Fly Menighedsråds udflugt 1. september 2018

Årets udflugt med Fly Menighedsråd havde i år 29 deltagere, som veloplagte drog af sted i bus fra Fly kl.
8.30 – lidt tidligt på en lørdag, så der blev serveret kaffe i bussen. Efter en god times kørsel ankom vi til
Nordens største landsbykirke: Vestervig Kirke, hvor William Mortensen viste rundt både i og udenfor kirken,
en fantastisk rundvisning i en imponerende kirke – der så ovenikøbet var smukt pyntet med blomster.
Vi sluttede af med at kigge lidt på kirkegården og ikke mindst på Liden Kirstens og Prins Buris grav.
Herefter skulle vi til Agger og videre med færge til Thyborøn, hvor den medbragte frokost blev indtaget ved
borde og bænke på rastepladsen ved Sea WarMuseum – vi havde det flotteste solskinsvejr og næsten inden
vind, så det var vejr til at gå lidt rundt og kigge på den nærliggende mindelund for faldne soldater eller til at
dyppe tæerne i Vesterhavet, som sjældent er set så stille.
Herfra drog vi til Ferring Kirke, med et lille kig til Ferring sø undervejs – og vi konstaterede endnu en gang,
at vi har mange skønne pletter og meget forskellig natur i Danmark. Fra bussen havde vi godt udsigt til
landskabet og vi så også rigtig mange gåseflokke undervejs – samt en masse vadefugle og ænder.
Ferring Kirke er en middelalder kirke fra 1100-tallet, og her kunne vi rigtig se, hvor hårdt klimaet er vestpå –
kirken er – som Fly kirke – restaureret i 2012, men hvor vi i Fly kan nøjes med lidt pletkalkning, kunne vi her
konstatere, at i Ferring havde det barske klima sat sine spor. Også i Ferring gik vi en tur på kirkegården –
den er speciel ved at have hvidmalede stakitter i stedet for hække til dog at give lidt læ.
Og så var det blevet tid til det sidste punkt på turen: et besøg på Bovbjerg Fyr, hvor vi dels fik
eftermiddagskaffe med boller og lagkage, og dels kunne gå rundt og besigtige fyret – nogle ihærdige
personer var oppe i fyrtårnet, andre nøjedes med at nyde udsigten over Vesterhavet.
Efter dette besøg gik turen hjemad mod Fly, hvor vi ankom mætte af indtryk.

