
Ø-tur 2018  

tirsdag den 11. september – torsdag den 13. september 

 

 

Årets Ø-tur er et gensyn med Fur. Kurt Holdgaard er turleder og kender øen ud og ind efter mange år med sommerhus på øen. 

Kurt siger flg. om det overordnede program, som han har valgt for dagene: 

Når vi kommer over til Fur, kører vi til Langstedhuller (nordkysten), hvor vi spiser vore madpakker samtidigt med, at vi kan følge 

træskibssejladsen Limfjorden Rundt. Efterfølgende laver vi en vandretur i det nordlige område (3-4 km). 

Mellem kl. 15 og 16 ankommer vi til vores indkvarteringssted (Råkilde) og ca. kl. 19 er der fællesspisning i samlingslokalet.  

Om onsdagen kører vi kl. 9.30 til Emmelstens hus, hvor vi får en oversigt over Furs historie og geologi. Derfra kører vi til ”bette 

Jenses hyv”, hvor vi kan se hele Furs kystlinje. Vi besøger derefter ”Bispehuen” og prøver at finde fossiler. Derfra går vi til 

Rødsten og hører beretningen om Rødstensmanden og endelig besøger vi Fur Museum, hvor vi har god tid til museet og spiser 

vores medbragte mad i Teltet. 

Ca. kl. 15 er vi tilbage ved Råkilde og eftermiddagen afsluttes med et besøg på Fur Bryghus. I små grupper kan man selv 

bestemme, om man vil vandre eller køre bil til Bryghuset.  

Aftensmad kl. 19 og om torsdagen kører vi kl. ca. 10.30 mod færgen. 

Bestyrelsen har taget flg. beslutninger om turen: 

 Alle biler mødes I Branden (hvorfra man sejler til Fur på små 5 minutter) kl. 12.00. Kurt har købt billetter. 

 Råkilde Lejrskole er del af Fur Camping og består af to huse, hvor alle sengepladser er køjesenge.  

 Bestyrelsen fordeler pladserne. Der vil være fra 2-4 personer i hvert soverum. 

 Ved tilmelding skal man angive, om man vil være villig til at sove i overkøje. Vi regner med max. 40 deltagere, hvoraf de 

10 skal kravle i overkøje. 

 Råkilde fremtræder særdeles pæn og renoveret, men man skal forvente at kunne bruge de fælles toilet- og 

badefaciliteter (herunder også adgang til campingpladsens faciliteter). 

 Medbring selv sengelinned, håndklæde – og en fladnæset køkkenkniv til fossilsøgning!  

 Man klarer selv sin forplejning frem til aftensmad tirsdag. 

 Til aftensmaden (2 retter solid lejrskolemad) må man gerne drikke sine egne medbragte drikkevarer – ligesom man selv 

medbringer til sin ”aftenhygge”. Evt. kan man købe i Brugsen på øen (nær ved havnen). 

 Vi skal selv dække bord og klare oprydning efter måltiderne. 

 Turen koster 700 kr/deltager (excl. køreudgifter til chauffør og drikkevarer) – og der betales til Ulla Mejlvang på 

foreningens girokonto (SparNord reg.nr. 9897 kontonr. 4560923843). 

 Tilmeldingslister lægges frem i klubhuset de tre midterste onsdage i august. Derudover kan man tilmelde sig hos Leif 

Tønnesen (lrt@besked.com – tlf. 40189500) eller til Kirsten Grilmer (grilmer.kirsten@gmail.com – tlf. 31956585) 

 Tilmelding senest fredag den 24. august – og  lige op til turen kommer der besked om fordeling i biler, 

værelsesfordeling og evt. andre praktiske forhold. 
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