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Danmark rundt i kajak
Odden
Den tidligere jægersoldat
Erik B. Jørgensen rejser i
disse dage Danmark rundt
i havkajak. Fredag krydsede
han Kattegat og ankom til
Odden.

opgave, så er det netop
ham. Han har arbejdet
både i Jægerkorpset og i Siriuspatruljen, har deltaget
i Grønlands Ekspeditionen
og krydset indlandsisen to
gange. Denne weekend tog
hans Danmarks-rundrejse
ham over til Odsherred nærmere bestemt Odden.

- Jeg stod op klokken
4.45 fredag morgen. Det var
stadig alt for mørkt på det
tidspunkt, så jeg kunne
først sejle ud omkring ved
syv-tiden. Jeg havde overnattet på øen Hjelm, og målet denne dag var at krydse
Kattegat og få Sjælland under fødderne for første

AF THOMAS RYE
Man skal være af en helt
særlig støbning for at begive sig ud på en kajaktur
omkring Danmark midt i en
af de koldeste vintre, vi har
haft herhjemme i mange år.
Ikke desto mindre er det
præcis, hvad Erik B. Jørgensen har sat sig for. Men
hvis nogen har forudsætningerne for at klare denne

Den tidligere jægersoldat og medlem af Siriuspatruljen Erik B. Jørgensen har sat sig for at sejle Danmark rundt i havkajak.

gang på denne rejse, fortæller Erik B. Jørgensen.

Havblik, solopgang
og fugle på træk
På trods af temperaturer,
der lå et pænt stykke under
frysepunktet, gik turen
smertefrit.
- Hvem kan også brokke
sig, når der er havblik, solopgang, fugle, der trækker,
og kajakken bare glider
derudad, siger Erik B. Jørgensen.
Ideen til turen opstod
helt tilbage i foråret, da
Erik B. Jørgensen arbejdede som instruktør i havkajak. Først i oktober fik
han dog tid til at komme i
gang med træningen og forberedelserne.
- Hvorfor gøre det om
vinteren? Først og fremmest er det for at søge nye
eventyr og oplevelser for
min egen skyld. Men det er
også et ønske om at vise, at
Danmark har meget at
byde på, store som små
eventyr. Man kan godt få

Fredag ankom Erik B. Jørgensen til Havnebyen. Inden da var han sejlet over Kattegat fra Hjelm til Odden.
Foto: Peter Andersen
ekstreme oplevelser i Danmark, mener Erik B. Jørgensen, der skriver en blog
på internettet om sin rejse

for at udbrede kendskabet
til friluftsliv og dele sine
oplevelser om rejsen med
flest mulige. tr@nordvest.dk

Rosset mødte
talstærkt op
til nytårskuren
Skippinge

Landsbyhuset i Skippinge
fylder 10 i år.
Det blev søndag
eftermiddag fejret med
nytårskur i det gamle
missionshus, som i dag
er blevet samlingssted
for en lille by,
hvor de lokale beboere
selv spøgefuldt omtaler sig
som »rosset«.

AF THOMAS RYE
Det gamle missionshus i
Skippinge, der i dag nok
bedst er kendt som Landsbyhuset, var stuvende fuldt
søndag eftermiddag, da husets 10 års fødselsdag blev
markeret med en nytårskur
på den sidste januardag.
- Vi har i bestyrelsen gennem de sidste par år diskuteret, hvordan vi kunne
lave et eller flere arrangementer, som fik fat i hele
byen. I anledning af Landsbyhusets 10 års jubilæum
fandt vi derfor på at invitere alle i Skippinge og
omegn til dette arrange-

ment, hvor det er meningen, at vi bare skal være
sammen en halv time eller
to og glæde os over dette
pragtfulde fælleshus, vi har
i Skippinge, sagde bestyrelsesmedlem Stig Løcke i sin
velkomsttale.

Sig til når i har noget
på hjertet
Blandt de fremmødte gæster var borgmester Thomas
Adelskov (S), der benyttede
lejligheden til at slå et slag
for, at borgerne og kommunen skal blive bedre til at
tage fat i hinanden, når der
er noget vigtigt, der står for
døren.
- Sig til, når i har noget
på hjertet. Jeg lover ikke,
at hele byrådet kommer
rendende hver gang, men vi
lytter. Sæt jer ned og tag en
diskussion om jeres lokalsamfund her i huset eller
andre steder, så vi ikke kun
samles for at diskutere, når
vi politikere sætter en annonce i avisen. Kun gennem
åbenhed og dialog kan vi
udrydde myter og forhindre
fejl, sagde borgmesteren.
- Og så skal jeg i øvrigt
nok sige videre, at rosset er
flyttet herud, tilføjede
borgmesteren ...
tr@nordvest.dk

Borgmester
Thomas Adelskov (S)
var blandt gæsterne,
da Landsbyhuset i Skippinge
søndag holdt nytårskur
for nær og fjern.

Borgerne i Skippinge
var mødt talstærkt op
for at fejre Landsbyhusets
10 års jubilæum.
Foto: Kirsten Ellebæk

