Sommerdage på solskinsøen

20-22. juli 201 2

Hvidehøj

Venner, ser på Danmarks Kort
(1 889)
Og, hvis du ej søsyg er,
men har Mod en Tur at sejle,
end vi Bornholm bør pejle dêr er ogsaa Mennesker!
Hammershus paa Klippens Svale!
Egekrat med Nattergale!
Golde Skjær, men fulde Ax,
Djærve Folk og gode Lax!

Rødovre - Ystad

Hvis i holder en fart på 1 06,31 km i timen, tager turen 1 time. Men, der fartbegrænsninger
på 70 og 80 km på halvdelen af vejen og man kan også komme til at køre bag en bonde
på sin store traktor.
Husk Berrit, som blomster ved Rødovre S-togs station, hvor hun venter på at blive samlet
op.
Check ind ved båden er senest kl. 20.20, men det er dumt at komme op som de sidste,
hvis man altså vil sidde sammen og først skal finde hinanden.
Det er ren pensionistcikane, men der må kun være 2 personer i pensionistbilen . Derfor,
når i ankommer til Ystad ad Malmøvejen, viser skiltene vej til færgen ad Dag
Hammerskjöds väg. Det gør I ikke: I forsætter i stedet ligeud ad Malmövägen mod
centrum. Så kommer I ned ad Sömansgatan og lige forbi, hvor de gående passager kan
gå ombord.
Bilen med støttepædagogchaufør, og Berrit med bizzen, kører lidt længere frem og svinger
til højre og ind i bilkøen.

Program
Program Fredag:
Godnatøl, te, kaffe og pjatten
Lian/Rene har gæsteværelset m. dobbelsengen
Berrit har gæsteværelset m. enkeltsengen
Jørn sover i radiorummet
Kirsten sover ovenpå i værelset mod øst
Lørdag:
1 . Det store morgenbord.
2. Hvis vejret tillader det, sejler de mogenfriske kl.
1 0.00 ud fra Hammer Havn , langs klipperne og ind i
den våde ovn, en 70 m dyb klippehule, forbi
Løvehovedet, Kamelerne, den tørre ovn og Danmarks
største fuglefjeld.
3. Da vi er ved siden af Opalsøen, ser vi om der er
nogle tyksakker, der tager turen ned ad tovbanen. Folk
med højdeskræk kan få bekræftet, at de har den
endnu.
4. Vibe er vært ved en frokost i Ellas Restaurant og
Konditori i Sandvig.
5. Da vi er i Sandvig, tjekker vi lige helleristningerne på
Madsebakken.
6. Kaffe og kage i Allinge
7. Aftensmad på bålpladsen i haven, hvis vejret
tillader det.

Søndag:
1 . Det store morgenbord
2. Vi kører sydover til Nyker (udtales Nøkker) og ser
rovfugleshowet (udtales rav-faule-shavet) kl. 11 .00
3. Frokost, kaffe og kage (vi ser, hvad vi gider)
4. Kl. 1 8.20 check-in i Rønne, afgang Kl. 1 8.30

