
Romantik i luften
Bryllups-Antonov ventes blandt de mange gæster til fly-in

Traditionen tro har Lemvig Svæveflyveklub inviteret alle luftfartøjer med egne vinger til flytræf og
gratis frokost i forbindelse med Lemvig Marked og Dyrskue. Men i år er der én gæst - en gul,
russisk dobbeltdækker fra Stauning - som man glæder sig særligt til at se – og dét i en ret
utraditionel forbindelse. Der skal snakkes bryllup ombord. Et bryllup som begynder på flyvepladsen
i Rom den 28. juni.
For flyets ejer, Verner Kirkegaard, og hans tilkomne, Laila Hansen, kunne ikke forestille sig at
blive gift andre steder end i den gule Antonov, der i weekenderne fungerer som deres andet hjem.
”Her er soveværelse og god plads til motorcyklen ombord, så der er, hvad vi behøver”, siger Laila
Hansen. 
Hun er ikke selv pilot, men nyder flyvningens glæder i fulde drag.
I Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor Antonoven ellers hører hjemme, arbejder giftefogederne
imidlertid ikke ’ud af huset’, så parret gik i gang med at søge alternativer. Det første positive svar
kom fra Lemvig Kommune, hvor 2. viceborgmester Gunhild Jeppesen var klar til at rykke ud til
flyvepladsen i Rom, gå ombord og erklære dem for rette ægtefolk. Eva Pedersen og andre fra
Lemvig Svæveflyveklub glæder sig til at give en hånd med det praktiske udenfor. Det er ikke hver
dag, her er bryllup på banen. 
Af hensyn til lovgivningen skal vielsen foregå med jordforbindelse, så Antonoven går først på
vingerne bagefter, når Verner Kirkegaard og Laila Hansen med deres gæster flyver tilbage til
Stauning for at feste i en hangar. Antonoven har godt nok plads til 14 passagerer, men flere af
gæsterne har selv fly – eller har lejet et til lejligheden for at kunne komme ad luftvejen og følge
parret hjem.
Antonoven går for tiden under navnet ’Kareten’ i Stauning, men det er nu de færreste der som Laila
Hansen har 1.000 heste i en stjernemotor spændt for sin brudefærd. 

 

 


