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Karin har renskrevet de mere eller mindre 

læselige personlige håndskrifter fra den 

medbragte dagbog. 

Jørgen, Torben, Gunni og John har leveret billeder 

Henrik Ø. har leveret GPS-kort over ro-ruter 

  

 

 NR: 5 

 

Sommertur 

  

44. ÅRGANG 

2022 

Medlemsblad for  

VÆREBRO KANO og KAJAKKLUB 

TURBESKRIVELSE fra klubbens 
SOMMERFERIETUR fredag d. 12. - lørdag d. 20. august 2022 

Camp Hverringe på Fynshoved (nord for Kerteminde)             

 Motiv fra Romsø m. Freddy og Karin i billedet 



2 

 

Fortsættes på side 3 

Fredag 12. august - kl. 12.00 mød-

tes vi på klubgrunden for at læsse 

klubbens trailer. 5 kajakker og 1 

kano skal på – og bagage skal stu-

ves i kajakker og ikke mindst i ka-

noen – her kan være meget: telte, 

pagajer, kajakvogne m.v. Kl. 12.45 

kørte Dorrit og Henrik mod Fynsho-

ved og ankom uden problemer til 

Camp Hverringe kl. 15.15. Godt kl. 

16 var ”camp’en” etableret – og kort 

efter ankom Freddy.  

Vejret er ubeskriveligt godt. Aftalen 

for fredag aften er en tur på Store-

bælt – for dels at følge solnedgan-

gen, og dels følge fuldmånen stige 

op ca. kl. 22. Og: er vi heldige – kan 

vi se Sct. Laurentii Tårer – stjerne-

skud! 

Der var helt fladt vand, lunt og in-

gen vind. Kl. 21 gik solen ned bag 

Fynshoved og himlen farvedes i 

flotte røde farver. Kl. 21.30 blev det 

mørkt. Vi nærmest flød på vandet i 

mørket. Og så, lidt i kl. 22, viste den 

store runde ”appelsin” sig, rejste sig 

op af havet – flot og mægtig. Som 

altid imponerende. Stjerneklart, 

men vi havde ikke tålmodighed til at 

vente på stjerneskud. 

Vi roede 5 km. 

Lørdag 13. august 

Morgensamling kl. 10.00. Vejret 

smukt, så det var nemt at beslutte 

dagens destination – Romsø. 
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Lørdag 20. august  Denne dag er rejsedag for alle 6. 

John og Henrik tog en morgentur 

på 10 km – ud kl. 7 og retur kl. 9. 

Inge Lise, Jørgen og Karin er klar til 

afgang kl. 9.30 og hjælper med at 

læsse de øverste kajakker på traile-

ren. John, Dorrit og Henrik kører 

efter frokost. Vi mødes på klubgrun-

den og lægger fartøjerne på plads.  

En dejlig ferieuge er slut. 

Henrik 

 

 12.08 13.08 14.08 15.18 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 I alt 

Henrik 5 14+8 13 24 29 13 11 14 10 141 

Dorrit 5 11  10      26 

Freddy 5 14 13 14  8    54 

Karin  8 13 24 29 8  14+5  101 

Jørgen  8 13 10 29 10 11 14  95 

Torben  8 13 24 29     74 

Inge Lise    10  10    20 

John    24 29 13 11 14 10 101 

Roregnskab 
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Fortsættes på side 15 

Kl. 10 ankom vi – Karin, John, Jør-

gen og Henrik til Korshavn med vo-

re 4 kajakker. Det var gråvejr, men 

dog tørt og kun lidt vind. Det er jo 2. 

gang vi satte kajakkerne i vandet 

ved Korshavn, så denne gang gik vi 

”imod uret” rundt – og tog hele tu-

ren i ”Lillestrand”, som bugten vist 

hedder.  

Vi håbede på højvande, men det 

håb blev ikke opfyldt. Mange steder 

rammer pagajen mod fjordbunden. 

Stedet har dog sin egen magi – øer, 

bakker, bevoksninger, spredte be-

byggelser, garn og ruser, fugle og 

gråvejr. Intet behov for farvefilm i 

fotoapparatet.  Vi mødte andre ka-

jakroere, men kun en kort hilsen, 

ingen udveksling af erfaringer. Efter 

2 timers roning gik vi i land for fro-

kost.  

En mudret strandbred. Vi havde da 

roet 9 km. Der var små dråber i luf-

ten, så nu gik turen tilbage mod 

Korshavn. Her nåede vi så i alt 14 

km. Så skulle fartøjerne ”bare” på 

traileren – og vi skal tilbage til 

camp’en. 

Forberedelse til hjemkørsel næste 

dag kom så småt i gang. Karin tog 

dog en solotur fra stranden. Vi an-

dre slappede af på anden måde. 

Aftensmåltidet er planlagt til kl. 19. 

Henrik 

Jeg tog en lille afsluttende ekstratur 

sydover langs kysten – i morgen er 

jo hjemrejsedag. Bølgerne lagde sig 

lidt imens, og efter 5 km var jeg til-

bage på ”vores” strand. Nu er det 

sen aften og vandet er stille – kun 

en svag kildrende lyd af bølger mod 

stenet strand at høre. Og vi ser en 

rosa solnedgang efter en grå dag! 

Karin 
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3 kajakker af sted direkte mod 

Romsø, ca. 4 km i svag modvind. 

Langs Romsø lå mange både for 

svaj – mange vil udnytte det fine 

vejr. Dorrit gik i land, mens Freddy 

og Henrik ”lige” ville en tur rundt om 

øen. Der var helt fladt vand hele 

vejen rundet – og rigtig mange gæ-

ster på øen – dog kun os i kajak. 

Efter rundtur var der frokost på 

stranden. Turen tilbage til camp’en 

gik fint, selvom vinden friskede op 

fra sydøst. 

Dorrit roede 11 km, Freddy og Hen-

rik 14. 

Lidt efter ankom først Gunni og Tor-

ben (Gunni deltog desværre uden 

kajak på denne ferietur), derefter 

Karin, Inge Lise og Jørgen. Freddy 

flyttede sit telt ned mod vandet, Tor-

ben flyttede campingvognen tættere 

på camp’en, og Inge Lise og Jørgen 

fandt deres hytte. Vejret fortsat godt 

og flot. Endnu en gang ville vi se 

solnedgang og måneopgang fra 

vandsiden – og kl. 20.30 tog Karin, 

Jørgen, Torben og Henrik på van-

det. Vi roede lidt mod nord mens vi 

så solnedgangen – vendte derefter 

retur mens vi ventede på at månen 

ville rejse sig af havet. Skyer i det 

fjerne gjorde, at vi så månen lidt 

senere og lidt højere på himlen. Ka-

rin, Jørgen, Torben og Henrik så 

måneopgang fra kajakken, mens 

Inge Lise, Gunni, Dorrit og Freddy 

så til fra anløbsbroen.  

De 4 kajakker roede 8 km. 

Søndag 14. august 

Dagen startede med stormøde i 

”Base Camp” (Dorrit og Henriks 

plads). Det blev hurtigt vedtaget at 

Romsø var målet. Dorrit, Henrik og 

undertegnede havde jo været der 

dagen i forvejen, men vi mente, at 

det ville være en god oplevelse for 

de ”nye” at opleve øen også. 

Kl. 0900 startede Henrik, Jørgen, 

Torben, Karin og undertegnede 

med kurs mod Romsø. Pigerne blev 

Fortsættes på side 4 
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Fortsættes på side 5 

hjemme og planlagde en gåtur til en 

lille by i nærheden. Vejret var stadig 

upåklageligt. En let brise fra nord-

øst. Stille vand med enkelte krus-

ninger samt sol fra en let diset him-

mel. Da vi ankom til Romsø fortsat-

te vi rundt om øen fra nordsiden. 

Meget smuk tur. Vi passerede klin-

ter med hundredvis af digesvaler, 

og pludselig dukkede et par legesy-

ge marsvin op lige foran os. Så bli-

ver det ikke bedre. 

Vi gik i land på en sandstrand på 

vestsiden af øen og besluttede os 

for at tage en spadseretur på øen. 

Her mødte vi, ikke eet, men mange 

dådyr, som krydsede vores vej. Tor-

ben havde fuld gang i fotoapparatet 

og kan dokumentere det hele. Efter 

spadsereturen blev frokosten indta-

get på stranden ved kajakkerne, og 

så gik det hjemad. Den smule vind 

der havde været, havde lagt sig, og 

vandet i Storebælt var blikstille. 

Næsten for stille. 

Vel ankommet tilbage til pladsen 

var John kommet med sit fine, nye 

villatelt. En imponerende sag med 

ståhøjde! 

Vi var hjemme kl. 14.15. Romsø er 

absolut et besøg værd. Der går båd 

fra Kerteminde to gange om ugen. 

Aftensmaden blev indtaget i Base 

Camp med fælles spisning kl. 

18.00, og resten af aftenen gik med 

små-aktiviteter alt efter behov. Klok-

ken er nu 20.30. John er lige kom-

met forbi, efter at have været nede 

og bade. 

Jeg glemte at skrive, at efter hjem-

komsten var det store badedag ne-

de fra stranden. Jeg ved ikke hvor 

mange der hoppede i, men vi var 

nogle stykker. 

Skrevet af Freddy 

 

Romsø Fyr - ikke længere i drift 
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Fortsættes på side 14 

Fredag 19. august  

En blæsende nat. Vi havde ikke af-

talt nogen plan for dagen. Vi mød-

tes kl. 9 ved ”base camp” for at fin-

de ud af hvad vi skulle. John havde 

tidligere på morgenen været ved 

anløbsbroen, hvor bølgerne slog 

ind over, og senere talt med 

”pladsmanden”, som fortalte, at det 

bedste sted at ro i dette vejr og vind 

fra nordøst var ud fra Korshavn og 

ind i vigen, hvilket blev besluttet. 

John, Jørgen og Henrik fik læsset 

traileren, mens Karin blev færdig 

med sine morgenritualer. Jørgen 

trak traileren, da Inge Lise og Dorrit 

ville køre til Ladby og se museet og 

skibet. Efter at have set det hele gik 

vi ombord i brombærspisning ved 

krattet ned mod fjorden. 

Vi blev enige om at køre til Munke-

bo, hvor vi havde hørt at Ladbyski-

vet (kopien) lå, da der havde været 

en ”vikinge-weekend”. Det gjorde 

det også, men masten var ikke op-

pe, så det var lidt svært at se fra 

vejen, hvor der var vejarbejde. Vi 

måtte så længere ud ad vejen og 

vende så vi kunne dreje ind til hav-

nen. Et imponerende syn! 

Der var næsten læ og kun få dryp, 

så vi spiste vores frokost ved et 

bord/bænkesæt (vi havde taget sto-

le med, men fik ikke brug for dem). 

Tilbageturen gik fra Munkebo over 

Mesinge-Dalby-Hersnap. Vi fik et 

glimt af et meget lavvandet område 

af Odense Fjord. Tilbage ved 13-

tiden.  

Har kl. 14 fået en sms om at de fire 

roere er kørt fra Korshavn. 

Dorrit 

Nu leder de efter noget igen! 
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Fortsættes på side 13 

Vores kl. 9-aftale til dagens kajaktur 

holdt, dog med undtagelse af Karin, 

der holdt en fridag. Hun havde fået 

vand ind i forteltet, så der var noget, 

der skulle tørres op. Henrik, Jørgen 

og John fik søsat kajakkerne. Turen 

var planlagt langs kysten mod syd 

til der var roet ca. 5 km. Så pause 

og hjemover igen. 

Planen blev holdt, selv om der var 

god gang i bølgerne, som var rime-

ligt store. Kaffepausen blev holdt 

ved Stavre Skov, herfra kunne vi se 

husene i Kerteminde. En fin tur hvor 

vi fik prøvet bølger, forfra – fra si-

den og bagfra. Lidt mere vind i dag, 

men heldigvis solskin.  

Efter frokost har Dorrit og Henrik en 

kaffeaftale i Kerteminde. John gik 

en tur til Hverringe Gods, Viby Møl-

le og Viby Kirke. Karin gik en tur ud 

forbi de mange sommerhuse langs 

stranden mod nord. Blæsten og 

bølgerne hindrede Karin i at tage en 

tur i kajakken, som ellers var pla-

nen. Inge Lise og Jørgen gik en tur 

gennem skoven til Måle og tilbage 

til Camp samme vej, med en afstik-

ker til Måle Strand. 

Aftalt fællesspisning kl. 19. 

Henrik, Jørgen og John roet 11 km. 

John 
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Fortsættes på side 6 

Mandag 15. august 

Vågnede ca. kl. 7 til sol, varme og 

stille vejr. Turen var diskuteret i går 

aftes, og blev bekræftet da alle var 

samlet: Kerteminde Fjord og Nor. 

Jørgen og Inge Lise + Dorrit ønske-

de en kort tur (J og IL i kano). 

Traileren blev læsset, og ad forskel-

lige veje mødtes vi alle i Kertemin-

de Roklub, fik bådene sat på van-

det, og så satte vi afsted.  

Vi roede kystnært langs fjordens 

sydlige og vestlige kyst, dog ikke for 

tæt på kysten, da farvandet er me-

get lavvandet og stedvis stenet. 

Torben kom alligevel op at ride på 

en sten, men fik vrikket sig fri. Det 

var den eneste gang han stødte på 

sten på denne tur! 

Da vi nåede fundstedet for Lad-

byskibet gik vi i land. Ladbyskibet er 

Danmarks eneste bevarede skibs-

grav fra vikingetiden. Det blev fun-

det i 1935. Der var en god land-

gangsbro, men undertegnede prø-

vede at gå i land ved siden af bro-

en, og fik den erfaring, at bunden 

var MEGET mudret og nærmest 

sugede ro-sandalerne fast. Jeg mi-

stede balancen og fik et solidt dyp i 

muddervandet. Heldigvis skete det 

samme for Henrik, så jeg slap næ-

sten for mobning. 

Vi roede videre med fin rygvind i 

den smalle fjord. Efter nogle kilome-

ter gik vi i land til en tidlig frokost et 

sted, hvor der var et bord med 

bænke.  

Kerteminde Roklub 
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Fortsættes på side 7 

Derefter vendte kanoroerne og Dor-

rit om – vinden fra sydøst ville snart 

blive stærkere, og de ville ikke risi-

kere stærk modvind på hjemturen. 

Landet omkring fjorden er temmelig 

lavt, så vinden kan få godt fat. 

På fjordens nordside var der efter-

hånden tæt bebyggelse; her hæve-

de landet sig til en bakketop. Fjor-

den blev også bredere og drejede 

mod vest, og snart kunne vi se 

Lindøværftets store kran og en stor 

fabriksbygning hæve sig over land-

skabet. Der er ikke meget land mel-

lem Kerteminde Fjord og Odense 

Fjord her! Vi roede over til nordsi-

den og fik et udkig til hele Noret – 

og det er stort. Her bestemte Fred-

dy sig for at vende om – han ville 

hellere bruge lidt tid i Kerteminde. 

Vi andre fortsatte langs den nordli-

ge kyst, som var tæt besat med 

sommerhuse, helt ud til vandkan-

ten. Husene så ret nye ud, og ter-

rasserne var godt skærmet mod 

vinden. De sidste sommerhuse, 

nærmest skoven, var gamle og be-

liggende på en stejl bakke. Dermed 

var vi forbi Munkebo, retningen var 

syd og den tiltagende blæst kunne 

mærkes! 

Der er skov på østsiden af Noret 

indtil vi kom ned mod bunden og fik 

øje på en meget stor og meget 

gammel rødstensbygning – Ulriks-

holm Slot. Nu roede vi næsten i læ 

hen imod en lille hvidkalket stenkir-

ke, og der gik vi i land til en efter-

middagspause.  

Ved siden af den lille kirke ligger en 

stor og smuk trelænget bindings-

værksbygning – præstegården.  

Vi så i øvrigt mange smukke og vel-

holdte bindingsværksbygninger på 

turen. 

Herefter var retningen stik nord i 

meget behagelig medvind. På en 

strækning bestod bunden af ret sto-

re sten og masser af blæretang; 

ved kysten voksede siv, og der var 

enkelte huse og gårde. På vej ud af 

Noret var der igen frisk modvind – 

og det gjaldt også resten af hjemtu-
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Foto: Henrik Ø. Fortsættes på side 12 

I aften er der aftalt fællesmiddag, 

da det er sidste aften vi alle er 

samlet. Om eftermiddagen kørte 

Dorrit og Henrik til Kerteminde for 

at købe ind til aftenens fælles grill-

middag, der er annonceret til kl. 19. 

Menuen bestod af grillmad – nak-

kekoteletter og naturligvis pølser, 

samt salat med dressing. Alt tilbe-

redt af Dorrit. *** Michelin-stjerner – 

super lækkert. Tak for mad!  

Henrik og John 13 km, Karin og 

Freddy 8 km. 

John 

Uddrag fra skilt på Romsø 

Romsøs natur og historie: 

Romsø ligger i et Natura 2000-

område og er 104 ha. Heraf 49 ha 

skov, resten er overdrev og strand-

eng. Øen tilhørte oprindelig Kro-

nen, men blev i 1604 solgt til Hver-

ringe og har siden været en del af 

herregården. I 1921 boede der på 

Romsø 51 personer, og indtil 1964 

blev der drevet 2 gårde med land-

brug. Til hvert hus hørte desuden 

et lille jordstykke til græsning og 

køkkenhave. I dag er husene lang-

tidsudlejet til fritidsboliger. 

Romsø fyr: Fyrblokken blev byg-

get i 1869 efter en kontrakt mellem 

Hverringe og Marine-ministeriet, 

som lejede 14x14 alen til en sum af 

12 rigsdaler om året. Besætningen 

bestod af fyrmester og to fyrpasse-

re og en reservemand, alle med 

familier. Man gik 3-skiftevagt, og 

under den kolde krig blev der herfra 

holdt øje med skibe fra Warszawa-

pagten (USSR og det gamle Østeu-

ropa). Fyret fungerede frem til 

1973, hvor det blev afløst af et au-

tomatisk fyr på Romsø Tue. 

Dådyrene: Dådyrene tilhører en 

gammel stamme, som er udsat på 

Romsø i Valdemarernes tid i 1200-

tallet. Dådyrbestanden afgræsser 

øen, og jagten er det redskab hvor-

ved Hverringes Natur- og Vildtfor-

valtning holder bestanden nede på 

et tilstrækkeligt antal (ca. 180 stk.) 

til at øens overdrev og strandenge 

holdes nedgnavet, til gavn for en 

række planter der kræver lysåbent 

landskab.” 

Torsdag 18. august 

Det regnede i nat. Som sædvanlig 

spiste vi morgenmad hver for sig. I 

dag var der tid for opbrud, Gunni 

og Torben samt Freddy måtte hjem 

(ikke p.g.a. dårlig opførsel, men) 

fordi der var aftaler, der ventede 

hjemme. 
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Fortsættes på side 11 

Onsdag 17. august 

Ny dag – nyt mødested før afgang. 

Vi mødtes ved Freddy og John på 

teltpladsen kl. 9. Morgenmaden var 

sunket. Dagens tur var planlagt til 

Romsø. En tur der kun er mulig i 

vindstille vejr. Nogle deltagere har 

tidligere besøgt øen af et par om-

gange. Denne gang var det John, 

der skulle se den skønne ø, ledsa-

get af Freddy, Karin og Henrik. 

Gunni og Torben havde et ærinde i 

Esbjerg, Dorrit døjer med skuldre-

ne. 

”Der dukker af disen min fædrene ø 

…” lyder det i en sang. Romsø er 

ikke fædrene, men den dukkede op 

af disen, som vi nærmede os øen. 

Fra stranden ved Camp Hverringe, 

hvor vi satte i, kunne Romsø ikke 

skimtes. 

Karin og Freddy ville ikke med rundt 

om øen, men ville gå i land og tage 

en fodtur rundt. Henrik og John roe-

de mod uret rundt om øen. Land-

gang på sydenden ved den lange 

revle. Set fra søsiden er øen abso-

lut se-værdig. Stenede strande og 

stejle klinter. En meget rolig og 

smuk tur. Da vi kom til landingsste-

det så vi Karin og Freddy, de var 

knap begyndt deres rundtur til fods. 

(Vi nærstuderede nemlig en dådyr-

flok! Karin) Vi slog os naturligvis 

sammen og fulgtes rundt på Rom-

sø. Øen er meget smuk, med gamle 

træer, store brombærkrat, stranden-

ge og kuperet terræn. I alt dette tri-

ves en meget stor flok dådyr. På 

øen findes også en del huse – fra 

øens tidligere beboere – nu udlejes 

husene til turister. Der er færge 

mellem Kerteminde og Romsø to 

gang om ugen – onsdag og lørdag.  

Tilbage ved kajakkerne, efter 4,4 

km rundtur, var det tid til frokost. 

Heldigvis var vejret klaret så meget 

op, at kursen kunne sættes efter 

campingpladsen. Vi blev godt 

spredt da vi roede hjem. John så tre 

marsvin undervejs. Afgang kl. 9 – 

hjemme kl. 14.  

Den lige linje viser ikke den korrekte rute 

Her ses Romsø når vejret er klart 
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Fortsættes på side 8 

ren. Vi roede i forskelligt tempo, og 

Henrik var så venlig at ro ved siden 

af mig det sidste stykke til vi nåede 

frem til roklubben, hvor Freddy 

stødte til. Mændene fik læsset bå-

dene på traileren, og ca. kl. 17.30 

kørte vi hjem. Middagen spiste vi kl. 

19, og vi følte os alle godt tilpas ef-

ter dagens ro-indsats. 

Jeg skrev turberetning, og da jeg 

var næsten færdig begyndte det at 

lyne og tordne, og lige som jeg var 

færdig kom regnen styrtende ned. 

Efter 5-10 minutter gik det over i let 

regn, og så kunne jeg sove. 

Denne dag roede Henrik, Torben, 

John og Karin 24 km, Freddy 15 

km, og Dorrit, Jørgen og Inge Lise 

10 km. 

Karin 

Tirsdag 16. august 

Det har regnet lidt i nat, sandsynlig-

vis kun ca. 1 mm. 

Vi mødtes i fællesområdet kl. 9. 

Henrik, John, Torben, Karin og Jør-

gen tager til Fynshoved og sejler en 

tur i det lavvandede område mod 

syd. Det er derefter planen at sejle 

rundt om Fynshoved og tilbage til 

campingpladsen. Freddy har beslut-

tet at tage en hviledag, og Inge Lise 

og Dorrit planlægger at tage på mu-

seum. 

Kajakkerne står på traileren fra i 

går, så det er kun kanoen der skal 

tages af, og Jørgens kajak skal 

sættes op i stedet. Det er hurtigt 

gjort. Dorrit og Gunni kører os der-

op. Da vi skal afsted begynder det 

at dryppe, og hele vejen derop øser 

regnen ned. Da vi er nået derop 

regner det stadig, og vi bliver i biler-

ne. Efter ca. 10 min. bliver det tør-

vejr, og vi våger os ud. 

Vi sætter bådene i vandet fra Kors-

havn, der ligger lige syd for Fynsho-

ved. Det er et meget flot landskab 

Hvad leder de mon efter? 
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Fortsættes på side 9 

med gule marker, grønne trægrup-

per og høje, stejle lerskrænter. På 

vejen ned i ”Lagunen” holder vi mod 

øst. De fleste steder er der meget 

lavvandet, typisk 30-40 cm vand, 

men området er meget naturskønt. 

Der står mange skarv på stenene. 

Efter 5 km vender vi om og følger 

vestsiden langs Langø Hoved. Vi 

sejler nu vest om Meilø med den 

flotte, lodrette lerskrænt med mange 

digesvaler. Vi sejler så forbi Kors-

havn og op til udsigtspunktet syd for 

Fynshoved, hvor vi går i land på en 

stenet strand for at spise frokost. 

Klokken er 12.15 og vi har sejlet 10 

km. – Der er godt besøgt på Fyns-

hoved, hvor mange gerne vil nyde 

det flotte landskab. 

Efter frokost ror vi videre rundt om 

Fynshoved, der består af op til 26 m 

høje bakker, der afsluttes med lod-

rette lerskrænter ned mod vandet. 

Et meget smukt syn fra vandet, hvor 

der næsten er havblik og hvor vejret 

er klaret op. Vi fortsætter rundt om 

Fynshoved, hvor den nordøstlige 

del mest består af stenede strand-

volde. Der er sandbund, og vandet 

virker rent, så det føles næsten som 

at sejle i Middelhavet! Sydpå passe-

rer vi nogle store sommerhuse og 

Fynshoved Camping. Længere syd-

på er stranden stenet, og ind imel-

lem er der høje lerskrænter med 

digesvaler. 
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Ca. kl. 14.30 holder vi hvil på stran-

den. Vi har sejlet ca. 18 km, træthe-

den er ved at melde sig, og vi har 

11 km tilbage inden vi er ved cam-

pingpladsen. Vi tager de sidste 11 

km i et stræk. Ca. 5 km fra Camp 

Hverringe sejler vi forbi en stor 

skarvkoloni. Der lugter skarpt af 

rådden fisk og træerne er overskidt. 

Vi når tilbage kl. 16.45. Det har væ-

ret en hård, men dejlig tur. Og Dor-

rit står klar da vi kommer i land; hun 

har hentet kajakvogne. Dejligt! 

Vi trænger alle til at slappe lidt af 

med et bad, en kold øl, en tur i poo-

len eller hvad man nu har lyst til. Vi 

mødes kl. 19 til fælles aftensmad. 

Hyggesnakker og bryder op kl. 

21.00. 

Sejlet 29 km. 

Jørgen 

Efter at have kørt roerne til Fynsho-

ved, vil Gunni tage en hviledag, 

mens Inge Lise og Dorrit vil tage til 

Johannes Larsen museet i Kerte-

minde. Da Freddy ikke tog ud at ro, 

blev han spurgt om han ville med 

på museum – og Freddy svarede 

straks ja. 

Museet ligger på Møllebakken og er 

Johannes Larsens hus fra 1901 – 

med en stor have med udsigt over 

Kerteminde bugt. I haven er der 

lysthus/hønsehus (hønsene går frit 

rundt i haven) og mange spænden-

de gamle træer. 

Huset står næsten som da familien 

boede der, med et stort atelier og 

vinterhave – i dag ville man sikkert 

kalde det et orangeri. Huset er me-

get spændende, fyldt med malerier 

– og en spisestue, hvor væggene er 

store naturmalerier. Museet åbnede 

i 1986. I 1990 er der bygget en ud-

stillingbygning – og i 2001 er bygget 

endnu en fløj. Johannes Larsen og 

hans hustru Alhed hørte til en stor 

kunstnergruppe, kaldet 

”Fynsmalerne”. Johannes er især 

kendt for sine fuglemalerier/-

tegninger. 

Museet indeholder malerier fra 

mange andre malere. Lige nu var 

der en særudstilling med værker af 

Alhed Larsen i anledning af hendes 

150 års fødselsdag. Hun malede 

mange blomstermotiver. 

Inge Lise, Freddy og Dorrit spiste 

frokost i haven, hvor der også er en 

café. En rigtig god tur. Museet er et 

besøg værd. 

Dorrit 
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