Ekskursion forud for Generalforsamlingen i Foreningen Bornholm i
Kyllingemoderen mandag den 16. juni 2014.
Foreningen havde inviteret Naturvejleder Jesper Kaufmann, Naturstyrelsen, til at lede en tur i området
omkring Kyllingemoderen.

Turen startede kl. 1700 med ca. 50 fremmødte medlemmer. Efter en kort præsentation af sig selv indledte
Jesper en kort omtale af denne del af Almindingen. Dette kan også læses ved et tryk her:
http://www.367ture.dk/site/Christianshoej/ .
Ekskursionen startede mod syd til den gamle egeskov, hvor vi foruden en beretning om fældning af gamle
egetræer fik forevist Ole Hertz’s skovbiprojekt. Egetræerne og den famøse fældning i 2009 af en mere end
400 gammel eg kan læses ved et tryk her: http://www.367ture.dk/site/Middelalderskoven/ .
Videre kom ekskursionen til den gamle Hotel Jomfrubjerg-grund, hvor udsigten over Aaremyre var
enestående på denne smukke sommer aften. Hotellets historie kan man læse om ved at trykke her:
http://www.367ture.dk/site/Jomfrubjerget/ .

Mindet om Marie Kofoed og Kongeegen, der senere blev besøgt på turen mod Kolle Kilde, kan man læse
mere om ved at trykke her: http://www.367ture.dk/site/Klemmekuld/ .

Turen sluttede ved en barsk opstigning til det Nordre Jomfrubjerg ad "Bakken", som tidligere under
midsommerens kildefester var hjemsted for alskens gøgl, musik og larm. Nu er der ingen spor efter denne
fortidens festplads.
For få år siden har man registreret en særdeles sjælden art flagermus holde til her, og der er hængt en del
kasser op for at optimere mulighederne for at denne sjældne flagermus kan finde ynglepladser.
Således oplivet over at have konstateret, at øen er blevet beriget med en ny art pattedyr, sluttede
halvanden times spændende ekskursion foran Kyllingemoderen.

Den bygning, der, da den blev bygget i 1929, fik navnet Almindingspavillonen og som efter datidens
tilladelser skulle være revet ned senest 1. april 1976.
I dag, 38 år senere, er den indstillet af Kulturstyrelsen til fredning, og den var også et fortrinligt sted til
fællesspisning og afholdelse af årets generalforsamling i Foreningen Bornholm.
Efter generalforsamlingen causerede Jørn Uffe Hansen over 36 års virke i foreningens tjeneste og navnet
Krak i Rutsker. Som tak for de mange års bestyrelsesarbejde gav foreningens formand Svend Kramp ham en
kurv med den nye bog om fotograf Valdemar Myhre og lidt godt til at spise og drikke.

