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Bornholm på cykel 16. august til 22. august 2020 

Bornholm er bakker, bølger, brosten, røgede sild og rundkirker. Bornholm er Skandinavien samlet på 
ét sted med store skove, hav og klipper. Bornholm har det hele, så snup cyklen og slip fantasien løs! 
Fra Højskolen kan vi nå alle steder ud på øen, men vi kan også deponere cyklerne ude og tage skolens 
bus den ene vej. Bornholm har et mere end 230 km stort netværk af smukke cykelveje at køre på.  

Undervejs på cykelturene gør vi stop ved seværdigheder, hyggelige cafeer, gallerier, gårdbutikker mv. 
På cyklen kommer vi vidt omkring, men vi søger også for at suge den særlige bornholmske stemning til 
os.    

Det går op og ned i Bornholms kuperede terræn. Turene er normalt på 30-50 km om dagen, og vi 
sørger for gode pauser undervejs. Vi cykler i et tempo hvor alle kan være med. Når turene overstiger 
40 km, vil der være et tilbud om hjemtransport med bus. Vi forventer dog, at du er glad for at cykle og 
ikke lader dig gå på af en regnbyge eller en strækning med bakker og lidt modvind.  

Du kan leje en god cykel med 5-7 gear eller en el-cykel gennem en forhandler på skolen. Du er 
velkommen til at medbringe din egen cykel. Cyklen skal være i god stand og have gode dæk og gerne 
nye slanger. Vi anbefaler at man benytter cykelhjelm! 

Kurset ligger samtidig med andre kurser. Så der vil også være andre folk i huset og fælles 
morgensamlinger og aftensang. På Bornholms Højskole er det en fantastik mulighed at mødes til 
morgensamlinger, fællesarrangementer og måltider og at opleve den inspiration, der opstår i mødet 
med andre. Vi spiser økologisk og meget grønt. 
 

Medbring i øvrigt 
Praktisk påklædning til cykelture i det danske sommervejr, en lille rygsæk/taske til madpakken, en 
drikkedunk, termokande, et krus til kaffe og evt. badetøj og håndklæde til brug ved stranden. 

Du skal ikke medbringe sengetøj, sengelinned samt håndklæder til brusebad og toiletbesøg.  

Kursusleder: Ole Buch Rahbek (ole.rahbek@gmail.com). Har du spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte kursuslederen eller højskolen.  
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Foreløbigt dagsprogram 

Ret til forbedringer forbeholdes. 

Søndag d. 16. august 

                           
Kl.20.00  Afhentning ved Rønne Havn (Velkomstcenteret)  
Kl.20.30  Indkvartering og efterfølgende, kaffe eller te og bolle med ost 

 
Mandag d. 17. august 

 
Kl. 08.00 Morgenmad   
Kl. 08.45  Morgensamling. Velkommen til Bornholms Højskole v. forstander Niels Glahn  
Kl. 09.15 Præsentation af ugens program og cykelturene. 
Kl. 10.30 Udlevering af cyklerne og mulighed for tjek af medbragte cykler  
Kl. 12.00 Frokost på højskolen 
Kl. 13.30 Cykeltur i Almindingen og området omkring højskolen - ca. 20 km. 
Kl. 18.00 Aftensmad på højskolen 
Kl. 19.30 Sangaften og aftenhygge ved Arnth Ravn og Ole Buch Rahbek. 
 
Tirsdag d. 18. august 

 
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 08.45  Morgensamling 

Kl. 10.00 Nordvestbornholm: Helligpeder, Hammershus og Allinge, ca. 40 km.  
Kl. 18.00  Aftensmad på højskolen 
Kl. 19.30 Fernisering og aftensang  
 
Onsdag d. 19. august 

 
Kl. 06.30 Tilbud om morgentur til stranden ved Boderne for de morgenfriske.  
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 08.45  Morgensamling 

Kl. 10.00 Gudhjem og Østerlars rundkirke, ca. 30 km. 
Kl. 18.00 Aftensmad på højskolen 
Kl. 19.30 En lille koncert efterfulgt af fortælling og aftensang  
 
Torsdag d. 20. august 

 
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 08.45  Morgensamling  
Kl. 10.00 Sydøstbornholm: Rokkestenen, Snogebæk og Dueodde Strand, ca. 50 km.  
Kl. 18.00 Aftensmad på højskolen 
Kl. 19.30 Tilbud om aftentur til Ekkodalen og Rokkestenen 

 
Fredag d. 21. august  
 
Kl. 08.00 Morgenmad 

Kl. 08.45  Morgensamling 

Kl. 10.00 Nordøstbornholm: Rankløve Skår/Haralds havn – Svaneke. ca. 40 km.  
Kl. 18.00 Festaften på højskolen – med festlige indslag, hvid dug og masser af blomster.  
 
Lørdag d. 22. august 

 
Kl. 08.00 Morgenmad med fortælling 
Kl. 09.15 Fælles bus til Rønne Havn - God rejse hjem 
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