Referat fra turen til Omø den 19. september 2009
Jørn og jeg hentede Bent og Marianne i Farum kl. 8.15, og turen gik derefter
videre til Stenløse, for at hente Ole og Janne. Vejret var pragtfuldt – præcis,
som vi havde bestilt det. Turen gik vestpå, og da vi gjorde holdt ved en
rasteplads, for at nyde vores medbragte morgenkaffe m.m., skulle vi lige sikre
os, at alle havde brobiz’en med, vi skulle ikke bruge dem, men det var der
ingen der vidste.
Da vi ankom til Stigsnæs blev det afsløret, at vi
skulle til Omø. For Agersø, som stadig var i spil,
havde vi jo været på. Vi parkerede bilerne og
entrede Omøfærgen. Da vi efter ca. 50 minutter
ankom til Kirkehavn, gik vi lige hen til ”Hos
Morfor” og hentede de 6 cykler, som vi havde
”bestilt”. Vi kunne lige nå, at cykle en tur til
Skovbanken, øens højeste punkt med sine 24
meter over havet, rundt om Omø Sø, som er
levnet efter, at øen tidligere har været delt i to
øer, og så ud til fyret ved Langelandsøre,
hvorefter vi returnerede til ”Hos Morfar”. Vi
havde aftalt med ”Morfar”, at han skulle lave
frokost til os, til vi kom tilbage kl. 13. Det var
rigtigt lækkert, og herligt at Morfar ville lave
mad til os, og det på trods af at spisestedet slet
ikke skulle have været åbent.
Efter frokosten cyklede vi hen til Omø lokalhistoriske
arkiv, som også rummede Mindestuen for organist Edith
Nielsen. Vi havde efter aftale fået arrangeret, at vi
kunne komme ind og se dette historiske og spændende
sted. Derefter gik turen videre til den lille hyggelige
Omø Kirke og kirkegården, hvor vi bl.a. så en ”ukendt”
flyvers gravsted. Herefter var det blevet tid til
eftermiddagskaffen, som blev indtaget i de skønneste omgivelser ned til
gadekæret. Janne havde bagt chokoladekagen, uhmmm. Vi skulle nå færgen
kl. 16, så vi pakkede sammen og vendte næsen hjemad, men på vejen skulle
vi lige aflevere cyklerne hos Morfar.
Tak for endnu en dejlig øtour.
Referat: Jørn og Anne.
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