nimbusser med kører, bliver enige om at Hans kører forrest og så sidevogns  og så solo den sidste 
med anhænger. Vi kører ad Viborgvej ud forbi, Højslev og Nørre Søby, og drejer af mod venstre til Ørum Borup, 
Knudby Kvols og så ud på Viborgvej igen Fiskbæk Rogenstrup Viborg og ind gennem Viborg, Overlund  drejer til 
højre mod Tapdrup Vejrumbro, og holder  kaffe pause. Der er bænke, så efter kaffe og en masse snak kører vi igen,  
Bjeringbro Gullev Nødelund  Kongensbro og ud på Viborg  Århus vejen og Fårvang  og så drejer vi til højre mod  

 

Vi kører  der fra igen, mod Ry  Allinge Laven Svejbæk Sejrs så Silkeborg og ind til hvor Hjejlen holder til vi parker op af vejen og 
kommer af  Nimbussen og kikker på alt det der sker på Gudenåen , så kommer der nogle vi kender  fra Himmerlands nimbusklub og 
vi hilser på, de holder nede hvor Hjejlen holder til, de er på weekend i nærheden og havde fået øje på os ,  

 

Gjern, og så finder vi  pladsen og parker hvor vi 
plejer, og kommer af med lidt af køretøjet det er 
meget varmt, vi går hen til indgangen og betaler, og så 
ind på stumpemarkedet. Det er mest til knallerter og 
biler, men også lidt stumper til Nimbus,  jeg køber lidt 
det gør de andre også. Da det meste er set, ud til 
Nimbussen igen. Vi finder lidt vådt frem, og finder et 
sted med skygge, og nyder det hele. Vi snakker om at 
vi vil over Ry hjem, og finde et Is hus under vejs. 
Hans  ved hvor der er et, vi kommer i gang mod 
Låsby så mod Ry inden kommer vi til en sø Knud sø, 
masser af biler og mennesker de er både på land og 
ude i vandet, og der er også en Is hus, vi parkerer, og 
nogle går ned at bade, andre går lige hen til Is huset 
der er lang kø, så bliver det vores tur og vi får en 
ordentlig Is med masser af kugler, og finder en sted vi 
kan spise den og en masse snak og nyder udsigten til 
vandet og mennesker omkring os. 

Vi bliver enige om at vil videre og kører igennem 
Silkeborg, Balle Skægkær Kjelerup hvor vi drejer til 
venstre mod  Torning, og holder ved kirken og siger farvel 
til hinanden efter en dejlig dag i selskab med nogle 
medlemmer af skive og omegns nimbusklub,  nogle skal 
mod Karup og nogle mod Mønsted, og nogle mod Skive vi 
tuder og vinker når folk drejer. 
 
 
 
 
TAK FOR EN DEJLIG DAG PREBEN 


