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Det var den sommer 

I en længere årrække var det sådan at når 

skoleferien sluttede - så kom det gode vejr. 

For at børnene kunne få glæde af det gode vejr, 

blev skoleferien rykket en uge - men hjalp det - 

nix - så kom der 2 - 3 år, hvor "reglen" blev 

dispenseret og den sidste uge i skoleferien 

alligevel ikke blev velsignet med godt vejr.  

MEN - i 2015 - er reglen indført igen - det gode 

vejr kom, så børnene fik glæde af det i den sidste 

uge af ferien. 

Alle vi der har haft ferie i juni og juli måned - vi 

har haft efterårsferie. 9 - 10 grader om morgenen 

og 15 -16 grader om dagen, koldt havvand og 

rigeligt med vind. Det må Voldborgs arvtagere 

gøre bedre i 2016 ( for værre kan det næsten ikke 

blive ). 

  

Røde og grønne skilte 

Kender I det - man er på weekend eller 

sommertur og leder efter en ledig plads, men de 

tomme pladser er alle på rødt. Så må man være 

kreativ og ligge på ydersiden af et par pæle eller 

ligge i lag langskibs uden på andre, hvis man da 

ikke sejler videre til den næste havn. 

Når man så har ligget 1, 2 eller 3 dage og de røde 

pladser stadig er tomme, så kan man godt blive 

ærgerlig over ejernes ubetænksomhed - for de vil 

formentlig gerne selv finde en grøn plads i den 

havn de sejler til. 

I Vallensbæk har vi en del tomme pladser, men 

hvad nytter det hvis de er røde. Nu kunne I 

selvfølgelig aldrig selv finde på at undlade at 

vende Jeres eget skilt på grønt når I forlader 

pladsen på weekend eller ferie, men vi ser 

jævnligt at naboen glemmer det. 

Lad os alle være med til at gøre Vallensbæk 

Havn venligere at besøge med grønne og ledige 

pladser. 

 

Klubhus 

Lån af klubhuset er gratis og det går faktisk godt 

med at huske at rydde op efter brug. 

Desværre er der nogle, der ikke husker at en 

gulvvask hører med til oprydningen. 

Når I bruger grillen må I også godt lige huske at 

børste risten efter endt brug. 

Husformand Bent fortalte på det sidste 

bestyrelsesmøde at de 5 - 10 minutter, der går 
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mens kaffen brygges ( eller grill kullene varmer op 

) kan bruges til at trække lidt ukrudt op. Er vi flere 

der hver især trækker et par af de mindre kønne 

planter op, vil det pynte omkring klubhuset. 

 

Hærværk og tyveri 

Havnen har desværre været udsat for både 

hærværk og tyveri, så ser I noget, der ser 

mistænkeligt ud, så ring til havnefogeden.  

Den ene gang var der ubudne gæster, der havde 

samlet 8 påhængsmotorer, klar til afhentning. 

Heldigvis var der en vaks person, der reagerede 

på noget der ikke så normalt ud og tyveriet blev 

forpurret. 

Jespers gravemaskine, en bils sidespejl og 

pullertsystemet ved indgangen til havnen har 

været udsat for hærværk. Der er tilsyneladende 

nogle, der mener at man ikke kan gå forbi de 

lamper, der sidder ved pullerterne uden at man 

skal sparke dem af. 

Heldigvis kunne man ved hjælp af videoover-

vågningen identificere synderne, der bliver stillet 

til ansvar for skaderne, så de selv og ikke havnens 

indskydere får lov at betale for skaderne. 

 

En ferieoplevelse. 

Hven, midt i Øresund, er absolut et besøg værd. 

Har I ikke været der kan det varmt anbefales. Når 

man kikker rundt fra toppen af øen, føles 

Øresund som et meget lille farvand. Der er ikke 

ret langt hverken til København, Kronborg eller 

de svenske byer.  

Da Hven ikke er helt lille, opleves den bedst på 

cykel. Cykeludlejningen har 1.400 gule 

udlejningscykler i næsten alle forskellige 

udformninger - med- eller uden gear, solo eller 

tandem, trehjulede eller med el. 

Vi var 4 på cykeltur. Hven er kuperet og bakken 

op fra Kirkebakken Havn, minder om Alpe Huez 

etapen i tour de france ( 10% stigning ). 

Vel oppe og lidt tørre i halsen besluttede vi os for 

at indtage en kop kaffe på den første restaurant 

vi kom til.  

Den så rigtig hyggelig ud og vi bestilte 4 kopper 

kaffe. Tjeneren spurgte om vi kunne tænke os et 

stykke kage til. Det sagde vi ja tak til og efter et 

stykke tid serverede han de 4 kopper kaffe 

opskænket i tykbundede kopper. Den tykke bund 

sørgede desværre for at kaffen var knapt så varm 

som vi kunne tænke os. 

Så kom kagen - et stykke kage på hver tallerken, 

trekantet og 5 cm. for enden og 10 cm ind til 

spidsen. Dertil rigtig flødeskum - i bunden som en 

5 krone i størrelse og drejet op i en lille top. Dertil 

nyristet kokos strøet med let hånd på tallerke-

nerne. 

Lad det være sagt med det samme - kagen var 

rigtig god - men kaffen stadig "fislunken". 

Inden vi skulle videre var der lige betalingen. 

460 kr. sagde tjeneren - undskyld en gang mere - 

men jo - jeg havde hørt rigtigt. 

Det vi havde fortæret var et stykke kladdkaga - en 

svensk form for chokoladekage - til en pris af 85 

kroner stykket - svenske heldigvis. Dertil en kop 

lunken kaffe til kr. 30. 

Morale - husk altid at spørge til prisen først. 
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Dagen efter indtog vi kaffe og kage på 

campingpladsens restaurant - til kr. 30 for det 

hele - og her var kaffen varm. Oven i købet fik vi 

en opfyldning af den udmærkede kaffe uden 

merpris. 

Hvordan kommer man så til Hven - selvfølgelig 

helst i egen båd - på vores tur dertil blev vi 

forfulgt af AIDA: 

 

Men er tiden ikke til egen båd og man 

foretrækker en endags tur, kan man tage med 

Jeppe eller Bjørnsholm fra Nyhavn. Ankomst sidst 

på formiddagen og afgang igen kl. 16.30 

 

Båden bliver liggende og fra ens egen båd kan 

man opleve, hvad besætningen får tiden til at gå 

med, mens passagererne oplever øen. 

Vi har et par gange oplevet deres redningsøvelser 

 

 

En person hopper i vandet - evt. iført 

overlevelsesdragt, og så skal gummibåden i 

vandet og personen reddes op. De øver sig også i 

selv at komme op i gummibåden iført 

overlevelsesdragt ( det er dog ikke helt let ). 

Datoer til kalenderen. 

5. september - fiskekonkurrence - tilmeldingsfrist 

30. august. Tilmelding ( bindende grundet mad 

indkøb mv. ) til  jbs2@simonsen.mail.dk eller læg 

en seddel i klubbens postkasse. Evt. 4390 4748  

19. september - Marthadag med film, brotsjø sild 

og O.P.Andersson. Tilmeldingsfrist 16. septem-

ber. Tilmelding til  jbs2@simonsen.mail.dk 

 

- o0o - 


