
SIS´ ”Sejlture på Furesø” i 2012 
Vejrguderne tilsmilede i år SIS` sejlture på Furesø, med skovvandring i Nørreskoven 
mellem Farum og Værløse og efterfølgende lystigt samvær i ”Den Gamle Have” i 
Frederiksdal. 
 

Traditionen tro gennemførte foreningen 
”Senior Idræt i Storkøbenhavn” (SIS) 
sine 4 sejlture i år i dagene 14.-17. august 
– med ca. 70 deltagere hver af de fire 
dage. De i alt ca. 280 deltagere kom fra 
16 forskellige medlemsforeninger af SIS, 
hvilket er udtryk for, at rigtig mange af 
SIS´ 31 medlemsforeninger slutter op om 
og deltager i sejlturene. Det er dejligt. 
 

Dagsprogrammet i år var også med en times 
skovvandring i Nørreskoven ved Farum/Værløse 
under landgangen i Farum Marina. Rundviser og 
fortæller i skoven var Alf Blume, der er formand for 
den lokale afdeling af Danmarks 
Naturfredningsforening i Farum. Alf Blume fortalte 
livligt og interessant om dyre- og plantelivet i skoven 
og om, hvordan vi i udendørslivet kan bruge skoven 
og landskabstyper til oplevelse og motion. I den 
sammenhæng kræver naturen ”bæredygtigt hensyn”, 

bl.a. for at undgå ødelæggelser af ønskværdig biodiversitet (mangfoldighed) i dyre- og 
planteriget i naturen. 
Under sejlturen på søen fortalte SIS` næstformand Erhardt Franzen om 
seværdigheder mv. på søbredden. De skovklædte strækninger, de mange 
smukke, velholdte og historiske huse, der i områder ligger ned til 
søbredden, og om de mange idræts- og motionsaktiviteter, der foregår på 
Furesø. Det gælder ro-, kano- og sejlsport samt 4 store offentlige 
friluftsbade, der hver sommer besøges af tusindvis af badegæster. 
Fortrinsvis fra lokalområderne. 
 

Furesø er absolut en af Danmarks smukkeste søer og med et rigt fugleliv. Søen er rasteplads 
for mange arter af svømmefugle under træk fra nordlige til sydlige himmelstrøg og tilbage 
igen. 
 

Turen på søen og skovvandringen i Nørreskoven udgjorde 1. akt i dagsprogrammet - akten 
med naturoplevelse på ”sø og land”. 2. akt af programmet var med mad og lystigt samvær, 
som det plejer at være, i traktørstedet ”Den Gamle Have” i Frederiksdal. 

 

Sceneskiftet fra 1. til 2. akt var ved bådens ankomst, gennem 
indsejlingen i ”Mølleåen” til bådebroen i Frederiksdal, hvor 
de tre ”Glade Musikanter” Tove, Kirsten og Yvonne/Kirsten 
modtog selskabet på kajen med lystigt spillemandsmusik, og 
hvor deltagerne, medens de endnu var tæt bænket om bord på 
båden, sang den gamle sang: ”Mølleåen”, så ikke et øje var 
tørt! 



 

 
I ”Den Gamle Have” sørgede traktørstedet for 
fuldendt, udendørs luftige og skyggefulde rammer 
og fin opdækning for selskabet. Kokkeparret ”Benny 
og Ingo” serverede en smagfuld buffet, med helstegt 
pattegris og tilbehør. 
 

”De glade Musikanter” leverede igen i år en lystig 
underholdning med sang og musik, hvor deltagerne 
præsterede at synge med på mange af de gamle 
sange og slagere, så det kunne høres viden om i 
Frederiksdal. Det var festligt og fornøjeligt. 
 

Ved afslutningen på dagen var der hver af dagene deltagere, der tilkendegav, at det havde 
været fornøjeligt og oplevelsesrigt at deltage i turen – både til lands og til vands! 
 

Der er flere fotos på hjemmesiden www.sis-dk.dk under fanen Fotogalleri 
 
På gensyn igen i 2013? 


