
Mødested: Shelltanken i Dalby på Vordingborgvejen, hvor deltagerne samledes stille og roligt og kunne få tanket op til dagens rute.(lidt 

specielt at se tankstationen kun med Vespa kunder) Vi blev sluttelig 9 Vespaer og 11 deltagere. 

MØN RUNDT TUR 16. AUGUST 2020. 

Så oprandt dagen hvor Team Vespa skulle Møn rundt med vort meget lokalkendte medlem Mogens Tang 

som turleder, og det blev en helt fantastisk tur  rundt i krogene på Møn. Første del af turen førte os lidt 

rundt på Stevns, men efter et smut ned til Præstø havn og igennem Præstøs brolagte gader med de 

smukke gamle huse, og og forbi Kalvehave var vi klar til at køre over Dronning Alexandrines bro til Møn. 

Turen gik først igennem Stege med dens fine gamle byport og videre til Keldby kirke, hvor der var 

lejlighed til at se kirkens fantastiske kalkmalerier.  

Turdeltagerne nyder stemningen på den hyggelige Præstø Havn og  får lidt frisk havluft i det varme vejr. 

 

 

 

 

 

 

 

Vespaerne puster ud medens deltagerne ser på kalkmalerier i Keldby kirke. 



 

 

 

 

Jo,Jo der blev sandelig kigget godt på de gamle malerier. 

Men efter dette kunstneriske indslag skulle vi jo også passe spisetiden, så næste stop skulle være 

madpakke stop. Turleder Mogens kunne foreslå flere forskellige muligheder, men efter lidt "evaluering" 

satte vi kursen mod det lille slot Liselund, hvor der er åbent for besøgende med madpakker i parken med 

mulighed for at benytte havens stole og borde. Og det var lige hvad vi havde brug for. Et herligt sted at 

spise sin medbragte mad og vi fik hurtigt stillet et par borde ind i skyggen, hvor det var knap så varmt. 

Suverænt. Efter denne gode frokost pause skulle vi ud og rulle igen, og det gik op og ned og rundt 

ligesom vi mest holder af på vore ture med Vespaen , og næsten hele tiden med Østersøen i horisonten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Vespa netop" landet" på P-pladsen vedi Liselund slotspark 

     

                Mogens, Finn, Kristian, Irene og Lennart ved Liselund                                            Dorte, Ove, Flemming og Jørn ved Liselund.                                                                   

 

 

 



 

 

Rent "postkort" mange steder med "den blå Østersø horisont". 

 

 

 

Heldigvis havde vi vejen for os selv mange steder, og bemærk i "samlet gruppe" 



Strække ben og "kig på udsigten" pause ved fyret. 

 

 Lennart klarede sagerne og Vespaen klarede resten af turen uden problemer                             Spidsen at Møns Fyr i baggrunden 

Efter frokosten var vi rustet til at se lidt mere af Møn og vi kørte derefter til P-pladsen ved Møns fyr, igen 

med en flot udsigt over Østersøen og kanten af Møns klint, men vi vovede dog ikke at prøve den meget 

stejle sti ned til stranden. og efter lidt sparken dæk og klargøring til næste "etape" skulle det vise sig at 

Lennart's Vespa var gået i "udu" , men ved fælles hjælp og ekspertise lykkedes at få den startet, og den 

klarede resten af turen uden problemer. Godt gået Lennart. I turkalenderen var det annonceret at 

eftermiddagskaffen skulle indtages på Nyord Kro, men Mogens havde på forhånd givet til kende  at det 

ikke kunne lade sig gøre, da kroen var lukket, så der skulle findes et alternativ, men ingen problem for 

vor lokalkendte turleder, og da kaffetørsten var ved at melde sig drejede vi ind på "den gamle 

købmandsgaard", hvor der var mulighed for kaffe og kage i haven i skyggen under træerne i haven. 



 
Hans, Kristian, irene, Mogens, Flemming, Jørn, Dorte, Finn og Ove til kaffe i Købmandsgårdens hyggelige have. 

Velforsynede var vi nu klar til starten på hjemturen, der gik via Stege, hvor vi besigtigede en MC - 

samlers udstillingsinduer, med utroligt flot restaurerede veteranmotorcykler, som vi givetvis godt kunne 

have brugt masser af tid på at studere, men tiden var efterhånden fremskreden, så det må blive en 

anden gang. Men Mogens fulgte os helt ud til mødestedet  i Dalby, så alle havde en god chance for at 

finde vejen hjem, FIN SERVICE. 

Deltagerne på turen var Finn, Flemming, Lennart, Irene, Kristian, Benny, Hans, Jørn, Dorte, og Ove samt 

vor gode turleder Mogens Tang. Tak Mogens for en 5 stjernet tur.                
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