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Det gode skib Freja

Med fantastisk sommervejr i juli, var vi jo noget spændte på, om der var mere af tilbage til os, der først var klar
til at tage afsted på ferie i august

Vi lagde fra kaj lørdag den 31. juli og havde op til 3
ugers sejlads foran os. Vi satte kursen mod Flensborg
Fjord, hvor målet var at besøge Lise på den feriekoloni
hun arbejdede på.

Afgang fra Kolding

Den første dag bød på temmelig meget vind og
krydssejlads ned gennem Lillebælt, hvor vi tog første
overnatning i Årøsund.

Tid ti en bid mad i Årøsund

Søndag lagde vi efter en dag med meget lidt vind til ved
træbroen i Sønderborg. Foran Sønderborg Slot lå
Dannebrog til kaj, og det er da vidunderligt at bo i et
land, hvor der er plads til alle.

Der er heldigvis plads til alle i Danmark

Dagen efter var målet Marina Minde i Egernsund, men
vi skulle lige forbi Søholm Yactservice i bunden af Nybøl
Noer. Vi kom til at vente 58 minutter på at Egernsund
broen lukkede op, men fik endelig lavet den længe
ventede reparation i mastetoppen og kunne afpasse
afgangen fra servicecentret til en passende broåbning.
Sidst på eftermiddagen kunne vi lægge os mellem
pælene i Marina Minde, og gå de få skridt langs
Gendarmstien til feriekolonien og drikke kaffe med Lise.

Udskiftning afvindex

Tirsdag holdt vi sejl-fri, fik provianteret og spiste frokost
i det gode vejr i Gråsten.

Lise kom forbi til lidt andet end ”koloni-mad”

Onsdag den 4. august satte vi kursen mod Søby på Ærø.
Vinden var perfekt og vi sejlede hele turen for fulde sejl,
og kom i løbet af eftermiddagen til Søbys hyggelige
havn. Vi fandt cyklerne frem, og tog en tur rundt i byen
(som Kim synes har mange "bjerge").

Søby’s bjerge

Torsdag tog vi turen gennem Svendborgsund til
Svendborg, hvor vi kom ved middagstid. Det gav jo
mulighed for en tur i byen, som denne dag fejrede de
havde fået et nyt kulturhus med et stort marked i
byen. I løbet af aftenen kom Sole og Peer for at sejle
med weekenden over. De højere magter havde bestemt
at vejret skulle være perfekt til tre dages sejlads i det
sydfynske øhav. Vindretningen bestemte turen, og
fredag sejlede vi til en af ø-perlerne i Danmark:
Avernakø. Her er himlen høj, Klokkefrøerne stortrives,
og her ligger også den første kirke opført efter
reformationen. Dagen efter reformationens indførelse
den 30. oktober 1536 udsteder Christian den III
kongebrev til beboerne på Avernakø om, at de må
bygge egen kirke og ansætte egen præst.

Fint besøg – 3 dejlige dage i det Sydfynske Øhav

Det er også på Avernakø man kan finde ”Dansk
Ingefær”, som er en naturens giftige vilde planter. Dog
er roden at betragte som en lægeurt, som hvis den
koges i vin og olie kan bruges mod nedfalden endetarm
og trangbrystighed.

Dansk Ingefær

Efter et morgenbad i bølgen blå satte vi lørdag kursen
mod Marstal, bl.a. for at overraske Soles søster Rita,
som bor og arbejder der. Soles svoger var en del af den
plan, som lykkedes til fulde. Vi havde en hyggelig
eftermiddag og aften i godt selskab, og næste
formiddag var der tid til at besøge Ritas galleri, som
bestemt er mange besøg værd. Ved frokosttid måtte vi
bryde op, og vi tog turen op til Svendborg gennem
Langelandsbæltet og kunne sige tak for 3 dejlige dage i
selskab med Sole og Peer.

Den første fisk er fanget

Marstal – Peer og Peter

Mandag den 9. august satte vi kursen mod Slien, som er
den fjord der fører til Slesvig. Vi havde et pitstop i
Marstal og tirsdag krydsede vi Østersøen, og lagde til
ved byhavnen i Kappeln. Kappeln er en hyggelig by, men
der er ikke meget at se, så allerede dagen efter
fortsatte vi mod Slesvig. Der er masser af små havne og
skøn natur i Slien, men vi tog nu turen helt til bunden,
og lagde til i Slesvigs Statshafen. Der var ingen vind, så
de ca. 20 sømil blev tilbagelagt for motor. En enkelt
eller to regnbyger passerede også.
Vi pumpede cyklerne og indtog byen. Bl.a. var vi rundt i
bydelen Holm, som er et tidligere fiskerleje, idyllisk var
der. Midt i fiskelejet ligger kirken og kirkegården.
Kirkegården drives af et "ligbærergilde", som stammer
tilbage fra begyndelsen af 1600-tallet og formålet er at
stå sammen i "lyst og nød"

Det ser ud til regn

Holm

Torsdag havde vi planlagt at være turister, og besøgte
først Sct. Petri kirke, som er byens domkirke opført i
perioden fra 1100-tallet til 1400 tallet. En af
seværdighederne er Hans Brüggemanns altertavle, som
er et træskærerarbejde ud over det sædvanlige. Også
Frederik 1's gravmæle er værd at kaste et blik på.
Efter kirkebesøget cyklede vi ud til Gottrup slot, som i
dag er landsdelsmuseum, og videre derfra til Hedeby
vikingemuseum, et topmoderne museum, suppleret
med en vikingeby. Den dag vi var der, var der
fuldstændigt åbnet for sluserne fra oven, for ikke at sige
det styrtregnede. Heldigvis var det muligt at finde en
restaurant der havde en overdækket terrasse hvor vi
kunne dryppe lidt af, inden turen gik tilbage til havnen.

Hans Brüggemann’s altertavle i Sct. Petri

2 dage med regn i Slesvig

Fredag tog vi så turen den modsatte vej af Slien, og
lagde til i Maasholm, som er en gammel fiskerby ved
udmundingen til Østersøen.

MAssholm

Lørdag bragte os igen over Østersøen og Sønderborg
bugt. Vi lagde til i Høruphav, som er et skønt sted på
Sydals.

Flensborg Fjord og Sønderborg Bugt

Søndag var målet Augustenborg, og tilfældet ville at vi
blev "plankeværkslyttere" til arrangementet 'En søndag
på Als', den årlige slotskoncert på Augustenborg Slot.
Vejret var skønt, musikken ligeså.

Mange nyder det gode weekend-vejr

Mandag var vores mål Åbenrå, og efter at have ankret
op i fjorden for at bade, sejlede vi mod Åbenrå. Midt i
Åbenrå Fjord, ramte et tordenvejr os, med byger der
var så kraftige at vi sjældet har oplevet noget lignende.
Men da Ulrik og Grete bød på aftensmad, var det den
dejligste sommeraften.

Tid til en dukkert i Augustenborg Fjord

Bågø som ligger uden for Assens i Lillebælt fik sidste år
en ny havn, og den var målet for vores tirsdagstur. det
var ret tåget, men ok sejlvejr - til en start. I løbet af
dagen kom regnen, og den fortsatte. Vi ville have været
lidt rundt på øen, men måtte sande, at det må blive en
anden gang.

Regn i Åbenrå Fjord

Onsdag startede med meget vind og regn, og vi valgte
at se tiden lidt an. Moderne hjælpemidler gør jo at man
løbende kan følge vejrudsigten, og sidst på formiddagen
så det ud til at der var lidt stilstand i vejret, og vi satte
kursen mod Kolding. Det blev den vådeste tur vi kan
mindes. Hold da op hvor det regnede, men vi kom da
hjem til Kolding, og kunne sætte punktum for dette års
sommertogt.

Ikke det bedste billede af Bågø fyr
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