Træfberetning for Træf Øst 2017
på Camping Mønbroen den 11. – 14. maj
Flere medlemmer ankom i løbet af ugen og nød den smukt beliggende campingplads og dejlige Møn.

Udsigt fra Camping Mønbroen mod Kalvehave

Torsdag d. 11. maj:
Kl. 17.30 var der standerrejsning og info om det forestående træf.

Kl. 19.30 var der varme hveder i maskinhuset og Lone, der driver campingpladsen med sin mand, fortalte
om Koster Færgegård og campingpladsens historie.
Fredag d. 12. maj:
Kl. 12.15 mødtes vi alle i den meget smukt beliggende Fanefjord Kirke, som er landskendt for de smukke
kalkmalerier.

Her fortalte organist Pia Dahl levende om kirken, livet i den tid kirken blev bygget og om
Elmelundmesteren, som havde udført malerierne. Hun spillede også et stykke middelaldermusik på fløjte
for os.

Del af Elmelundmesterens flotte kalkmalerier i Fanefjord Kirke

Flere tog den smukke tur over Bogø og Kalvehave retur til campingpladsen.
Fredag aften var igen hygge i maskinhuset. Desværre var der lidt koldt i maskinhuset, men god påklædning
kunne gøre det.
Lørdag d. 13. maj:
Kl. 10.30 mødtes på Thorsvang Samlermuseum, som ligger lige ved indfaldsvejen til Stege.
Museet drives af frivillige og der vises gamle effekter fra en fordums tid sat op i flotte miljøer både ude og
inde.
Vi var vist mange der kunne genkende varerne i købmandsbutikken, frisøren, radiobutikken m.m.
Efter besøget skulle der spises frokost og nogle valgte at spise på museets cafe, andre i det grønne og nogle
i byen.

Samling ved Thorsvang Museum

Gammel købmandsbutik i museet

Senere mødtes vi ved Stege Sukkerfabriks jordbassiner, som efter fabrikkens lukning er blevet et yndet
område for mange fugle – specielt vadefugle.
Ornitolog, tegner og grafiker Henrik Dahl var vores guide i det store bassinområde.

Toppet lappedykker i et af bassinerne

Guiden Henrik Dahl

Igen om aftenen fælles hygge og sang i det kølige maskinhus.
Søndag d. 14. maj:
Sædvanen tro gav foreningen morgenbrød kl. 8 og kl. 10 var det tid til standernedtagning og afsked med
alle de dejlige deltagere.
Tak til Erling for den friske harmonikamusik.

Ref. Tommy Hansen

