Referat fra turen til Hven den 22. august 2013
Hven-turen blev planlagt ret pludseligt, efter at vi havde
set Club Lorrys tilbud om sejltur tur/retur med
morgenmad inkluderet på udturen. Vi mødtes i
Havnegade og båden lagde fra kl. 9.30. Vi lagde til på
Hven kl. 11.00, og skulle bare lige gå op ad bakken, så
ville der holde en hestevogn og vente på os. Det gjorde
der heldigvis, og så begyndte en spændende to timers
rundtur på øen.
Vejrudsigten havde været tvivlsom, men nu var vejret da
blevet helt fint og solen skinnede. Det er nu engang
smukkest at være på ø-tur i solskinsvejr. Turen gik først
forbi en kunstmalers udstilling og atelier og derefter hen til
kirken, som desværre ikke havde åbnet endnu. Vi måtte så
”nøjes” med den meget smukke udsigt, der var ud over den
lille havn. Det var en rigtig
hyggelig tur, som sluttede af ved
Turistgården, hvor vi skulle spise
frokost. Efter frokost gik vi hen til Tycho Brahe-museet,
som findes i Allhelgonakyrkan. Stjerneborg, Tycho Brahes
underjordiske observatorium, fik vi desværre ikke at se, da
der var en rundvisning i gang der. Så fik vi set lidt af
området med Uranienborgs tidligere placering, i dag
markeret med en rønnehæk og renæssancehaven.

Så passede det fint med tiden, at vi lige skulle gå
de ca. 1½ km, som der var ned til havnen, hvor vi
skulle sejle kl. 16.15. Selvom det ikke var en af de
store turistdage, så mødte vi alligevel rigtig mange
cykelglade turister. Der var cykler i alle
afskygninger, tandems, elcykler, cykler med
cykelanhængere m.fl. – og der var mange af dem,
rigtig mange. I højsæsonen kunne de godt være ude at rulle alle sammen – sådan ca.
2.000-3.000 stk. Det må være en prøvelse for ø-boerne, at blive invaderet fem timer
hver dag af cykelfolket.
En rigtig dejlig dag, igen anderledes end de andre ø-ture ikke kun pga. turen i
hestevogn, men også fordi øen jo egentlig er svensk (Ven), men vi tæller den
alligevel med som dansk ø, den har jo været på danske hænder indtil 1658.
Referat: Anne

