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Lørdag den 23. juli: Fra Skærbæk til Juelsminde
I går fredag, tog vi i båden så snart vi havde fri fra arbejde, så vi kunne få
pakket ind og ud, og sat på plads. Ved sekstiden kom Preben og installerede
det nye elektronik, som kort fortalt er noget nyt elektronisk søkort, det er
planen at det skal erstatte vores kortplotter, når den ikke kan mere inden for
overskuelig fremtid, men den har også tjent os godt, siden vi fik den i
sølvbryllupsgave af farmor.
Vi skal være i Aarhus på onsdag, og har derfor god tid. Tit når vi har ferie,
lægger vi ud med en eller flere ”transport”-etaper, men det er der ingen
grund til i år.
Lørdag startede vi med at få skrubbet båden, så den kan se godt ud på vores tur rundt i indre danske
farvande. I dag er målet Juelsminde.
Der kommer en byge fra morgenstunden, og der er en del skyer på vejen, og næsten ingen vind, så turen
går for motor. Vi tager afsted omkring kl. halv elve, målet er Juelsminde og vi er fremme kvart over to.
Skyerne er brændt af, og det varslede skybrud går uden om Juelsminde.
Vi griller på kajen, og får en sommeris til dessert.
Bortset fra vi har lidt problemer med elforsyningen til det nye elektronik, så virker det fint, og så er det jo
godt vi kender en elektriker, som kan etablere noget 12V strømforsyning.
20,41 sømil – der er op til to knobs medstrøm det meste af vejen.

Fredericia

Spisetid i Juelsminde

Ikke alle både er lige kønne :-)

Solen spilles ned i Juelsminde
Afgang Skærbæk
Solen spilles ned i Juelsminde

Søndag den 24. juli: Fra Juelsminde til Tunø
Vi er relativt tidligt oppe, og kan tage hul på en strålende dag med sol fra
daggry. Kl. 9.15 er vi klar til at tage af sted, og målet er Tunø. I vores naivitet,
tænkte vi at der nok var god plads på sådan en søndag, men vi skulle blive
klogere.
Der er ikke meget vind, så de første par timer sejler vi for motor, men så
kommer der lidt luft, og vi kan sætte sejlene, og endda skyde omkring 4
knob, så det var jo dejligt at få luftet sejlene lidt. Vi kommer til Tunø omkring
kl. 13, og der er masser af både i haven, men vi finder da en plads i 2.
position – det kunne være meget værre. Inden der er gået ret lang tid, ligger der også et par stykker uden
på os.
Efter lidt frokost, må vi bruge denne bagende varme dag, på at få en dukkert – 2. gang i år, det er lige før
det er en stime.
Det er så varmt, at vi ikke rigtig orker at lave mad, så det bliver til lidt ost i cockpittet, men det er jo heller
ikke så ringe endda.
20,52 sømil blev skrevet på loggen.

Morgen i Juelsminde

Blå himmel og blåt vand på vej til Tunø

Morgen i Juelsminde

Trængsel på Tunø - gæt hvem der har den højeste mast

Mandag den 25. juli: Fra Tunø til Norsminde
Allerede inden vi er færdige med morgenmaden, er de to både der ligger
uden på os, hhv. taget afsted og sejlet længere ind i havnen for at få en bedre
plads, så vi kan blive færdige i ro og mag, for dem vi ligger udenpå skal
tilsyneladende ikke videre i dag.
Kvart over ni er vi på vej til en lille tur. Meteorologerne har lovet dårligere
vejr, med flere skyer og ”kun” en 20-23o grader og skybrud med torden og
hagl, men det viser sig ikke at holde stik. Det er lige så varmt som i går, og i
skrivende stund har vi hørt lidt bulder i det fjerne, men det er også det.
Dagens mål er Norsminde, der er kun 10 sømil, og det lidt vind der er, er gunstig, så vi kan flytte os for sejl,
og det er jo meningen med en sejlbåd ☺. Tre timer tager det, og vi kommer fint på plads her i Norsminde.
Det er et rigtig dejligt sted, hvor vi ikke har været før. Norsminde Kro er en af dem der er i White Guide, og
det afspejler sig nu også i priserne. De har også et brasseri, men vores plan er nu at tjekke det lille fiskehus
på havnen ud, og se hvad de kan gøre for vores aftensmad, nu vi måtte konstatere at kartoflerne og de
andre grøntsager var blevet noget flydende .
Det bliver en strålende smuk aften.
Tre uger er lang tid at være væk fra lille Astrid, men heldigvis sender Laura masser af billeder – det lille nus
er jo dobbelt så gammel når vi kommer hjem, som hun var da vi tog afsted.
10,16 sømil bliver det til.

Norsminde

Tirsdag den 26. juli: Fra Norsminde til Aarhus
I dag skal vi kun en lille tur på ca. 8 sømil op til Århus, så nogle af os sover
længe. Det er markant som vejret har skiftet, i hvert fald temperaturmæssigt,
så nu m vi vist finde en trøje frem.
Norsminde overraskede. Jeg ved ikke hvad vi havde ventet, men det var en
hyggelig havn, hvor vi bestemt følte os velkomne, og helt sikkert kommer
tilbage til.
Lidt i ti var vi klar til afgang, og kunne sætte sejlene så snart vi var ude af
havnehullet. Det blæste 5-7 m fra NØ, så vi susede derop ad til tider med
over 8 knob, så allerede inden klokken var tolv, var vi på plads i ved Sejlklubben Bugtens broer i Århus havn.

Vi havde store planer om at få handlet de småting vi mangler i båden hos AFI, men måtte bare konstatere
at forretningen ved nytår er flyttet til Egå, og selv om der ikke er langt, så er det for langt at cykle. De
bygger og roder på Århus havn, så det er noget af en labyrint at komme rundt, men vi fik da handlet lidt i
den nærmeste dagligvareforretning.
Eftermiddagen blev brugt til lidt rengøring og flytning af nogle kabler, så der ikke er risiko for at vi eller
andre falder over dem, og et besøg på den nyetablerede Strandbar i et af havnebassinerne. Grillmad på
kajen, hvor jeg endnu engang testede muligheden med at bage brød i grillen, det lykkedes delvist. Er sikker
på det var blevet rigtig godt, hvis både mel og gær havde været lidt mere friskt.
Ved ni-tiden kom Sole og Peer – de skal sejle med til på fredag, uha det bliver hyggeligt. Vi rundede aftenen
af med lidt af Fru Nedergaards dacapo-ostebord med det nybagte brød og lidt fino vino til.
I dag sejlede vi 9,91 sømil

Norsminde og Aarhus

Onsdag den 27. juli: Aarhus med en sviptur til Egå
Det blev lidt sent i går aftes, men hyggeligt var det, så efter morgenmaden
var vi klar til at tage på vandet lidt i 10. Vi skal ”bare” på en lille endagstur,
for i aften venter en kulinarisk oplevelse på ”Det glade Vandvid”. Vi sejler til
Egå for at købe lidt stumper i udstyrsforretningen og spise frokost. Så efter
en god times tid er vi klar til at vende snuden mod Aarhus igen. Det er
desværre blæst meget op (10-11 meter), det er noget bygeluft som står her i
bugten, men vi kommer retur i god behold alle sammen. Udturen var for sejl
og hjemturen for motor.
Der kunne blive tid til en spadseretur for dem der havde lyst til det, en eftermiddagslur og bad for dem der
ville det, og vi var klar til en hyggelig tur på Det Glade Vandvid sammen med Kjeld og AnneBerit. Genialt
koncept. Menuen blev serveret, og så var der vinbuffet, hvor man selv kunne vælge mellem 6 forskellige
vine. Den nærmest skybrudsagtige regn der kom denne dag, kom heldigvis mens vi sad tørt og godt
indendørs på restauranten.
17,42 sømil har vi sejlet i dag.

Torsdag den 28. juli: Fra Aarhus til Knebel Vig
De fleste ombord sover længe oven på gårsdagens strabadser, og vi er stået
op til endnu en dejlig dag med mere sol end skyer og let vind. Omkring kl.
elve er vi klar til afgang, og målet er Knebel Vig, et sted vi aldrig har været
før.
Selv om der kun er en smule vind kan vi flytte os for sejl – hurtigt går det ikke
☺. Vel inde i vigen er der flere ledige turbøjer, og vi lægger os ved den ene,
og får slået badeplatformen ned, og dem der har lyst, kan få en svømmetur.
Desværre er der rigtig mange brandmænd i vandet, men med en udkigspost,
lykkes det at få en dukkert uden at blive angrebet af de trælse bæster.
Efter frokost smutter vi hen i Knebel Vig Bådelaug, hvor vi få en fin plads, men der er højt ned fra båd til
bro, så vi må finde stigen frem, ellers kommer vi aldrig af og på.
Det er et meget smukt sted, som vi helt sikkert kommer tilbage til en gang.
Vi griller på kajen, hvor der er fine forhold med borde og bænke og tørner relativt tidligt ind.
12,19 sømil blev skrevet på loggen.

Århusbugten og Knebel Vig Bådelaug

Fredag den 29. juli: Kebel Vig til Aarhus
I dag er vi desværre nødt til at sende Sole og Peer hjem igen, så turen går
igen til Århus, hvor deres bil jo står. Vi kommer afsted fra Knebel ved ti-tiden,
efter en god nats søvn, og er fremme omkring frokosttid. Der er ikke meget
vind, så vi tager turen for motor, men heldigvis får vi selskab af et par
marsvin og en enkelt sæl, det bliver man glad i låget af. De gode folk får
pakket deres ting (de fleste i hvert fald), og vi bliver sat af ved Den Gamle By,
så kan vi spise frokost der. Vi bliver lidt overrasket af et ret vedvarende
regnvejr, men så får de da solgt to paraplyer, og udrustet med dem, går vi en
lille tur der inde. I år har de en særudstilling i samarbejde med DR om
børnefjernsyn gennem 60 år – det var ret sjovt at se. Vi tager bussen tilbage og med et pitstop i Kvickly for
at proviantere.
Det har heldigvis været bedre vejr end sidste år, hvor Sole og Peer var med. Der blæste det så meget, at vi
kun kunne sejle 2 af de 4 dage de var om bord. I år har Sole endda kunne konstatere at der ikke var nogen
fisk i Århusbugten, det meste af torsdagen sad hun med snøren ude, uden at vi fik friskfanget fisk til
aftensmad. Vi har besluttet at sejle til Grenaa i morgen.
10,81 sømil har vi sejlet i dag.

Morgensol over Knebel Vig

Lørdag den 30. juli: Fra Aarhus til Grenå
Nu er den første uge af ferien gået, og vi har sejlet 136 sømil det er ikke
meget på en ferie, men til gengæld har vi været i godt selskab!
Vi har besluttet at vi vil en tur i Randers regnskov, og sætter derfor kursen
mod Grenå denne lørdag. Fra morgenstunden står himmel og hav i et,
men da vi er færdige til at tage afsted, er det lige som om det lysner lidt.
Så snart vi er ude af havnehullet, sætter vi sejl, og kan skyde en OK fart
mod Sletterhage fyr.

Vi kommer godt forbi Hjelm, og vejret bliver rigtig dejligt med så meget sol og varme, at vi kan smide det
tunge skyts i form af sejlerbukser og -jakker, men desværre løjer vinden også af, så de sidste 15 sømil er for
motor.
Grenå Lystbådehavn er rigtig stor, der er godt 500 pladser og de 400 er til gæster. Måske fordi det er den
eneste havn i miles omkreds er det også rigtig dyrt at ligge her. 195 kr. og 15 for el, og desuden også
betaling for bad.
Vi griller på kajen, hvor der er gode forhold med borde og bænke i et mindre aflukke, så der også er læ.

Sletterhage Fyr

Grenå

Søndag den 31 juli: Fra Grenå til Randers
I dag er målet Randers Der er 29 sømil fra Grenå til fjordens udmunding,
og 44,79 sømil i alt. Vi benytter lejligheden i Grenå til at få tanket vand
inden vi stikker afsted omkring kl. 9. Det går over stok og sten til vi er forbi
Gjerrild fyr (på nordsiden af Djurs), til tider sejler vi over 8 knob, men
vinden er i vest, så alt får en ende, når kursen også er vestlig. Vi bjerger
sejlene, og tager det sidste stykke for motor. Ved Randers Fjord
udmunding ligger Udbyhøj, og her er en ny renoveret lystnådehavn. Det er
planen at tage i Randers regnskov i morgen formiddag, og så sejle retur til
Udbyhøj over middag. Der er i omegnen af 17 sømil gennem fjorden til
Randers, og i dag med modvind og modstrøm tog det tre timer for motor.
Vi finder en fin plads i denne, som der står i havnelodsen, flodhavn. Turen gennem fjorden var langstrakt,
men der er meget smukt, og en enkel fiskehejre så vi da også.
Vi er fremme kvart i fem og indtager i øvrigt aftenens middag i sejlklubbens restaurant. Rigtig god mad til
god pris.

Vejrudsigten havde lovet regn fra midt på formiddagen og op til 10 meter vind. En lille smule vand kom der
fra oven, men det blæste 12 meter da vi ramte fjorden.
44,77 sømil skriver vi på loggen.

Gjerrild Fyr

Morgensol i Grenå

Fornæs Fyr

Djursland

Små og store færger krydser Randers Fjord

Randers Lystbådehavn

Mandag en 1. august: Randers, og historien om hvordan hjælpen er nærmest, når nøden er størst
Dem der kan, kan sove længe. Regnskoven åbner først kl. 10, så vi spiser morgenmad i ro og mag, og får
fundet cyklerne frem til regnskovsturen. Vi kommer faktisk i al for god tid, og må stå ude og vente i det
tiltagende regnvejr, men det er OK, og der er ikke så mange gæster lige her ved åbningstid.
Randers Regnskov består af tre kupler, hvor der er forskellige verdenshjørner i, og vi får set den første,
luftfugtigheden og temperaturen er på grænsen til at være ubehagelig, og efter den første rundtur, bliver
Kim så dårlig, at vi er nødt til at bede receptionen om at ringe 112. Alt personalet er så søde og
hjælpsomme. Vi kommer ind bag ved i et mødelokale, de sørger for at lukke akutberedskabet ind af
bagdøren, så de andre gæster ikke bliver skræmt. De henter vores pik-pak i garderobeboksen, og er i det
hele taget omsorgsfulde ud over hvad man kan forvente og forlange. Falck kommer for fuld udrykning med
både ambulance og lægebil, og inden der er gået en time fra vi kom, er Kim indlagt på akutafdelingen på
Randers Sygehus. Efter en lille uge på sygehuset i Randers og Odense, kan de konstatere at en blodprop var
det ikke, men hvad der så er årsagen må guderne vide.
Og hvor kan jeg prise mig lykkelig for gode venner og familie.
AnneBerit og Kjeld kom kørende fra Hinnerup, og hjalp med at få hentet vores cykler i Regnskoven, og
havde madpakke med till mig ☺, og har efterfølgende også besøgt ham efter jeg var taget hjem.
Lise kom kørende fra Esbjerg, for at sove sammen med mig i båden, og selvfølgelig også for at kigge til sin
far.
Mikael kommer også og besøger sin far, og kører mig hjem til Esbjerg. Lille Astrid ville også gerne besøge sin
farfar, men turen er for lang for sådan en lille lækkermås.
Steen Olsen stiller bare op, og sørger for at båden bliver sejlet hjem til Skærbæk.
Flinke mænd i Randers Sejlklub har sørget for at båden kan blive liggende på den plads hvor vi ligger nu, og
har ringet til pladsens ejermand, som bare ville finde en anden plads, til vi er væk igen.
Dem der lå ved siden af os i havnen, og som skulle videre et par dage efter jeg tog hjem, lovede at tjekke
vores fortøjninger inden de tog af sted.
Hvor er jeg bare uendelig taknemmelig.
For nu lige at afslutte historien:
Søndag eftermiddag ringede de fra Randers Havn, og sagde at de betragtede situationen som nødhavn, dvs.
man ligger gratis, og de synes ikke vejrudsigten var til mandagssejlads, og jeg skulle overhovedet ikke tænke
på om det det så tog 14 dage før den blev hentet.
Steen har hentet båden i mandags. Dorte det søde menneske kørte ham til Randers. 20 timer tog det ham
inkl. et pitstop i Juelsminde for at tanke lidt diesel, at sejle de godt 135 sømil. Havnefogeden havde taget i
mod ham, og havde hjulpet ved afgang.

Den rute vi brugte 9 dage på

Den rute Steen brugte 20 timer på

