Sommertur 2021 – Tur til Blåvand
I år gik en af vores sommerture til Blåvand, hvor vi havde lejet et stort sommerhus med indendørs
swimmingpool, bordfodbold, pool bord, bordtennis, basket bane mm.
Første dag blev brugt på transport fra Sjælland til Jylland med frokoststop i Odense, check ind i
huset og indkøb samt afslapning.
Dag 2:
Turens anden dag startede med morgenløbetur for alle og var ellers en dag fyldt med afslapning
og hvor vi udnyttede husets mange legemuligheder. Vi spillede bordfodbold, billard og havde god
tid til at svømme i swimmingpoolen.

Dag 3:
På turens tredje dag skulle vi tidligt op og til Hvide Sande, hvor vi havde booket surfundervisning
og skulle prøve kræfter med SUP paddleboards.
Alle fik tilbuddet om våddragt, men de fleste valgte at hoppe i vandet med redningsvest og
badetøj.
Det var en dejlig formiddag ved stranden med masser af grin, hvor vi fik prøvet at surfe og mange
lykkedes med især SUP.
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Efter strandturen besluttede vi at spise frokost på havnen i Hvide Sande, og det endte med at
være et fantastisk festmåltid af stjerneskud og spareribs.
Herefter kørte vi til Hvide Sande fyr og gik hele vejen op til toppen, hvor vi kunne nyde den skønne
udsigt.

Tilbage i Blåvand lavede vi pizza og slappede af med spil og swimmingpool efter en aktiv og god
dag.
Dag 4:
Dag 4 startede tidligt, da vi skulle afsted til Sønderborg for bla. at besøge Danfoss Universe.
I det gode vejr fik vi prøvet størstedelen af forlystelserne, hvor den blå kube, virtual reality bil ræs
og segway klart var det største hit.

Efter frokost kørte vi videre til Dybbøl Banke Historiecenter, hvor vi blev mødt af en engageret og
virkelig god guide, som fortalte om krigen ved Dybbøl. Derudover lavede vi pandekager over bål,
fik lov til at smede en geværkugle hver i smedjen og eleverne fik stormet skansen.
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Turen til Sønderborg sluttede med en is på havnen.

Dag 5:
Ca. 1 km fra vores hus, lå bunkermuseet Tirpitz. Vi havde alle set afsnittet af ”Kurs mod Danske
kyster” hvor familien Beha er i Hvide Sande og Blåvand og derfor var der stor interesse for at tage
et smut forbi museet.
Vi valgte at prioritere deres meget flotte og fascinerende rav udstilling og at se den store
Tirpitzbunker.
Resten af dagen stod på hygge i huset, dåseskjul udenfor og flæskesteg med brun sovs, kartofler
og rødkål til aften.
Dag 6:
Torsdagen blev brugt i Ribe, hvor vi så Ribe domkirke og besøgte det meget gennemførte HEX!
Museum om hekseforfølgelserne i Europa.
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På vej hjem spiste vi aftensmad i Esbjerg og sluttede dagen af med ravjagt i mørke ved
Blåvandshuk med UV lygter.

Dag 7:
Den sidste hele sommertursdag skulle bruges i Blåvand, hvor vi fik shoppet på gågaden, og hygget
hjemme i huset med spil og poolen.
Vi havde booket bord på en fin restaurant i Esbjerg til aftensmad og bagefter tog vi hjem til huset
og holdt sommerfest med tur i poolen, slik, chips, sodavand, sjove alkoholfri drinks og god musik.

Dag 8:
Vi skulle tidligt op og afsted, da vi skulle med færgen fra Århus mod Sj. Odde kl. 14.00. Inden vi
skulle med færgen, skulle vi dog et smut forbi Moesgaard museum og se deres særudstilling om
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neandertaler. En virkelig stor oplevelse med interaktive stande, smukt udsmykket rum og en
gribende fortælling.

En dejlig sommertur i det danske, hvor det sociale samspil var i højsæde og sjove aktiviteter var på
programmet.
Vi glæder os allerede til næste år!
De bedste sommerhilsner,
YderbySkolen
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