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Sidste sæson blev kun til Livø Rundt med 
klubben og lidt plasken ved Ertebølle Strand, 
så da det næppe bliver til mange klubaftner så 
var årets forsæt, at deltage i flest mulige fæl-
lesture, så det trods alt bliver til lidt kilometer. 
Selvfølgelig startede sæsonen så med en 
konfirmation på dagen for årets Livø Rundt 
tur. 
Ergo var det med at få meldt sig til Pinseturen 
til Lundø. Afsted med en tilmelding til Jette. 
Lørdag morgen opdagede jeg, at opsætnin-
gen af min email gjorde, at mailen aldrig var 
blevet sendt. Så var det bare at håbe, at jeg 
alligevel kunne møve mig ind. På med tagba-
gagebæreren, telt og øvrige udstyr i bagage-
rummet, til klubben at hente kajakken og af 
sted mod Fjends Herred. 
Nej, det er ikke nødvendigt, at bestille færge-
plads, da det er en hel del år siden Lundø rent 
faktisk var en ø; men er fortsat lave enge og 
pumpestationer på strækningen mellem ”Øen” 
og resten af Fjends Herred. 
På Lundø Camping holdt klubbens trailer fyldt 
med kajakker, så det var bare at trille bilen på 
plads ved siden af. De allerede ankomne sad 
ved frokostbordet og så umiddelbart lidt over-
raskede ud, da bil og kajak trillede ind og 

ansigtet der steg ud ikke var velkendt. Jeg 
spurgte efter Jette og dette lettede lidt på 
tågerne; men ”reddet” blev jeg først, da jeg 
trådte ind i den lejede hytte og rendte ind i 
Poul Emil – så var jeg i kendte hænder. Efter 
et overdådigt frokostbord, blev der ryddet af. 
Jeg fik teltet slået op; men inden jeg var 
færdig med, at få kajakken pakket, var 
fællesskabet allerede på vandet. 
Selv om vinterkonditionen ikke fandt det 
velkomment, var der kun én ting at gøre. 
Snuden nordud og op med kadancen, så der 
kom lidt glid i plastikbaljen. 
 

 
 
På vej nordover øst for Jelse Odde 
indhentede jeg gruppen, som dog var for 
sydgående på vestsiden af odden. Jelse Odde 
er som mange af Limfjordens odder og tapper, 
hvis længde er umulig at vurdere, når man 
befinder sig næsten i niveau med 
vandoverfladen. For at komme på højde med 
resten af gruppen, gik jeg i land på østsiden 
og få meter efter satte jeg kajakken i på 
vestsiden. 
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Med høj sol og næsten havblik fortsatte vi 
mod Termø (en odde der strækker sig 
vesutud fra Lundø). Da resten af os nåede 
Termø, var Jan allerede rundt om odden og 
på vej ind i Bådsgårds Vig. Her vendte vi 
næsen hjemad og efter en tur på omkring 17 
km kom der gang i madlavningen. 
 

 
 
Super lækker grillstegt oksemørbrad med 
tilbehør og rødvin efter behov. Under og efter 
middagen blev aftenen krydret med gode 
historier og masser af social snak. Ture, og 
rejser fra Korea i øst til Canada i vest, 
Grønland i nord og Sønderjylland i syd, med 
et utal af interesseområder. 
Pinsesøndag var vejret noget gråt med vind 
fra NNV. En del af os besluttede at tage turen 
til Virksund, hvor nogen af de der valgte andre 
aktiviteter ville hente os senere. 

 
 
Vi kom omkring 4 km fra campingpladsen og 
jo længere vi kom øst på des stærkere var 
virkningen af vinden. De forholdene ikke var 
gunstige for almindelige kajakker enedes vi 
om at vende tilbage til campingpladsen, så 
dagens tur endte med 8 km. 
Aftenen stod på grillkyllinger fra 
campingpladsens grillbar samt diverse 
tilbehør og yderligere socialt samvær. 
Natten til mandag blæste det med jævnlige 
regnbyger, så mandag formiddag blev primært 
brugt til at rydde op og pakke - inklusiv et vådt 
telt. Efter endnu en solid frokost brød vi op fra 
Lundø Camping og kørte hjemover belæsset 
med gode minder. 
Yderligere billeder fra turen ligger på følgende 
link: 
http://www.sandbol.dk/13675/Lundø%202010

 

 


