Sommertur 2020 – Turen til Bornholm
Som de fleste danskere i år, måtte vi blive i Danmark over sommeren. Det betød, at vores
planlagte tur til en græsk ø, måtte byttes ud med en tur til en dansk en af slagsen. Nemlig
Bornholm.
Vi var så heldige, at få to dejlige sommerhuse med masser af plads og det ene ned til Snogebæk
strand.
Vi kørte tirsdag morgen mod færgen i Ystad og nåede frem til Borholm i tide til at spise frokost i
Rønne.
Efterfølgende kørte vi til husene, hvor vi fejrede starten på turen med grill og strandtur om
aftenen i Snogebæk.

Dag 2:
På turens anden dag besøgte vi NaturBornholm, hvor vi var på en 1700 millioner år lang rejse
tilbage i tiden for at følge Bornholms mange geologiske udviklinger. Heriblandt så vi den
gennemførte udstilling ’’De danske dinosaurer’’ og fik indblik i diverse dyre- og planteliv gennem
tiden. Bornholm har jo en ganske unik undergrund, som tydeligt ses i omgivelserne omkring
NaturBornholm.
Efter besøget kørte vi til Rønne for at besøge Bornholms museum. Her blev vi taget med tilbage til
maj 1945. Bornholm blev nemlig ikke befriet d. 4. maj som resten af Danmark, men måtte opleve
kraftige bombardementer af specielt Rønne og Nexø d. 7. og 8. maj. Museet var pyntet med
murbrokker og bombet inventar, som fuldendte den rørende oplevelse.
Herefter gik vi til Hjorts fabrik for at kigge på Søholm keramik, som har været en kendt
keramikfabrik fra Bornholm.
Dag 2 sluttede med pizza og filmen ”Tempelriddernes skat”.
Dag 3:
Dag 3 startede med en tur til Østerlars Rundkirke. Vi havde set ”Tempelriddernes skat” aftenen
forinden og eleverne var vilde efter at løbe rundt og kigge efter spor. Vi kom helt op på øverste
stokværk, under det smukke tag og fik læst historien bag kirken.
Herefter tog vi til Gudhjem for at spise frokost på røgeriet, spise is og shoppe lidt souvenirs.
Aftenen stod på fælles boldspil og grill i et af husene.
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Dag 4:
Ingen tur til Bornholm uden en tur i Ekkodalen hvor vi råbte, hujede og grinte løs. Cafeen ved
Ekkodalen havde KrølleBølle is, som vi blev nødt til at smage.
Efter alt råberiet var vi sulte og kørte til Svanneke for at spise noget frokost, se glaspusteri hos
Pernille Bülow, købe Svanneke Bolcher og shoppe lidt souvenirs.

Dag 5:
Vi havde virkelig glædet os til at tage færgen fra Gudhjem til Christiansø. Vi købte billetter og tog
afsted. Vi spiste den lækreste frokost på Christiansø Gæstgiveri, hvor vi havde udsigt over en stor
del af øen. Solen skinnede så meget, at vi måtte nøjes med en lille gåtur rundt på øen, før vi måtte
finde skygge og køle os med en is, før færgeturen tilbage til Gudhjem.
Om aftenen så vi alle fodboldkamp og spiste lækker mad.
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Dag 6:
Den sjette dag startede med afslapning og badning.
Vi spiste tidlig aftensmad og tog til Hammershus hvor vi havde booket aftenrundvisning med guide
og flagermuslygter.
Her hørte vi den lange og skumle historie om Hammershus inkl. om Leonora Christine. Guiden var
så dygtig til at formidle historien, at vi næsten kunne lugte, høre og forestille os fortællingen som
var vi tilstede dengang.

Dag 7:
Sidste hele dag på Bornholm blev brugt på besøg på Bornholms Middelaldercenter, hvor eleverne
bla. kastede sig ud bueskydning. Vi så også Opalsøen og kørte til Balka Strand for at bade inden
frokost i Rønne og klargøring til hjemtur dagen efter.
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Dag 8:
Vi stod op tidligt, gjorde rent i husene og tog færgen mod Ystad ved formiddagstid. Herefter gik
turen hjemad.
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