Beskrivelse af bustur den 9. september til Makværket og Testcenter for
vindmøller i Østerild
Efter opsamling på Viby Torv køres der mod Skive, hvor vi får kaffe og rundstykke på havnen.
Herfra køres til Spøttrup, hvor vi skal besøge MakVærket. I 2019 startede Møbelfabrikant Jørgen
Troelsen et projekt med tasker, hvor han selv sad og syede de første modeller af overskuds
materialer. Hele projektet var baseret på at overskuddet fra salget af taskerne, skulle gå til
Børnecancerfonden. Efter dette projekt, kom der dog mere og mere på tegnebrættet. I 2020 så
virksomheden MakVærket dagens lys. Der produceres i dag både forklæder, pyntepuder,
rejsetasker, rygsække, toilettasker og mange andre slags tasker. MakVærket fungerer i dag med
frivilliges hjælp og produkterne fra MakVærket bliver både solgt fra værkstedet i Oddense og via de
sociale medier. Vi får en spændene fortælling om stedet og naturligvis er der mulighed for at gøre
en god handel.
Vi fortsætter til Thy, hvor vi nyder en 2-retters middag på Vesløs Kro.
Efter middagen køres til skoven ved Østerild. Her venter en oplevelse af de helt store. Vi gør et kort
stop ved verdens største testcenter for vindmøller. Danske og udenlandske vindmøllefabrikanter
samt DTU afprøver i Østerild fremtidens megamøller, og du kan komme tæt på. Der er lagt en 62
meter lang Vestas vinge ude i skovbunden, som man både kan se og røre ved.
Turen forsætter forbi Frøstruplejren, Bulbjerg til Lild Strand, hvor vi holder en lille pause og får
frisk vind i håret.
Der er også mulighed for at købe frisk røget fisk med hjem fra Lild Røgeri, samt komme en tur på
stranden.
Herfra køres ned over Klim til Vejlerne, som er Danmarks største videnskabelige reservat på ca.
5.600 ha. Vi gør et lille stop ved naturcentret, inden vi vender tilbage til kroen, hvor vi får kaffe og
lagkage. Efter kaffen går turen mod vores hjemby.

