
Referat fra turen til Sønderjylland, Als 17.8-20.8 2020  

og kommentarer til deltagernes evalueringer.  

Og jo træet stod stadig i Sønderskov ligesom i april måned. 

 

Dag 1 forløb som beskrevet i programmet. 

Afgang fra Svendborg foregik fint, og alle var fremme ved vores første mødested, 

Hindemade ved Haderslev Dam, mellem klokken 9.30 og 10.00.  

Efter vores kaffe med rundstykker 

gik vi den omtalte tur. Her var der et 

problem: farten. Fortroppen gik meget 

hurtigt, og fire vendte om efter kort 

tid. 

Det blev der rådet bod på ved alle de 

næste ture, hvor der hver gang var en 

af ”lederne”, der gik lidt langsommere 

med en gruppe. 

Turen rundt om Hindemade bød på nogle flotte udsigter i den dejlige temperatur. 



 

Ved Hørup Hav, hvor vi spiste frokost, gik rigtig mange turen rundt om Vælddam, 

mens andre tog det lidt med ro med en lille tur og med afslapning ved vandet. 

 Her er et lille kig mod Hørup Hav med mange 

sejlbåde samt et lille hvil i skyggen i varmen. 

Ca. kl. 15.30 var alle fremme ved vores vandrerhjem, der viste sig at være rigtig godt 

med rimelige værelser og med en indre gård, som vi virkelig kom til at bruge meget. 

Nogle hvilede sig, nogle hyggede i gården, mens andre tog til stranden og fik et 

dejligt bad, inden vi kl. 19 skulle spise middag.  

Efter middagen var der hygge med 

musik i gården for alle, der havde lyst til 

det.  



Dag 2.  

Efter dejligt morgenbord med stort udvalg og alt til ”smør-selv” madpakkerne kørte 

vi alle kl. 9.00 til ”Støvlen”, som vi kunne gå op i og nyde udsigten fra. Herfra gik vi en 

fin tur i forskellige grupper.  

 

 

 

Bagefter skulle 

vi på Alsik, 

Sønderborgs 

store nye hotel, 

og se den 

fantastiske 

udsigt fra 16. 

etage, og så var 

der kaffe og 

kage til alle.  Vi 

var så heldige at 

se vinduerne 

blive vasket af 

nogle ”svævende” 

vinduespudsere, 

det var lidt 

            vanvittigt at se på. 



 Herunder ses et par kig på henholdsvis 16. etages Point of View og udsigt herfra. 

 

Herefter skulle alle kl. 13 mødes på en P-plads ved vandet, hvorfra vi skulle gå ture 

mod Dybbøl Mølle. Der var forskellige muligheder, og alle skulle gå fra samme sted, 

men det glippede for nogle.  

Turene mod Dybbøl Mølle blev heller ikke helt som planlagt, for rigtig mange, der var 

gået i forvejen for ikke at vente på de sidste, gik forkert og kom ”for hurtigt” til 

Dybbøl Mølle.  

De 4, der gik hele ruten så bl.a. skanser og 

nogle gravsten fra krigen i 1864. 

Her ses 

3 af de 

seje.  

 

 

 

 

 

Solen skinnede, og dagen var dejlig, selv om planen ikke helt blev fulgt. 



 

Ved 16-tiden var alle igen på vandrehjemmet og havde tid til at gøre, hvad de havde 

lyst til inden middagen og aftenhygge i gården med grønlandsk kaffe, musik og sang. 

Dag 3 

Efter endnu en omgang dejlig morgenmad 

og ”smør-selv” madpakker kørte vi igen kl. 

9.00, men denne gang mod Sønderskov. 

Her gik vi igen de ture, vi havde lyst til - 

kort eller langt - hurtigt eller mindre 

hurtigt.  

 

Vi havde fået lov til at benytte borde og 

stole på gårdspladsen i Egetofte 

Naturskole, hvor vi spiste vore madpakker, 

inden vi kørte mod Gråsten. I parken, der 

hørte med til Naturskolen var der nogle 

flotte træer og et stort gammelt egetræ, 

der er ældre end Ambrosiusegen.  

I Gråsten havde vi alle en 

dejlig dag, hvor der var 

mulighed for at gå langt, 

kort eller næsten ikke. 

Alle var i slotsparken og 

rigtig mange var i 

Dronningens køkkenhave. 

Nogle gik her fra en lang 

tur. Andre valgte at blive 

i parken eller gå op i byen, 

hvor nogle af os 

tilfældigt mødtes på en 

café. 



Igen var alle ”hjemme” ved 16.30 tiden og kunne bruge tiden indtil middag, som man 

havde lyst til. 

Om aftenen havde vi igen - ligesom aftenen før - socialt samvær i gården med 

grønlandsk kaffe, musik og sang. 

Dag 4 

Efter at alle havde ryddet værelser, pakket biler, spist og smurt mad, kørte vi kl. 

9.00 mod Augustenborg. Ved 

Augustenborg gik vi en dejlig tur 

i skoven, inde i skulptur parken og 

inde i selve parken.  

 

 

Vi spiste vores 

frokost i 

parken. Vi 

havde meget 

god tid her ----

-- måske for 

meget. 

Jytte står her 

ved siden af   

H. C. Andersens træ. 



Vi må forklare det med, at vi først i sidste øjeblik fandt ud af, at den tur ved Bundsø, 

vi havde planlagt oprindeligt, ikke kunne gås på grund af renoveringsarbejde, Dette 

var blevet påbegyndt i juli måned for at gøre området ved Bundsø og Mjels Sø til et 

Naturpark område. Og derfor blev det Augustenborg, og turen tog så ikke så lang tid.     

Dagens og turens sidste vandretur var ved Nørreskov. Igen delte vi os op og gik, hvad 

vi havde lyst til.  

Billedet her er taget 

fra Helvedgård 

voldsted over mod 

vinkende deltagere fra 

SVSI. 

Vi havde nu god tid 

inden færgen --- nogle 

tog en tidligere færge 

og betalte differencen. 

Som arrangører må vi 

sige, at det kan være 

svært at beregne, hvor 

lang tid, turene tager, 

men specielt det med Bundsø var årsagen til vores fejlberegning. 

Vi kunne have nået en færge kl. 16, men det vidste vi ikke, da billetterne blev bestilt. 

Vi var kun 15 (4 biler) på færgen hjem kl. 17, men det var OK. 

Vi takker for jeres deltagelse og håber at se jer igen en anden gang. Der var bred 

enighed om, at vi bør lave en ny tur. Djursland med Mols Bjerge og Kalø Slotsruin var 

foreslået af mange, så det går vi videre med. Folk var tilfredse med stedet og 

forplejningen. Det er vi glade for. 

Også informationsniveauet var OK, så det ændrer vi ikke meget på. 

Tak for denne gang. 

Med venlig hilsen Jens Erik, Dorrit og Stinne 


