
”De barskes” 20 års jubilæumsarrangement på Svenstrup naturskole  
den 24 -25 oktober 2015 

 
Nogle betragtninger i forbindelse med jubilæet. 
 
Indbydelsen lød på møde kl. 9 på Svenstrup naturskole. 
Jens Flad og Svend-Erik var ansvarlige for dagens udfordring, og hermed kan man forvente sig 
lidt af hvert, skulle vi over vandet til Enø og videre til Næstved eller hvad. 
 
Kommandoen ved ankomst lød: Tag en cykel og en kop kaffe afgang kl. 9.30. 
Herefter blev vi alle kørt i bil til Tingerup Tykke ved Rønnede. Hvorfra vi cyklede i samlet flok 
under ledelse af Svend-Erik, som gav en udførlig beskrivelse af kendte lokaliteter ( Susåens 
udspring og Sjællands højeste punkt. 
 
Fra post 3 var der frit slag, med vandring over marker og i modvind på en pigecykel, hvor 
sadlen sad lidt lavt. Kaj fik os alle i gruppen til at tro, at post 4 og 5 var den samme på to 
forskellige kort. Vi burde vide at Kaj, som er aspirant, ikke er så erfaren. 
Ebbe og Arnes vejvalg og kortlæsning var i top. 
 
Post 5 var træklatring, hvor man skal op i træerne og svæve på en 450 m line gennem skoven, 
dette var en ny barsk disciplin for flere, Anne-Mette nåede ikke hele banen, da hun fik nogle 
krampelignende anfald undervejs. 
 
Trætheden meldte sig hos flere, især da vi nåede grusgraven i Mogenstrup, da posten var 
fjernet, Kaj punkterede og Arne tog den ud over styret. Herfra gik det mod Fårebakkerne og 
Uglehøj i Rettestrup plantage, som nogle glemte at tage. 
Alle var i mål kl. 17 og 6 af 12 barske fandt alle poster med Poul Henning Poulsen som vinder. 
 
Efter bad blev der tændt op i kaminen og bordet blev dækket med kandelabre i Svenstrup 
naturskole, middagen bestod af and med rødvin og dessert, undervejs fortalte Jens Flad 
historien om ”De barske” gennem 20 år, og der blev vist billeder fra dagens strabadser. 
De fleste foretrak overnatning udendørs, og efter morgenmad og oprydning tog vi afsked. 
 
Tak for en oplevelsesrig weekend 
 
Den lollandske lilletrold 
 


