”Agter spejlet”
FYN rundt 2015
” Nogle Middelfart roer´s udfordring ”
Lørdag den 18. juli gik starten på Team FYN rundt, med flot
vejr og solskin gik turen nordud af Lillebælt, via Røjle klint,
med formiddags kaffe kort efter Stavrshoved, videre langs
kysten til Båring Skov Camping, hvor frokosten blev indtaget på pladsens flotte
pavillon, 1.hold chauffører Karen M & Jørgen blev afløst af Ellis & Søren S. som kørte
mod Bogense, hvor de undervejs fik sms fra Bogense; I kommer vel ikke i dette vejr, jo vi er på vej! Det er farlig, skrev
de tilbage: Senere fik vi beskeden,
at bådene var lagt på land ved
Skåstrup Strand, og besætningen
gerne ville hentes, efter samråd
blev bådene afrigget og efterladt for natten. Besætningen
i
,
t nød en fin aften i Bogense. Beundrede klubbens ophaler sted, og blev enige om, at det nok var godt, at bådene
ikke skulle op der. Efter Annette´ gode Lasagne og en god
Båring Skov Camping
nats søvn, blev bådene den 19. juli rigget til på Skåstrup
Strand, nu gik nordover efter Æbelø, for at finde strædet mellem Dræet og Æbelø
Holm, efter lidt drilleri med kyststrækningen ved Gyldensten Gods, som var blevet
fjernet, gik vi gennem strædet og hen over vadevejen, med ½ meter vand under kølen.
Efter kaffe pausen gik det direkte til Flyvesandet, hvor Annette og Klaus havde frokosten klar, chauffører var nu Lis og Søren L. og bådene gik østover til Jørgensø til
Odense roklubs hytte, fin vand langs kysten. Aftensmaden var Karen M´ skønne
frikadeller med stv. blomkål; det små regnede om aftenen.
Kattegat Syd

Gabet

Korshavn

Morgenen den 20. var det igen op kl. 6, sad ude i solskin til morgenmad, afgang kl. 8
flot tur med sommerhuse langs kysten ned til Gabet. Ellis og Jørgen pakkede og kørte,
friske søer over ved Gabet, efter samråd fortsatte vi. Over Dalby Bugt, op af kysten,
frisk vejr og sø, 3/4 til 1 meter forfra for tværs, med noget skjulpen ind over
sæderne, men hurtig var vi oppe ved Korshavn, hvor vi gik ind for kaffe drikken og
tørt tøj, før turen gik nord om Fynshoved. Turen gik forbløffende fin, trods noget
havvejr. Ved nordspidsen blev søen rolig, og nu ventede frokosten på Fynshoved
camping, hvorfra Karen M og Søren S kørte til Kerteminde, for at forberede
Gullasch´en. Bådene ankom ved 17-tiden. Flot klub de har i Kerteminde.
21.juli. Lokaler roer kom ved 6-tiden, men opgav at komme ud, regn og blæst. Vi stod
op ved 7-tiden, fin morgenmad med flot udsigt, så tiden lidt an, men besluttede ved
9-tiden at gå ud. Meget blæst i Noret, hurtig ud under broen og havnen, men så var
der læ, og en fin tur ned til Grønnehave, hvor Lis og Søren L ventede med frokosten.
Fin grønt område, Annette plukkede kirsebær. Annette og Klaus kørte til Nyborg.
Bådene havde fin vejr ned langs kysten. Der var sommerhuse, fiskelejer og
strandhoteller at se på. Bådene skiftede styrmand i bugten på nordsiden af
Knudshoved, gik så under Storebælts broen, men nu fik vi strid vind og sø imod, som
steg i graderne, sø på 1 meters penge, så de sidste 5 km ind til Nyborg tog 1 ½ time,
mod normal en lille halv time, det var nok turens mest anstrengendes, især for roerne
Søren L, Jørgen og Lis, Søren S, men også anstrengende for styrmændene, Karen M
og Ellis, at holde båden op i søen. Annette og Klaus lavede en fremragende
”Italiener” Spaghetti Bolonaise. Her mønstrede Marianne, Ellis afmønstrede ; tog
toget hjem. Meget fine lokaliteter i Nyborg roklub, flot udsigts balkon de har.
Vores fine flag blev brugt som pejlemærke på stranden. Den var med i bilen, som
chaufførerne, så kunne plante i strandkanten, som velkomst og ligeledes fortælle
hvor bilen var med provianten.
Udsigt fra Thurø kirke

Elsehoved

22. juli afgang Nyborg, Vågnede op til sommer og solskin; Marianne og Søren S skulle
nu være chauffører, efter morgenmad, som igen var dejlig, blev bådene sendt afsted;
men hvad nu ! Kaffen stod i køkkenet, bådene var delvis ude af havnen, vi vinkede, de
i bådene vinkede igen, så prøvede vi med en pink farvet tallerken, viftede og viftede,
nu var der reaktion i bådene, den ene kom så retur og fik kaffen med. Marianne og
Søren S kørte til Kerteminde, vi havde i går glemt vores køle-elementer. Heldigvis, så
var Niels Abbednæs i klubben, så vi ikke behøvede at tilkalde formandens frue, som vi
ellers havde fået lovning på, ville hjælpe. Var i Kvickly for at handle lidt, så sydover
efter Elsehovedstrand, på vejen så vi skilt med friske hindbær, blev købt, lækkert til
aften med fløde.
Vel ankommet til stranden! Flot sommervejr, et hvil, lidt sol og en frisk sømmetur til
chaufførerne.
Ved 13-tiden dukkede bådene op i horisonten. Efter frokost var det så Jørgen og
Karen M´ tur som chauffører. Nu gik det rask sydover med fin vand. En kaffe pause i
Skårupøre Sund blev det jo til. I Skårupøre Sund var det frisk vind ind mod Thurø
dæmningen, vor vi gik under broen. Ved Christiansminde fik vi øje på en nydelig
dame i fuld trav på stien langs sundet; hun mødte os så ved roklubben, det var jo
Annette´mor; 84 år, godt klaret i den alder.
Karen M og Jørgen fik frembragt en skøn ”orientalsk ret” kylling, ris i sur sød sauce.
Jørgen skulle koge risene, men efter 12 minutter var der ingen væde i gryden, ”MEN
de skal koge 20 minutter, det står der på pakken”, nå, men reddet blev de ( kun lidt
mørkt i bunden af gryden. Til dessert hindbær med fløde. Igen en fin og hyggelig
aften.
Kaffe pause

Svendborg Sund

23. juli hvile / overligge dag, måtte sove længe, til kl. 7,00
Men lokale roere i Svendborg er friske folk, mødte op kl. 05,00 , og rumsterede noget
i bådhaller for at få en frisk morgentur. Klubben har et køje-rum ved bådhallen, med
4 køjer, samt 2 koøjer ud til en bade platform, hvor badende i alle alders klasser,
møder op på forskellige tidspunkter; så der var forskelligt at se på. Annette og Søren S
var også lidt tidlig oppe, kørte til Thurø bagerens udsalg i Brogade; overværede
kaffebrygning til et par turister, god brygning, vi har jo god tid, ja hele dagen; som
bagerjomfruen sagde. Nu endelig vores tur, 12 stk morgen-brød og et rugbrød, i
skiver?, men kvik var ekspeditionen NU. Efter dejlig morgen-mad, skulle turen Thurø
rundt begynde. For at alle kunne deltage, havde vi lejet en 4 åre´ i Svendborg,
”Svendborgsund” , nu kunne alle otte deltagere følges, fint vejr. Gik over, ned
gennem Thurøsund, forbi Blåby over bugten ved Kidholm via Grasten og rundt pynten
ved Østerskov pynt, sydøst siden af Thurø, for at nyde kaffen på stranden. Nu var
destinationen Skårupøre v/ ishuset, for frokost. ( is fik vi ingen af. Nej; på hele turen)
Retur i lidt frisk vind gennem Skårupøre Sund til Præste Landings Bådelaug´
anløbsbro; på ruten ville søges læ på Thurø nordside; men ak, dernede har de også
muslingbanker, Annette styrmand måtte i vandet og skubbe lidt. Hele besætningen i
”Svendborgsund” måtte alle i vandet. Neden for Thurø kirke, der ventede Annette´
mor nu med 2 slags kage til den medbragte kaffe, der var gulerodskanelsnegle og
toscana kage, muum, hvor lækker. Efter en gåtur på kirkegåden; de fleste gravsten´
navne/titler var kaptajner, styrmænd og andre fine tidligere Thurø boere. Et kik i
kirken blev det også til, flot kirke, lidt maritimt.
Nu var det tid til videre, vestover under Thurø broen, over Thurøsund, lidt frisk vind.
Midt i sundet drejede båd 2 af for en hollandsk hurtig gående katamaran for sejl, som
pludselig smed sejlene, drejede 180 ° og var ved at tromle os ned, hvorved vi var inde
og hænge på en styrbords bøje, kom dog hurtig fri, og gik over sundet til de andre i 4
åre´en, videre hjem til Svendborg roklub. De 2 Søren´er gik på indkøb. Vel hjemme
igen, kom vores gæster, Annette og Søren L´ venner fra Skårupøre, som har micro øl
bryggeri som hobby, de ville gerne vise os deres produkt, som vi gerne tog imod, til
gengæld fik de også et par af Søren L´ gode tilberedte steak, samt en hyggelig aften.
Nu til aften havde Svend leveret Torben og tog så Marianne med hjem, endda uden
de nåede at spise med, synd for dem.

Præste Landings Bådelaug

Thurø Kirke

24. Juli. Igen tidlig op, dejlig morgenmad og pakke ned. Denne morgen kom de lokale
igen tidlig på dagen. Klaus og Annette skulle køre. Bådene gjort klar; styrmanden i båd
2 gik et øjeblik, kom tilbage på kajen. Da var båd 1 gået ud.
han syntes at der var lovlig meget vand i båden, kikkede så bag styrmands sædet og
så, vandet piplede ind, Hov; vi skal lige have båden op på kajen igen, tømmes og
proppen i. Så var vi klar til at gå ud gennem Svendborgsund, under broen videre lands
kysten, flot flot tur, forbi de tidligere maritimer skolerne, mødte Ærø færgerne og en
enkelt anden ø-færge, gik rundt pynten ved Rantzausminde, mange flot beliggende
villaer ned til sundet. Op til Ballen havn, for formiddagskaffe, videre med lidt frisk
vind til Fjællebroen havn, hvor Annette og Klaus igen havde en dejlig frokost klar. Nye
chaufføren blev nu Lis og Søren L, som kørte mod Fåborg, skulle købe bl. a. fisk til
aften. Bådene gik nu videre i fin vejr efter Fåborg via Bjørnø for eftermiddagskaffen.
Ud af Nakkebølle Fjord rundt om Store Svelmø, og med kurs mod Bjørnø; troede
nogen; men så kom kompasset frem og kursen blev sat mod Bjørnø; over et åbent
stykke ca. 4 km, til sydvest tangen på Bjørnø, hvor et par skulle strække ben ude på
tangen. Havde igen kik til Træskibenes tur rundt Fyn, nu på vej mod Svendborg. Vi gik
i land på Bjørnø, skulle besøge Torben´ veninde, der boede i et lille hus her på øen i
sommerhalv året, drak kaffen. Så gav Torben en fin guidet tur rundt på øen, først
forbi festival pladsen. Der skulle være koncert i weekenden. Videre op på Bjørnø´
bakke top, sikken en udsigt. Tilbage på stranden, over strædet til Fåborg roklub.
Skønne faciliteter de har dernede i det sydfynske. Dejlig aftens måltid, Meuniere
stegte fiskefiletter med rejer, grønne asparges, dild kartofler og krebsesauce med en
dejlig Chardonney til. Natten bød på regne og torden, vejr udsigten for morgendagen var ikke just skøn. Vi måtte sove til kl 7,- , og så se tiden lidt an.

Lørdag den 25. juli vågnede vi så op til regn og blæst. Men besluttede at trodse
regnen, fik pakket, rigget bådene til. Påklædningen lidt specielt, men rigtig god især
fodtøjet. Først varme sokker, så foden i en plastpose ( 4 liter fryse pose), derpå i
vadesko (”waders”, for nogen); regntøj udenover alm rotøj, så kunne vi holde varmen
uden at blive våde. Satte bådene i vandet, med et par tilskuer under paraplyer, man
kunne næsten se hvad de tænkte ”hvem der dog finder på at tage ud i sådan et vejr”;
ja, det gør dem fra Middelfart. Frisk vejr op langs Bjerne Mark, rundt Knolden, ned i
læ ved Signebjerg, MEN så skal vi lige hilse og sige, at over Lyø Krog, med kurs mod
Horneland, ca. ¾ ude efter Sønderhjørne, der kom vi på arbejde, skønne sømands
bølger, 1 – 1½ meters penge, var de nok høje. Men bådene gik fin, vuggede og vred
sig fin i søen, arbejdes skulle der ved årene, og ingen skift før der igen var læ rundt
pynten ind mod Bøjden. Nu blev kursen så over mod Illum tangen og Helnæs Strand,
her var igen friske søer, samme vindretning som i Lyø Krog. Blev en barsk tur langs
Helnæs kysten, først ved fyret var der flov vand. Nu var frokost -flaget i sigte, Karen
Margrethe og Torben var klar med et veldækket bord /båd.
Turen mod Assens gik forbi Sønderby Bjerge og
Helnæs Made ” frokost båd”
Klint, klinten er et imponerende syn set fra vandsiden, som den rejser sig godt 30 m over havet.
Nu kom regnen så, på med regntøjet igen, tordenbulder blev heldigvis uden for vores kurs. Ved Torø
Kaffe pause
holdt regnen op, hvorfor vi gik ind på Overdrevet
for kaffe pause; nu var Assens i sigte.
Jørgen og Søren S var nu chauffører på til Assens.
Rundtur i Assens, skulle orienteres med hensyn til
bl.a. bageren og pizzeria, og var en tur i Kvickly.
Købte lille kage til aftens kaffen. Vel ankommet i
det sidste stykke i fin vejr ved 18-tiden, blev det
besluttet, at menuen skulle være Take-away fra
Peking-grille. Forskellige udmærkede ris retter.
Igen; vejrudsigten for morgen dagen var om nok endnu værre end til i dag. Natten
bød på regn og storm, endda skybruds varsel i Syddanmark. Ved køkken og opholds
stue, var der et køje rum med 6 pladser, nogle meget højt oppe, ligeledes var der
både ovenlysvinduer, og alm. så det var en trommen på tag og vinduer natten lang,
men vi skulle nu heller ikke tidlig op.

Søndag 26. juli ; Ved morgen bordet
blev det besluttet, at turen sluttede
her. Søren L og Klaus kørte hjem med
bagage, returnerede med traileren og
Klaus´ bil, imens havde den øvrige
besætning pakket og gjort rent. Bådene blev lastet, og vi fik en rolig tur til
Middelfart. Losning, rengøring af både
og grej. Til slut fik vi en dejlig hyggelig
frokost i fin solskin, og en god slut snak.

A
Turen blev 300 km
Afviklet i en god og venskabelig tone.
Prisen pr person kr 125,- pr døgn, incl

incl. overnatning, mad og drikke.

week-end
- Assens retur, med overnatning i
Assen

Det blev besluttet, at forsøge en
weekend tur i efteråret, Middelfart Assens, for at fuldføre turen FYN
rundt . Stor enighed om, at lignende
tur gerne gøres om.

Deltagere :
hele turen ; Søren L – Annette – Karen Margrethe – Jørgen – Lis – Klaus - Søren S.
Ellis ( Middelfart – Nyborg ) – Marianne ( Nyborg – Svendborg ) –
Torben ( Svendborg – Assens )

