
Træfberetning for Træf Øst 2022 

på Rødvig Camping den 12. – 15. maj. 

Torsdag:  

De sidste af deltagerene ankom i løbet af eftermiddagen og kom på plads. Efter stander hejsning 

skulle vi, traditionen tro, have varme hveder, men desværre var vejret ikke til at side ude og spise 

dem og hygge sig, så deltagerne fik sine hveder udleveret til opvarmning og fortæring i sine egne 

campingvogne. 

Fredag: 

En stille formiddag før vi alle mødtes på Geomuseum Fakse kl. 14.00. 

 

Stille formiddag på pladsen. 

 

Det flotte saltvandsakvarium på museet studeres. 



 

Del af udstillingen 

 

Det store kalkbrud i Fakse. Danmarks største hul. 

Efter besøget på museet i Fakse var dagen til fri disposition og igen var det for koldt til 

fælleskaffen. 

Lørdag: 

Kl. 10.30 mødtes vi på Rødvig Skibsmotor Museum 

Flere syntes at det var et interessant museum, dog var det nok ikke det helt store hos kvinderne. 

Det var en dejlig guidet tur rundt i museet og flere af de gamle motorer blev startet og man blev 

forundret over at de gik så stille og jævnt. 

Vores guider fortalte også om alle de utallige motorfabrikker som tidligere fandtes i Danmark. 

 



      

Fotos lånt fra museets hjemmeside. 

Kl. 13.00 var der biltur langs kysten af Stevns klint. Vi startede ved Mandehoved, hvor der tidligere har 

ligget et Hawk raketbatteri og hvorfra der er en skøn udsigt over dele af Klinten. 

 

Udsigt fra Mandhoved 

 

Nogle BTN’ere er gået helt Back to Nature 

Vi kørte videre til Stevns Fyr, hvor der igen er flot udsigt. På stedet har der også tidligere været 

placeret et Hawk Missil Batteri.  



 

Stevns Fyr 

Turen gik herfra til Højerup Gamle Kirke som ligger på kanten af klinten. Kirkens kor og en del af 

kirkegården styrtede ned i 1928, men er i dag sikret mod yderligere skred.  

Kirken ligger smukt på klinten og besøges hvert år af mange mennesker. 

 

 

Ved Højerup gamle kirke 

 

 



Til sidst gik turen til det nedlagte Boesdal Kalkbrud, hvor man er i gang med at bygge et UNESCO 

besøgscenter. I det gamle kalkbrud står der en særpræget stor tolvkantet kegleformet hal, som i 

dag bruges til koncerter og andre kulturelle formål. 

 

UNESCO centeret under opførsel 

 

Det specielle store tolvkantede hal. 

 

Fotos fra Boesdal Kalkbrud 

 



Efter køreturen blev der spillet klodsspil med den helt store gejst og da vejret igen var lidt køligt, 

valgte vi at droppe fællesspisningen og tage en gang klodsspil mere. 

Søndag: 

Kl. 08.00 var der sædvanen tro friskbagt morgenbrød til alle og kl. 10.00 var der 

standernedtagning og farvel og tak for denne gang. 

Jeg synes selv at det har været et interessant og oplevelsesrigt træf i smuk særpræget natur, men 

det er jo også mig som har arrangeret det ;-) 

Jeg vil gerne takke alle deltagere for det det dejlige selskab. 

 

 

Tommy. 


