
Referat fra turen til Sejerø den 23. juni 2012 

Den 22. juni mødtes vi alle seks i Ole og Jannes sommerhus i Veddinge Bakker. Et dejligt sommerhus 
med den skønneste beliggenhed. Det var en herlig sommeraften, og vi nød den lækre tilberedte mad 
på terrassen. Vi skulle ikke for sent i seng, da vi havde en lang og spændende dag foran os, hvor vi 
skulle besøge Sejerø. 

 

Næste morgen, efter at vi havde spist vores morgenmad, kørte vi til Havnsø, hvor færgen til Sejerø lå 
og ventede på os. Da vi ankom til Sejerby, gik vi straks hen og hentede cyklerne, som vi havde 
reserveret. Og så cyklede vi ellers en tur i regnvejr, omend ikke hele øen rundt, så i hvert fald den 
halve ø rundt og spiste vores medbragte mad på den sydligste spids (næsten). På tilbagevejen mod 
Sejerby, nåede vi at blive rigtigt godt våde. Det hjalp ikke så meget at have regnslag på, for vi blev 
lige så gennemblødte forneden af det høje våde græs, som vi cyklede igennem. Det blev nu en fin tur 
alligevel, men med udsigt til regnvejr næste dag, droppede vi altså turen til Nekselø. Den må vi have til 
gode til et senere tidspunkt. Da vi kom tilbage til sommerhuset, var det stoppet med at regne. Så 
spiste vi med stor appetit Mariannes kalvefrikassé, og gik efterfølgende ned på stranden, hvor Sankt 
Hans bålet skulle tændes kl. 21.00 – var det vist. En skøn midsommeraften, hvor vi forsøgte at synge 
med på viserne, så godt som vi nu kunne. 

Efter morgenmaden næste dag, kørte vi til Malergården i Plejerup i stedet for turen til Nekselø. Det var 
nu også en spændende oplevelse, at se kunstnerfamilien Swanes hjem, som Odsherreds Kunstmuseum 
havde fået overdraget. Det var sjovt at se det gamle interiør og alle de gamle malerier. 

Efter en dejlig frokost i sommerhuset, var det på tide at vende næsen hjemad, og vi skiltes og kørte 
hjem hver for sig. Næste gang er det Bent og Marianne, som skal planlægge vores tur, så bliver det 
spændende, hvor vi så skal hen. 

Tak for en dejlig weekend, glæder os til at se jer snart igen. 

Mange hilsner fra Jørn og Anne 


