
Bornholm 2019 med Café 60+. 

I år blev vores Bornholmer-tur udvidet til også at omfatte en overnatning på Bornholm, og det viste sig at være 

en rigtig god idé, da i alt 34 medlemmer deltog på turen. Der var flere interesserede, men der kunne ikke skaffes 

mere plads på hotellet. Turen fandt sted i perioden mandag den 26. august – onsdag den 28. august 2019. 

Turen var, som sidste år, arrangeret af Poul Erik Lintrup og Erik Libolt, med de uundværlige hjælpere Anita 

Thomsen, Marianne Lintrup og Gurli Libolt. 

12 deltagere kørte i bil til Bornholm over Sverige, så de var klar til at møde os, der kom med færgen fra Køge, i 

Rønne tirsdag morgen. Nogle for at forberede turen for os andre, andre for at deltage, da der ikke var flere 

køjepladser på færgen. 

Mandag den 26. august ca. kl. 23:00 mødtes 22 cyklister ved Bornholmer-færgen i Køge. Kort tid efter alle 22 var 

fremmødt, ca. 23:30, fik vi lov til at gå ombord med vores cykler og tasker. 

Efter en enkelt øl tørnede de fleste til ro i 4-sengs kahytter. 

Tirsdag d. 27. juli stod vi op ca. 05:30, færgen lagde til kaj i Rønne kl. 06:00, og ca 06:15 fik vi i samlet trop lov til 

at forlade skibet. Vi cyklede derefter knapt 2 kilometer til Rønne Vandrerhjem, hvor der kl. 07:00 blev serveret 

dejlig morgenmad både til os og til de 12 medlemmer, der var rejst i forvejen. 

Der blev cyklet på 2 niveauer på Bornholm: Det hurtige hold, med 15 deltagere, under ledelse af Erik Libolt, delte 

sig op i 2 mindre hold og kørte med få hundrede meters mellemrum, medens det knapt så hurtige hold kørte 

med Poul Erik Lintrup som guide. 

Der følger nu indlæg fra Erik Libolt og Lennart Thomsen for deres kørte ture for de 2 hold. 

 

Indlæg ved Erik Libolt: 

Efter morgenmaden og en kort orientering om dagens program begav hold 1 sig ud på dagens etape. Da vi var 15 

ryttere til start, delte vi os op i to hold og kørte med ca. 100 meters afstand. 

Vi kørte ned om havnen med mål til Helligpeder, som skal besøges, når vi er på øen. Han var dog ikke hjemme, 

men efter en 14% stigning var vi ude på rute 10 igen, med kurs mod Hammershus. Efter det obligatoriske 

familiefoto blev kursen sat mod Sandvig. Der var nogle, som skulle køre op til fyret ved Hammer Odde efter foto-

stoppet, derpå kurs mod Tejn til kaffestop i Allinge. Besøg i Gudhjem: 14% stigning op ad hovedgaden og derfra 

til frokost på Svaneke Bryghus. 



 

Derefter kørte vi til Østermarie, ind i Almindingen over Paradisbakkerne med mål ved Balka strand, hvor en kold 

øl og svømmebassinet ventede. 

Fælles spisning om aftenen med hold 2 og hjælperne. Søren uddelte den prikkede mariehønetrøje til den rytter, 

som havde gjort sig særlig bemærket i løbet af dagen, valget faldt ikke ufortjent på Erik (ikke for hans gode 

kørsel), men for hans måde at være på. 

 

Efter aftendrinks i haven var det tid til at sige godnat efter en lang dag. Næste dag ventede der en lige så lang 

dag. 

Næste dag startede vi ud med at køre ind på øen mod Vester Sømarken, videre til Aakirkeby, kurs mod 

Østermarie, her et kort is-stop for derefter at køre til Rytterknægten, hvor alle mødtes til fælles frokost og kaffe, 

som vores servicepiger kom med. 



 

Efter en god frokost kørte vi ad forskellige ruter til Rønne vandrehjem, hvor der var bad og omklædning samt en 

velfortjent øl. 

Efter skåltalerne sang vi en farvelsang (en let omskrivning af Kim Larsen’s sang Om lidt bliver her stille). Derefter 

var det tid at sige farvel, nogle kørte hjem i bil, nogle tog færgen til Køge, og andre blev på øen. 

  

Indlæg ved Lennart Thomsen: 

På hold 3 var vi 16 deltagere. Vi delte os i to hold, som kørte med ca. 100 m. mellemrum. 

Tirsdag startede med et solidt morgenmåltid på Rønne vandrerhjem. Derefter fortalte vores lokale guide (Poul 

Erik Lintrup) om turen og de ting, der var om Rønne. Så kørte vi mod nord mod Hammershus ad små veje, hvor vi 

hele tiden fik fortalt historier om stederne Sorte Hat, Hasle, Teglkås, Jons kapel, Hammer havnen, Opalsøen og 

derefter videre til Sandvig, hvor vi fik en skøn og velfortjent is. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre måtte vi, da vores guide havde en masse at fortælle. Over Allinge, Sandkås, Tejn til Gudhjem, hvor det 

gode service team (Marianne, Gurli og Anita) holdt med lækre flæskesteg sandwich. Derefter gik det over 

Bølshavn, Svaneke, Nexø til Hotel Balka Strand, hvor vi ankom kl. ca. 15.00. Da havde vi kørt ca. 70 km. Efter en 

bette øl var der nogle, der gik på stranden og andre hoppede i poolen. Efter aftensmaden hygge ved poolen lige 

som syd på. 

 

Onsdag startede vi kl. 10.00 ved, at vores guide igen fortalte om øen og turen, og hvad vi skulle se undervejs. 

Delte os igen i 2 hold og afsted mod Snogebæk og Dueodde, ad smukke veje til Åkirkeby, gennem skov til 

Rytterknægten. Oppe på toppen holdt vores servicepiger med kold kartoffelsalat, lune deller, kaffe, te og vand.  

 

 

 



 

Derfra gik turen til Rønne vandrerhjem, hvor vi kunne bade. 

Kl. ca. 15.45 blev der sagt farvel og så afsted til færgen. 

Jes og jeg vil gerne rose holdene for rigtig god disciplin og kørsel og sige tak til alle, der deltog, for en rigtig dejlig 

tur. 

 

’Færgeholdet’ til Køge cyklede med oppakning i samlet trop til Rønne Havn. Vi kom hurtigt ombord på færgen, 

hvor sejlturen på 5½ time blev brugt lidt forskelligt, afhængig af ens temperament.  

Nogle fik en øl eller 2, de fleste en glimrende aftensmad (fra buffet), få fik burger med plastik (uha). Derefter gik 

nogle til ro i særskilt køje-område, nogle hvilede ørerne i liggestole medens andre fortsatte snakken til ankomst i 

Køge Havn kl. 22:30. 

Stor tak til alle, der var med på turen, og som var med til at gøre den til en rigtig skøn tur. Denne tak gælder især 

til Erik og Poul Erik for deres store arbejde med at tilrettelægge og gennemføre turen og til vores skønne 

hjælpere Anita, Marianne og Gurli. MEN uden deltagere ingen tur; derfor også stor tak til alle deltagerne for 

deres positive bidrag hertil. Jeg sender også lige en tak til ’ham deroppe’, der sørgede for at vi havde et dejligt 

vejr på hele turen. 

 

Torkil Petersen 

 

 

 


