vær, og på fjellet (topptur på fjellet Goaldet 490 moh),
kulturstien som går rundt hele Lepsøya, og - spesielt
dersom man tar med barn - er turløypa
«Eventyrskogen» noe å ta med!
Vi forlot Lepsøya godt ut på ettermiddagen – i like fint
vintervær som da vi ankom.
Vi vil takke alle på Lepsøya som stilte opp og ga raust
av sin tid for å gi gruppa fra Ålesund Senioruniversitet
en uforglemmelig opplevelse av natur og ikke minst
dugnadsånden på Lepsøya.

Gruppen «Natur og Kultur i Nye Ålesund»
har i skrivende stund hatt sine to første turer for å
utforske det som skal inngå i «Nye Ålesund». Under
ledelse av gruppeleder og ildsjel Sølvi Furnes har turene gått til henholdsvis Lepsøya og Haramsøya.
Lepsøyturen startet den 5.
februar, i et aldeles strålende
vintervær, med frisk vind og
noen kuldegrader. men i sol
som skinte fra klar himmel på
en like strålende nysnø. De
fleste tok turen nordover
med hutigbåten fra Ålesund,
en ekstra bonus i det flotte
været.
Gruppa ble mottatt på kaia
på Lepsøya og ledet til klubbhuset for småbåtlaget,
hvor det ble servert rykende varm kaffe og småkaker.
Det var rigget til med lerret og projektor, og gruppa
fikk meget interessant informasjon og en innføring i
både historie, geografi og samfunnet og «liv og lagnad» på øya.
Veldig kort fortalt: Lepsøy (eller Løvsøya) er ei øy i Haram kommune. Den er den sørligste øya i øygruppen
Nordøyane, som ligger nord for Ålesund på sunnmørskysten mellom Haramsfjorden og Vigrafjorden. Øya er
forbundet med ferge til fastlandet over Lepsøyrevet og
hurtigbåt til Ålesund. Arealet her på drøye 12 km2 og
befolkningen er omkring 320 personer.
Gruppa ble så fordelt på et antall privatbiler (og ja –
lokalbefolkninga stiller opp – mannsterk!) og fikk en
grundig sight seeing-tur rund omkring på hele Lepsøya,
som til sist endte ved Prestegarden og N. Moen Landhandel, der det var duket til middag og dessert. Kaffe
og kaker ble så inntatt i under-etasjen av prestegården, som nå rommer det lokale «butikk-museet», inneholdende så godt som hele inventaret som var blitt
hentet fra tidligere N. Moen Landhandel. Litt av et syn,
man følte seg hensatt til barndommens dager. En
mengde ting man godt husket, og kanskje en og annen
sak man faktisk hadde glemt av i årenes løp!

TUSEN TAKK!

Informasjon til gruppa.

Fra butikk-museet.

Det gjøres en
formidabel
jobb—av frivillige—med rydding
langs strendene
og fjerning av
plast fra fjæra.

Det er to overnattingsmuligheter på gården, i hovedhuset som har 5 soverom med plass til 18, eller på
stabburet som har overnattingsplass til 9.
Litt historie om prestegården: Lepsøy misjonssenter
har vært prestegård fra 1600 tallet. Det har på det
meste vært rundt 20 hus på gården. Når presten flytta
til Haramsøya i 1974 samlet bygdefolket penger og
kjøpte husa og hagen rundt og ga dette i gave til NLM.
Huset blir i dag driftet på dugnad av bygdefolket.
Naturen på Lepsøya innbyr til mange flotte turer både i
fjøra, f.eks. Kjerstadsanden, en «sydenstrand» i fine-

En nydelig vinterdag på
Lepsøya.
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