Sommerturen til det Sydfynske 2018
Søndag den 22. Juli midt på formiddagen kørte vi, 7 roere mod Svendborg, målet var roklubben, skulle være vores tilholds sted de næste fem dage. Vel ankommet, nød den fine
udsigt, Annette og Søren L kom et andet sted fra Sydfyn. Kort efter kom nogle roere ind
efter en tur, og der blev låst op; efter udpakning, spiste vi frokost på balkonen; så blev
bådene gjort klar, havde lejet 3 stk 2 åre´ og turen gik rundt Thurø.
Øst ud af Skårupøre Sund, syd over forbi Smørmosen, eftermiddags kaffen efter
Østerskov ved Revet. Videre rundt pynten og direkte vestover til The Huset ved Valdemar
Slot. Badede, skønt vand. Videre op gennem Thurø Sund, forbi Thurø Bund, langs
Tåsinge til pynten ved campingpladsen Vindeby og over til klubben, hvor Lis og Klaus S
tog imod, de var kommet til klubben hen på eftermiddagen.
Aftens menuen var Gudrun´ Mørbradgryde med Bulgurt, rucula/rødbede salat og
is dessert, kaffe og aften hygge på balkonen.
Mandag 23. lokale roere mødes mandag morgener, ca. 30 til kaffe; SÅ kl. 05,50 startede
viseværten med bord dækning, godt porcelæn, det gik ikke stille for sig. Til trods, at kaffe
komsammen først skulle være kl. 9,- efter roning.
Så vi stod op. og gjorde klar til morgen mad ude på balkonen.
Dagens destination var Lundeborg, afgang kl. 10.- nu var vi 11 roere, så den ene 2 åre´
blev ændret til 4 åer´ ; noget modstrøm ud under Thurø broen og videre nordover. Forbi
Tiselholt, Brohave og ind på stranden ved Elsehoved for formiddags kaffen; flot lille Fyr
der står ved Elsehoved, videre forbi Lundeborg havn og ind på stranden umiddelbar nord
for byen. Dejlig frokost og badetur i det fine sommer vejr. Retur meget modstrøm det
meste af vejen, gjorde ophold, kaffe, lige syd for Is huset Skårupøre, stadig meget
modstrøm hjemad, passerede igen Thurø broen, langs kysten ved Christiansminde frem til
klubben.
Ruth og Søren C gik på proviantindkøb i Rema.
Aftens menu ved Annette og Søren L; Lasagne med kål salat, kaffe med en hyggelig
småkage.

Skarø / havn

Gadekær

Elsehoved fyr

Hjortø

Tirsdag 24. 6 lokale roere skulle ud kl. 06,- med hensyn til larmen skulle man tro de igen
var 30. Annette kørte efter frisk morgen bød.
Afgang kl. 9,45 nogle lokale skulle først ud. Dagens destination var Skarø og Hjortø, vest
ud af Svendborg Sund på Tåsinge siden, ved Varnæs pynt krydsede over renden til Skarø,
ankrede op i bugten sydvest for havnen. Hyggelig øsamfund, gik op til byen, forbi lille
lejrplads, gadekær, skole m m, samt Skarø IS, gennem vognporten ind i gården, til is salg
m m. Var på molen ved færgen og fik stemplet Øpasset. Videre øst om færgelejet, og
sydover til Hjortø. Kunne ikke være i havnen, så til venstre for havnen i lille mudret og med
meget gl. tang/ålegræs i bugten. Spise frokost ved færgehavnen, igen Øpasset, Jørgens
bror der bor i det gl. posthus på Hjortø, aflagde os et besøg, og fortalte lidt om øens
historie. Så retur mod Svendborg, eftermiddags kaffe med en kiks og dejlig bade tur
umiddelbar vest for Bækkehave, videre ind gennem sundet, krydsede over til Fyns siden
umiddelbar efter Iholm, under Svendborg Sund broen passerede den runde marina, og
indenom Frederiksø, under den smalle bro over til Frederiksø, fin tur, meget bynær, og
frem til klubben.
Aften menu: Ruth´ fyldte kyllingebryster med dejlig kryddersalat og kartofler: mange til
spisningen, da der var besætnings skifte. Vivi kom med Ellis og Bent K. samt dejlig kage,
og tog så Klaus N og Marianne med hjem.
Igen en varm nat.
Onsdag 25. afgang 8,45 igen i strålende solskin, destinationen Thurø rundt. Gik ud
gennem sundet passerede Thurø-broen, denne gang blik vand, videre i Skårupøre Sund,
østover ved Odden til Smørmosen, ankrede op for kaffe og bade tur, sydover, og vest
langs Thurø sydkyst over til Valdemar Slot, sydover langs kysten til Nørreskov for frokost i
skoven og skyggen. Efter middags hvil nordover forbi Valdemar Slot, dampbåden ”Helge”
kom og samlede passagerer op ved landgangs broen, der var mange der skulle med, en
populær bådtur, tror jeg. krydsede sundet ret nord for slottet, over til Grasten, nord og ind i
Thurø Bund, hel ind i bunden, forbi
søspejderne og retur forbi bådværfterne, og ind i den lille bugt ved Walsteds
bådværft, ind under træerne, ankrede op, kaffe og igen en afsvalende badetur. Gudrun gik
på en kort vist, hos en veninde i nærheden. Nu hjemad, krydsede Sundet igen og langs
Tåsinge kysten til Vindeby camping, ankrede op, gik op på campingpladsen, købte en is.
Nogle nøjedes med en bade tur, før vi gik over sundet til klubben.
Aftens menu´ var denne dag; Lis og Klaus´ gryde ret, kaffe, en småkage og hygge, skønne
sommer aftener på balkonen.

Pause ved Skårupøre

Bade / kaffe pause ved Blåby

Ballen strand

Middags hvil i skyggen

Både i skyggen

Der nydes is på Skarø

Torsdag 26. Destinationen var nu Skarø og Drejø. delte os i 2 hold. En 2 åre´ som ikke
ønskede Drejø, og den anden 2 åre´ og 4 åre´ en længere tur. Alle fulgtes ad vest ud
gennem sundet til fælles kaffe og bade tur ved Ballen havn. Hold 1 gik til Skarø for frokost
og is, derefter hjem til klubben.
Hold 2 gik direkte syd over vest om Skarø, og syd mod Drejø, nærmer os Drejø, og vil til
gl. havn i bugten på nordsiden, der er lidt uenighed bådene imellem, hvor vi går ind, en
fiskebåd bliver spurgt ”er det ikke ind her” jo evt. bare følg efter os. Sjov indsejling, først en
enkel bagbords kost, så en stor styr- og bagbords ballon, derefter 5 - 6 koste på stribe,
men de var sjove; da markeringen var en henholdsvis grøn og rød plast spand på hovedet,
fastgjort på pælen. I havnen var der plads til ca. 10 lystbåde, så vi gik på stranden, igen
tang og mudder strand. Dejlig lille hyggelig havne område, frokosten ved borde/bænke i
skyggen. Den lille havn gl. havn var tidligere færge-havn, men nu flyttet om på sydøst
hjørnet, ny mole og bedre anløbs forhold for færgen. Efter frokosten gik vi om til den nye
færgehavn, for øpas stemplet, retur øst om og nord over efter Skarø Odde, tanken var at
gå til Svendborg roklubs hytte på Skarø, og måske købe en lille is. Da vi nåede Odden
besluttes det, at droppe turen til hytten, da den ligger noget inde i vigen, og tiden begyndte
at blive knap. Gik ind på Odden, kaffe og bade pause. Nu direkte mod Lehrskov pynt,
langs Fyns kysten hjemad; gik igen inden om Frederiksø, og fulgtes med ”Helge” ud efter
klubben, ankomst 18,15. En heldags tur.
Aften menu: Søren C lavede Ovnbagt Laks på urtebund, flüte og Hummersauce; Jørgen
gav Is til dessert. Kaffe og aften hygge, alle var trætte.
Fredag 26. Efter morgenmad blev pakket sammen, var i Middelfart sidst på formiddagen.
Igen en dejlig sommertur synes alle.
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