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27. januar 2005 

Tåsinge Tour 2005 
 
Hermed detaljer for årets udflugt for Den Julefrokost personager.  
 
• Pinseudvalget FFabel, PPilgaard og HHerløv 

 
• Formål En pause mellem bleskiftene. Et minde om ungdommens lette liv under åben 

himmel. En cykeltræningslejr på Tåsinge. 
 

• Alibi/baggrund Det vil være kendt for alle, at de seneste års Bakketure ikke rigtig er blevet 
eksekveret, og i situationen har det naturligvis været ganske ærgerligt. Det gode 
er, at vi nu alle har akkumuleret et antal dage i "banken". Og med de for 
Pinseudvalget mindeværdige Aktivitetsurlaub i Østrig 1996, Samsø Tour 2003 
og Carl-Mar 2004 frisk i erindring er konceptet klart. 
 

• Hvorfor Tåsinge: Werner påstår, at Tåsinge ligger centralt, og øen er desuden brofast med Fyn. 
Både FF og HHJ stå inde for øens fortræffeligheder. Det kan nævnes at 
Tåsinge byder på et aktivt friluftsliv og at Svendborg byder på et attraktivt 
café miljø m. live-band og god mad. Der er smukke naturoplevelser, og 
mulighed for hyggelige pitstop på cykelturene. Der vil også være bjergetaper. 
Solen skinner og der smiles venligt fra de forbipasserende. 
Og så skal vi naturligvis også på den autentiske Ærø-rundt tur med indlagt 
frokostplatte, eftermiddagslur og nøgenbadning. 
 

• Hvordan? Transport til lokationen er frit. Cykel på stedet er obligatorisk. 
 
• Indkvartering Vi skal bo i hytte eller campingvogn på Vindebyøre Camping. 

http://www.vindebyoere.dk/ 
 

• Hvem? Den Julefrokost skikkelser. Og vi må jo erkende at efterhånden inkluderer 
dette Silden. 

 
• Hvornår: Ankomst d. 9/6 i løbet af eftermiddagen/aftenen, - vi mødes på pladsen. Hjem 

d. 12/6. 
 
• Pris: Overnatning for 3 nætter ca. DKK 500, - /person. Dertil transport og 

forplejning. 
 
• Transport: Aftales individuelt. Fablen og Herløv tager lyntoget fra København. DESDD 

ankommer med Damplokomotiv fra et sted i provinsen. 
 
• Tilmelding: På vegne af Pinseudvalget modtager jeg din tilmelding senest d. 31 marts. 

Venligst noter, at der bliver nok ikke rykket for tilmeldinger, da vi i 
Pinseudvalget allerede er nok til at more os. 
Senere tilmelding sker for egen hånd direkte til Lejrmutter. 

 
 
På Pinseudvalget´s vegne 
 
HHJ 
 


