
 
 

 
Bornholm 2021 
 

Vores første tur i 2021 starter d. 28 marts, hvor vi starter med at blive 

Coronatestet i Odense, videre til Lolland for at besøge noget familie og 

videre næste dag for at køre til Køge hvor vi tog færgen til Bornholm, 

vi ankommer til Bornholm 30 marts kl. 06:00, og herfra må vi se hvad 

de kommende dage vil bringe.  

Vi vil prøve at finde et sted hvor vi fredag i Påsken kan være, og 

forhåbentlig kan mødes med andre som er på Bornholm eller bor der 

ovre, og eventuelt få en god frokost sammen. 

Vi er nu nået Bornholm, og er stået op til en skøn morgen, hvad dagen 

vil bringe må vi se, men vejret er ikke nogen forhindring for at være 

udendørs. 

I dag 1 April er det atter et flot vejr på Bornholm, vi har i nat overnattet på en Vingård, smagt på 

vinen og hygget os med Lise og Leif samt Sonja og Gunnar. 

Torsdag var vi rundt på en del af øen, vi var ved Due Odde og videre mod  Svaneke hvor vi fandt 

en skøn plads på adressen Strandstien 1 L, her overnattede vi til fredag morgen, rigtig flot vejr 

men skide koldt, 3 grader da vi gik til køjs og 1 grad næste morgen. 

Søndag: Påske Morgen atter et flot solrigt vejr, men kun 3 grader fra morgenstunden, atter har vi 

overnattet på Listed Havn, en dejlig plads men uden nogen form for vand tømning eller strøm, ( 

dette var noget vi troede ind til en skrev til mig og fortalte at vi bare skulle tale med 

Havnefogeden, så kunne få alle former for service) så det må ordnes, og det viste sig at være så 

fine forhold, at vi blev her som base, og kørte ud her fra. 

I går anden Påake dage var det koldt og snevejr, så det blev ikke til mange udflugter, vi var mest 

på havnen i Listed og vi samledes i havnens samlingsrum til en en god frokost, og hygge i flere 

timer, I dag tirsdag er det atter meget koldt men dog solskin. 

I dag torsdag d. 8 skal vi med færgen til Køge kl. 17:00, og de sidste dage har slet ikke været så 

sjove, vejret har været koldt regn og sne og meget blæsende. 

Når vi i nat når Køge bliver det en overnatning på havnen, for i morgen fredag at køre til Kastrup 

for at besøge Lone og Knud, og så mandag morgen retur til Fyn. 
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