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En uge I juni 2016 

I uge 25, var det lykkedes os at skrabe fridage sammen til en uges fri, som vi ville bruge på den store 

blå hylde. 

Laura og Mikael venter deres første barn omkring den 26. juni, så vi skulle ikke for langt væk, så pla-

nen blev ”en eller anden form for Als rundt”. 

Vi var på vandet fra søndag den 19. - lørdag den 25. juni og lille Astrid meldte sin ankomst mandag 

den 27., så alt gik op i en højere enhed. 
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Fredag aften, efter en hektisk eftermiddag, tager vi i båden. Henning har repareret vores sejl, så nu 

skal det "bare" sættes på masten, så er vi klar til en uge på den blå hylde - ikke for langt fra Kolding 

sygehus, hvor det er planen at Laura og Mikaels lille pige skal komme til verden inden længe. 

Lørdag formiddag kommer Lise og hjælper med at få sat sejlet på - et er unægtelig nemmere når der 

er et par hænder ekstra. Vi bliver i Skærbæk lørdag og får lavet et par småting, og er derfor klar til en 

uge på den blå hylde fra søndag morgen. 
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Als rundt 



 

 

Klik for at tilføje et foto 

Klik for at tilføje et foto 

Klik for at tilføje et foto 

Dyvig er altid et besøg værd 

Søndag den 19. juni 

Vinden er i vest, og vi beslutter at målet i dag skal være Årø, men allerede inden vi har passeret Fæ-

nø, har vi ændret den plan. Vejrudsigten siger det vil blæse en del i morgen, og nu hvor vinden er 

til sydlig sejlads, beslutter vi alligevel at tage helt til Dyvig, og så bruge en dag i Danfoss Universe i 

morgen. 

De godt 35 sømil bliver forceret på 5½ time. det er 6½ knob i snit. Til tider sejlede vi over 8 knob. 

Det betyder også at vi krænger rigtig meget, når vinden er ind fra siden, og det bryder Skippers kone 

sig ikke så meget om, men hun overlevede, og nu ligger vi så fint ved Dyvig Bro. Det er altså et af mi-

ne favorit steder i det her Kongerige. 
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Mandag den 20. juni 

I dag lover de rigtig meget vind fra en træls retning, så vi beslutter at blive i Dyvig. Vi snakkede om at 

tage i Danfoss Universe, men bliver alligevel enige om, at det nok skal være et besøg i selskab med et 

eller flere børn, at dømme ud fra deres hjemmeside. Vi finder cyklerne frem, og agerer turister i 

Nordby. Det er nu hurtigt overset. Vi spiser frokost på en café, og cykler tilbage til havnen hvor vi 

indtager aftensmaden i Skipperstuen på badehotellet. Det var meget bedre end det har været længe, 

selv om deres muslinger var udsolgt. 
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Nu er det blevet tirsdag den 21. juni, og Kents fødselsdag. Han har sørget godt for os med 

dejligt vejr. 

4-5 meter vind fra vest, og mere sol end skyer. Vi får tanket diesel hos Havnebrugsen i Dyvig 

Bådelaug, inden vi sætter kursen mod Høruphav på Sydals. Turen fra Dyvig til Kong Christian 

X's bro i Sønderborg kan vi tage for sejl og nyde det gode vejer. Vi skal vente en halv time på 

broen åbner, og bestemmer os for at lægge os ved træbroen i Sønderborg Statshavn, når vi 

kommer gennem broen. 

Så kan vi spise frokost i ro og mag, og få en is til dessert. 
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Høruphav er også et rigtig dejligt sted, som vi gerne besøger. 
Her er rigtig fine faciliteter 

Efter en times tid, er vi klar til at komme videre, og sætter sejlene inde i havnebassinet.  

En god times tid tager det til Høruphav. Her er god plads, og gode forhold. Det bliver en skøn aften! 
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Onsdag den 22. juni 

Denne morgen blæste og regnede det en del, men da vi var klar til afgang omkring kl halv ti, var det 

tørvejr, lidt diset, og 4-6 meter vind. Vi kunne snildt sejle for sejl rund om Kegnæs, og måtte også 

finde regntøjet frem, et par timer regnede det. Da det blev tørvejr igen forsvandt vinden også, og de 

sidste 6-7 sømil gik vi for motor.  

 

 

Søby’s havnefoged ligner en rigtig søulk! 
 
I Søby er der et stort værft, som arbejder med 
de store coastere, og en meget lille slæbebåd, 
som fint klarede opgaven :-) 
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Solnedgang over Søby. Den 22. juni fra 20:17— 20:54 

Søby er en rigtig dejlig havn, med god plads til gæstesejlere. Eneste minus er at det er op ad bakke 

til byens eneste dagligvarebutik, men vi fik da provianteret. 



  

Klik for at tilføje et foto 

Klik for at tilføje et foto 

Klik for at tilføje et foto 

Klik for at tilføje et foto 

 

Torsdag den 23. juni 

Nu er det blevet torsdag og det er Skt. Hans aften i aften. Vi har bestemt at vi vil til en af perlerne i 

Danmark: Kalvø. En naturhavn i bunden af Genner Bugt. Kl. halv ni er vi klar til afgang, og får sat sejlene 

lige uden for havnen. I starten går det fint med og uden staget forsejl. Men til tider er vi nødt til at tage 

motoren til hjælp. Ved tretiden er vi fremme, og kan nyde resten af en vidunderlig sommerdag 

ved gæstebroen. Det er rigtig billigt at ligge her, og der er fine forhold med borde og bænke hvor man 

kan grille. Badehotellet leverer morgenbrød mod bestilling. 

 

Kalvø—bestemt en naturperle i bunden af Genner 

bugt 
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Der er et stort bålarrangement, med både tamburkorps, jazz og Aabenraa's borgmester holdt bålta-

len om værdien af fællesskaber. 

Rigtig mange mennesker deltog. 
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Der er altid de vil-
deste solnedgange på 
Årø 

Fredag den 24. juni 

I dag er vores mål Årø, så vi har ikke travlt, der er kun omkring 15 sømil. Vi havde bestilt rundstykker 

på badehotellet, men de havde glemt at sætte dem i ovnen, så der var først morgenbrød kvart over 

otte. Omkring halv elleve kastede vi los, og kunne sætte sejlene med et samme. Selv om der kun var 

svag vind, kunne vi sagtens sejle stort set hele turen for sejl. Halv to var vi fremme, og kunne nemt 

finde en plads der var bred nok. En cykel frem og af sted til gårdbutikken efter jordbær, som har væ-

ret en mangelvare på den her tur, og bagefter ud til Galloway gårdbutikken efter de gode spegepølser, 

men der var lukket. Søndag skal vi til Helgas fødselsdag, og planen er at købe lidt øprodukter, så turen 

går også forbi Brummers gård, for at "proviantere". 

Sidst på eftermiddagen kommer regnen, så det bliver en ostemad om bord, med jordbær til dessert, 

men det er da heller ikke så ringe endda. 
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Lørdag den 25. juni 

Lørdag morgen er vi klar til afgang kl. 9. Vinden er i nord, så det er motor sejlads hele vejen hjem. Vi 

havde lige fået sat taget på efter anløb, og så kom regnen, men vi skulle jo bare pakke sammen og kø-

re hjem, så det gjorde ikke noget. 

141 sømil kunne det blive til på den her tur. 
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Og lille Astrid så dagens lys mandag den 27. juni 


