Referat fra weekend Ø-Tour 20 - 22 maj 2011
Turen startede med at Marianne og Bent hentede Anne og Jørn i Kokkedal. Derfra gik turen mod
rastepladsen i Karlslunde, hvor Janne og Ole ventede ved det eneste ledig bord.
Efter morgenmad i solskin - gik turen videre mod “ukendt” mål.
Da Storebælt, var passeret blev der gættet på forskellige øer - bl.a. Samsø i bil 2, hvor Ole, Jørn og
Marianne befandt sig.
Da bil 1 drejede fra ved Middelfart - (for at spise frokost, som næsten alle havde husket hjemmefra),
blev der gættet på øer i det sydfynske.
Da Lillebælt blev passeret og turen fortsatte mod syd, faldt sidste gæt - og interessen samlede sig om
Als.
Første stop på Als - var i Augustenborg hvor eftermiddagskaffen blev indtaget med smuk udsigt. Vi gik
derefter en tur rundt om Augustenborg slot, og en lang tur gennem parken, og var til kunstudstilling.

Vi besøgte det gamle posthus i Augustenborg, hvor der nu er galleri.
Efter en fin eftermiddag i Augustenborg - kørte vi til Mommark, hvor vi skulle overnatte i en ejendom,
som lå i det åbne land - og med hestefolde i baghaven.

Der blev serveret mad og drukket lidt vin, lidt snak og en grinetur af de helt store, og ingen kan vist nu
huske hvad vi egentligt grinede af. Hvis man bliver gamle af at grine så må vi da blive mindste 100 alle
6.

Lørdag morgen gik turen til Vibæk vandmølle/vindmølle som, sammen med den omgivne natur, var
en fin oplevelse. Så fortsatte vi til Sønderborg, hvor der blev købt ind - før vi vendte næsen mod
Sønderborg Slot. Der så vi “det runde bord” med Christian den 2’s tommelfinger rille. Dette er i øvrigt
en skrøne.
Så kørte vi til Guderup for at se et meget specielt solur. På den anden side af vejen så vi Egen kirke
og nogle gamle hestestalde.

Efter en kort køretur var vi ved Alsingergården, som ikke havde åbent, men vi nød de smukke
bygninger og solen.
Som afslutning på Als-rundturen kører vi igen mod syd gennem Nørreskoven. Efter et stop i skoven
hvor vi gik til stranden hvor der blev kastet sten i vandet, og gættet på hvilken ø vi kunne se på den
anden side af “havet”.
Ved færgehavnen i Fynshav var vi så heldige, at en lang række gamle flotte åbne biler kørte fra borde
og blev opmarcheret lige hvor vi stod.
Vel tilbage i Mommark spiste vi og som afslutning på dagen blev der holdt generalforsamling. (Der
udsendes særskilt referat).
Søndag stod vi op i solskin pakkede bilerne og drog mod Dybbøl banke og mølle. Efter en tur rundt i
de gamle skanser og til møllen, gik turen nord over - og så begyndte det i øvrigt at regne - og det
gjorde det så mere eller mindre kraftigt hele vejen til København.
Marianne og Bent takker for jeres hyggelige selskab og for at vejrguderne var med os også denne
gang.
Referat ved Marianne

