
Referat fra Sensommertur til Søhøjlandet 26.-29.august 2019. 
 

Dag 1: 

Alle var mødt ved SG-huset i god tid, så vi efter fordeling i bilerne kunne køre 

af sted fra Svendborg kl. 8.15. 

Første stop var ved Tinnet Krat, hvor vi, efter at have spist rundstykker og 

drukket kaffe, gik en dejlig tur. Vi så lidt uro i vandet i en sø som måske var 

Skjern Å’s spæde begyndelse. Gudenåens mange små udspring med 

krystalklart drikkevand var derimod tydelige at se. 

Vi kørte herefter til Den genfundne Bro. Her spiste vi frokost og gik en lille 

tur på og under den.  

 

Her er et lille kig op på broen og et ned fra den.  

Et par biler kørte også til Vestbirk 

vandkraftværk, hvor en meget flink mand 

lukkede de 6 -  der var kørt dertil -  ind, så 

de kunne se det. 

Sidste tur gik med bil til Skanderborg, 

hvor vi blev indkvarteret på Danhostel 

Skanderborg, der ligger smukt i en skov og 

ned til en sø. 

Der var middag kl. 19. 

Efter middagen var der udendørs hygge med sang og med musik af Karen på 

harmonika og John på trompet. 

 

 



 

Dag 2: 

Der var morgenmad og smør selv madpakker fra kl. 8.00. 

Programmer blev ændret i forhold til det tilsendte, så vi tog til 

Himmelbjerget tirsdag i stedet for onsdag. 

Afgang fra vandrerhjemmet kl. 9.00, og efterfølgende bådafgang fra De små 

Fisk kl. 10.35.  

Vi havde en flot og dejlig sejltur mod 

Himmelbjerget, hvor vi lagde til kl. 11.15. 

Der var udvalgt to forskellige 

vandremuligheder 

for ture op til 

Himmelbjergs-

tårnet. Vi havde 

nu nogle timer til 

fri afbenyttelse, inden båden sejlede kl. 15.15 

tilbage til De små Fisk. 

Nogle valgte at gå den slagne vej ned, mens andre 

gik ned gennem ”slugten”. 

Vejret var dejligt, og vi nød bare resten af dagen på 

vandrerhjemmet med afslapning og lidt at drikke. 

Middag kl. 18.30. 

Også på anden dag havde vore musikanter mod på at spille til vore sange, så vi 

hyggede os sammen et par timer indendørs, mens det regnede og lynede. 

 



Dag 3: 

Efter morgenmaden og smør selv madpakkerne kørte vi mod Almind Sø. 

Vi gik alle rundt om søen, hvorefter vi 

delte os efter lyst og fysisk formåen. 

Der var tre muligheder ved Vejlsø. Alle 

gjorde, hvad de havde lyst til.  

Frokosten blev indtaget ved nogle 

borde og på græsset ved Almind Sø. 

Mens vi spiste kunne vi sidde og 

glæde os over en stor flok børn, der 

badede i søen, der er den reneste 

af alle søerne. Dejligt badeanlæg- enkelte ærgrede sig over, at de ikke havde 

medbragt badetøj, men --- 

Efter frokost kørte vi lidt igen, inden de fleste gik 

hele Slåensøen rundt. Nogle tog også turen op til 

Kongestolen med en super 

udsigt- igen en flot tur. 

Kl. 19.00 var der middag med en fantastisk personligt serveret fisketallerken. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igen hyggede vi os med sang og musik, mens vi drak kaffe. 

 

Dag 4: 

På afrejsedagen har vi lige lidt ekstra at gøre inden morgenmaden, men alt gik 

fint, og vi kom (næsten alle) af sted kl. 9.00 efter at have spist morgenmad, 

smurt madpakker og pakket biler. 

 

Vi kørte igen til den nu kendte parkeringsplads ved Almind Sø. Herfra gik vi 

over mod Brillesøen, hvor vi kunne vælge 2 forskellige længder at gå rundt om 

den - igen en fin tur. 

Da vi alle igen var samlet, kørte 

vi mod Klosterkanalen. Det 

regnede lidt, så vi spiste vores 

frokost i et frokosthus, som 

var lavet til den derværende 

naturskoles elever. Helt ideelt 

også til os. 

Da vi havde spist, var regnen 

hørt op, og vi gik en dejlig tur 

langs Klosterkanalen  



- nogle tog endog med på bjergbestigningen op på 

Sukkertoppen 

med en fantastisk 

udsigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inden ”de seje” besteg 

Sukkertoppen, fik vi sagt pænt 

farvel og tak for turen til 

hinanden og kørte mod Svendborg, hvor vi var ca. kl. 17. 

 

Vi siger hermed tak for jeres engagerede deltagelse og gode humør, og en 

særlig tak til John og Karen for deres musikalske deltagelse og til John for 

hans morgenvækning med trompeten. 

 

Venlig hilsen Jens Erik, Dorrit og Stinne 

 

 

 

 



 
 


