
Kanotur med Tenko 4.-5-juni på Fjorda. 

Med strålende sol og godt humør var vi 20 stykker som dro avgårde til Fjorda lørdag morgen. Det var 

duket for årets kanotur med Tenko. (Tenko er en kristen ungdomsklubb fra 5.klasse og oppover.) 

Dette er 3. gangen vi drar på kanotur, men tidligere har vi fått vært sammen med Korvetten på Bagn. 

Siden datoene i år kræsjet med konfirmasjon, prøvde vi oss alene på tur denne gangen. 

To av gutta hadde med gitar, så vi hadde gitarspilling og sang hele veien på den nydelige turen i 

kanoer fra Vestland, ut på jakt etter den ledige og beste øya. Det var mange ute på kanotur på Fjorda 

denne helga naturlig nok, men pga vår kjentdame Britt Jorunn, fant vi fort et flott sted å være. 

Bading var en svært viktig aktivitet på turen, og jeg tror rekorden var på 2 timer ute i vannet.. Og 

vannet var nesten lunkent (20 grader) så tom alle voksne (les tom Tore..) var uti vannet opptil flere 

ganger.  

Ellers var det bålgrilling, gitarspilling og sang, fisking, quiz, natursti og alt som hører med på en slik 

tur.  

Det mest negative med turen var at det tok slutt litt for tidlig.. 

Må få takke alle voksne som var med og alt dere bidro med; Tore Hansebakken, Karen Garthus, Britt 

Jorunn Nybakke og Lene Strømmen. 

Vi anbefaler alle å ta turen til Fjorda med kano, virkelig en perle som ligger så nært oss; varmt vann, 

nydelig natur, stille og idyllisk; kort sagt helt topp når været er med en. 

 

 



 

 

 

 

Kristian og Eskil fisker (og er veldig fornøyde med fangsten..) 



 

Karen har quiz for en ivrig gjeng (og to stykker er fornøyde med å komme på lag..) 



 

Grilling av pølse og marshmallow var også en viktig aktivitet 



 

Sjøslag og bading, det er viktig å ha det moro og kose seg! 


