
Naturskolen i Ørre – søndag den 6. august 2017.  

Godt 60 km blev turen. Kl. 10 til 15.30.  

Vi var 4: Bjarne, Lene, Aase – og turleder Vera. 

Der var lovet regn i form af byger. Det kom der også og der var mange af dem. 

Der var også vand i dem og de var vedholdende. Så det endte i mange gange skift med af/på regntøj. 

Vi var også lovet medvind ud over Tvis, Aulum til 

Ørre og modvind hjem over Hodsager, Gedbovej, 

Tvis – det kom også til at holde stik.  

Det blev en god tur.  

4 stk. er ikke så mange, men vi har ikke så mange 

at tage af i vores klub, det er ferietid og 

vejrudsigterne var heller ikke for lovende. Men vi 

er altid glad for at se dem, der møder op.  

Og vi havde en skøn dag med god snak og latter. 

Der rører sig jo konstant meget i samfundet – 

emner, som vi lige kan få vendt og vejet på sådan 

en tur og drøftet, om ”tingene nu holder vand”. 

På Naturskolen i Ørre var der overnattende gæster denne gang. Men vi slog os ned ved det 

overdækkede grillsted – der var plads til både vi 4 og vore cykler. Da silede regnen ned. Men en god 

frokost kan nemt lede tankerne væk fra det - og Bjarne bidrog i dag med en mundsmag af RIGA-

balsam. Det er noget sort stads, der skulle være godt til både indvortes som udvortes brug.  

Før vi cyklede ud af Ørre – så vi Missionshuset Nasaret i Nybro. Det er fra 1880-erne og var i brug helt 

frem til 1964. I 1988 blev det restaureret og fremstår nu som et minde om de store religiøse 

bevægelser, der var fra 1880 og frem. Det delte sognet i 2 kulturelle bevægelser – den grundtvigske 

og Indre Mission.  

På vores tur var der køer, heste, får i massevis. Der var fugleliv. Der var smukke blomster i velholdte 

haver, og farveflor af blomster i vild og utæmmet natur. Og der var dufte overalt. Sådan er det med 

frisk regn, så bliver duften mere intens. Både af det nyslåede græs og fra de flotte kløvermarker, der 

fremstår som et ”hvidt tæppe”. Kløvermarker så vi faktisk mange af. Vi gætter på, de bruger det til 

ensilering. 

En enkelt kornmark 

ved Aulum var 

høstet og marken 

allerede ”pløjet 

sort”. Ellers står 

kornet rundt 

omkring klar til høst. 

Men mange af markerne har desværre 

”fået en gevaldig én over nakken”. 

Kornet er sådan slået ned – og det er i 

store områder. Tak for i dag til jer – det 

gør vi helt klart om en anden dag. 

       Vera Bagge. 
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