PRAKTISKE OPLYSNINGER
Medbring: Lagen og sengelinned, håndklæde, personligt udstyr, godt
fodtøj, cykel, drikkedunk, gerne tur-termokande, evt. regntøj, cykelhjelm,
spil, evt. kikkert, evt. badetøj.
Vi cykler ombord på færgen og fra færgen til huset (5-6 km.).
Bagagen bliver kørt i en trailer.

UNO CYKELTUR
PÅ SAMSØ

Vi skal bo på værelser med 2-6 personer på hvert værelse. De fleste af
værelserne er med bad og toilet.
Noget af cykelturen kommer til at foregå på grusveje og grusstier, så
ryttercykel er ikke velegnet!
Pris for hele turen er 995 kr. (inkl. færgebillet og alle måltider).
Tilmelding og betaling senest onsdag d. 8. maj via Uno hjemmesiden.
Der er 27 pladser og det er efter »først til mølle«-princippet.
Ved for sen tilmelding stiger prisen med 75 kr. og der kan ikke garanteres
plads, da det afhænger af plads i huset. Ved tilmelding efter 8. maj skal
man selv bestille færgebillet.
Vi hjælper hinanden med de praktiske opgaver der er på en sådan lejr
(madlavning, opvask osv.).
Hvis du har lyst til at hjælpe os med at lave andagter, må du meget gerne
kontakte Henning. Hvis du vil hjælpe med at bage kage, pizzasnegle,
pølsehorn m.m. eller har behov for specialkost skal du kontakte Hanne.
Arr: Henning: henning.b.v@gmail.com eller 20 13 84 60
Hanne R: hannele@stofanet.dk eller 20 69 93 07
Karl Verner: kvryelund@gmail.com eller 21 26 57 62

uno.indremission.dk

30. maj - 2. juni 2019
Kristihimmelfartsweekenden

Naturen på Samsø er unik og fantastisk. Der er flere skønne byer og havneområder på øen. Disse elementer,
blandet med en masse hygge og socialt samvær, kan næsten ikke andet
end at give en fantastisk weekend.
Vi skal bo i »Huset Toftebjerg«
Toftebjerg Hovedgade 27, Toftebjerg,
Samsø.
Huset ligger flot i udkanten af Toftebjerg, med udsigt til Sælvig Bugten
og Nordøen.

PROGRAM
Torsdag d. 30. maj:

Lørdag d. 1. juni:

Kl. 13.30 mødes vi ved færgen i Hou, Havnegade 4B, 8300 Odder. Fra
Sjælland går færgen fra Kalundborg. Tidspunkt aftales senere.
Torsdag aften cykler vi en lille tur på ca. 15 km. Turen går til den hyggelige havn i Langør. Undervejs er der flere steder en fantastisk udsigt
over Stauns fjorden. Vi krydser også Kanhavekanalen som blev brugt af
vikingerne. I Langør er der mulighed for at købe en is.
Derefter kaffe og andagt.

Vi cykler en tur på ca. 35 km. på den nordlige del af øen. Vi kører gennem
Nordby som bl.a. har et hyggeligt gadekær. Vi udfordrer hinanden i Samsø
Labyrinten som er verdens største og ligger ved Nordby. Vi cykler videre
gennem de smukke Nordby Bakker og helt ud på nordspidsen som hedder
Issehoved. Denne er dannet på samme måde som Skagens Gren. Herfra
kan man i klart vejr både se til Djursland og Aarhus. På vejen tilbage kører
vi over Ballebjerg der med sine 64 meter er Samsøs højeste punkt. Herfra
har man i klart vejr udsigt over Tunø, og videre til Aarhus i det fjerne. På
vejen hjem nyder vi udsigten over Mårup Vig og Sælvig Bugten.
Hygge, andagt og kaffe.

Fredag d. 31. maj:
Vi cykler en tur på 40-45 km. på midt- og sydøen. Vi skal bl.a. op på
»Dyret«, som er Samsø syds højeste punkt, på 51 meter, hvorfra der
er en fabelagtig udsigt. Vi skal også besøge Tranebjerg som er Samsøs
hovedstad, og Ballen som er en hyggelig havneby med flere cafeer og
butikker. Der bliver tid på egen hånd.
Om aftenen får vi besøg af Johannes Glenthøj, som er præst på Samsø.
Han vil fortælle, om det at være ø-boer. Han vil også holde andagten.

Søndag d. 2. juni:
Gudstjeneste i en af omegnens kirker v/Johannes Glenthøj.
Frokost og oprydning.
Kl. 13.15 sejler vi mod Jylland igen. Ankomst i Hou kl. 14.15. Farvel og
tak for denne gang.
Mod Kalundborg kl. 14.05.

