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Refleksioner over sejlturene på Vejlesø og Fursø i august 2010 - af Erhardt Franzen, SIS 

Sejlturene udsolgtes i år så hurtigt som aldrig 
før. 210 pladser – fordelt på 3 dage - blev revet 
væk. Lidt vanskeligheder opstod en halv snes 
dage før turene løb af stablen. Bådfarten 
meddelte, at den ikke kunne sejle i dele af 
Furesøen som følge af grødevækst. Det 
sædvanlige afgangssted i Vejlesø ved Holte 
Station blev ændret til Frederiksdal. En tak til 
de mange foreningsledere, der med kort varsel 
fik informeret deltagerne om ændring af 
afgangssted, og Bådfarten bidrog med bus fra Lyngby Station. 

Vejret var med os alle 3 dage. Kun den ene dag faldt der en regnbyge over søen. De 3 
festlige musikanter ( Tove, Kirsten og Arvid ) gjorde fra starten sejlturen underholdende 
og fornøjelig og de gamle slagere blev sunget med entusiasme og kyndighed af deltagerne. 
Mange kan dem udenad. 

Landskabet omkring Furesøen er fascinerende 
og smukt. De mange flotte huse og anlæg er 
en fryd for øjet. Under landgangen ved Farum 
Marina, Furesøbadet benyttede 50 – 60 
deltagere sig hver dag af tilbuddet om en 
vandring i den nærliggende skov, ledsaget af 
professionel naturvejleder fra Skov- og 
Naturstyrelsen. Skovvandringen, der strakte 
sig over ca. 3 km, var en særlig oplevelse. 
Naturvejlederen fortalte overordentlig 
interessant om skovens historie, krydret med 

sagn og anekdoter, hvor sandfærdighedsniveauet ikke altid var til kurs 100, men 
fascinerende og morsomt var det. Naturvejlederen fortalte også om Furesøens og områdets 
tilblivelse tilbage fra seneste istid samt vedrørende den aktuelle miljøsituation for hele 
området. 

Fra Farum gik turen på søen tilbage til 
Frederiksdal, hvor der i traktørstedet ”Den gamle 
Have” var dækket op i det fri med udsøgt buffet 
med smagfuld helstegt pattegris, som kun ”Party 
Grisen” kan tilberede den. 

Dagen sluttede i ”Den gamle Have” med 
fællessang og de lystige musikanter ”på slap line”. 
Turens formål er naturoplevelse, motion, socialt 
samvær og hygge. 

SIS har besluttet også at gennemføre sejlturene i 2011 – dagene 9, 10. og 11. august. 

Turene udbydes omkring 1. maj 2011 


