
 
ÅL  I  MAVEN OG VIND I

HÅRET
TORSDAG 30.  MARTS 

 

BESØG I VERDENS STØRSTE TESTCENTER FOR
VINDMØLLER, VIND I HÅRET PÅ LILD STRAND
OG LÆKRE STEGTE ÅL AD LIBITUM PÅ VESLØS

KRO
TEKNISK ARRANGØR: SØRENS REJSER

TILMELDING TIL LÆSERKLUBBEN
 

 

Å
l og vind  



Prisen inkluderer:
Buskørsel
Formiddagskaffe
Besøg på Testcenter Østerild
Stegte øl ad libitum med tilbehør og en snaps
Eftermiddagskaffe

At komme helt tæt på nogle af verdens største vindmøller er en helt vild
fornemmelse. De er store på afstand, men tæt på er de enorme. 
Denne torsdag 30. marts besøger vi indledningsvist testcentret i Østerild i Thy,
hvor der venter os en ret spændende oplevelse. Det er nemlig her, ude i
skoven, at både danske og udenlandske vindmøllefabrikanter afprøver
fremtidens megamøller - og vi kommer i helt tæt kontakt med nogle af verdens
største af slagsen. 

Hvad vinden kan
En 62 meter lang Vestas vinge er lagt ud i skovbunden, og man kan både se og røre
ved den, så proportionerne bliver lettere at forstå. Vi hører lidt om, hvad de kæmpe
møller kan og hvor mange husstrande de genererer strøm til. 
Tilbage i bussen fortsætter vi turen forbi Frøstruplejren og Bullbjerg til Lild strand,
hvor vi holder en pause og nyder sceneriet. 
Mens vinden suser gennem håret, og bølgerne bruser, kan tankerne vende tilbage til
de store møller, for nu ved vi mere om, hvad vinden også kan bruges til.
 
Ål til vi revner
Turen går nu til den hyggelige landsbykro i Vesløs, hvor en ordentlig omgang stegte ål
venter os. 
Efter en afsluttende kop kaffe kører vi ad smukke forårsveje retur til Skive. 
Bussen fra Sørens Rejser kører Skive kl. 09 og er retur ved 15.30 tiden.

Tilmelding til Læserklubben.

Prisen for åleturen er 685 kroner for avisens abonnenter 

 Bestemt sæde i bussen kan reserves for kr. 50,-

Program:

mail@laeserklubben.dk eller 87228469-96263756/57


