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Vi skal bo på Vedersø Klit Badehotel, som ligger 300 meter fra 

stranden. 

Hotellet stammer fra 1927 og har haft en lidt omtumlet tilværelse. Der 

har været problemer med spiritusbevillingen – en vis pastor Munk 

nedlagde forbud mod alkoholen.  Senere var det har BUPL. der tog 

over. Alt det kan I læse mere om på: 

 http://www.vedersoeklit-badehotel.dk/   
 

Den nuværende vært har lovet os en god oplevelse! Hvad skal vi så 

lave? 

Ideen er, at vi skal være omkring hotellet det meste af tiden, vi skal til 

stranden og så har vi taget kontakt til Ringkøbingegnens Folkedansere, 

som kommer forbi. Vi skal hygge os sammen, og vi har en stor sal på 

hotellet, som kan bruge som vi vil. 

Programmet er stadig under udvikling, så der kan komme små 

ændringer i fremtiden, men overordnet bliver det som beskrevet i det 

følgende. 
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Program 

Fredag den 5/5 

Ankomst i løbet af eftermiddagen til 

Vedersø Klit Badehotel Aps 
Vedersø Klit Vej 59 

6990 Ulfborg 

Indkvartering. Der er kaffe og kage på Hotellet ved 15:30 tiden, 

17.00 Tur til stranden for dem der har lyst, vi går en lille tur 

rundt i området 

19.00 Middag på Hotellet i Vesterhavssalen. Afregning af 

drikkevarer arbejdes der på. 

21.00 – Vi må underholde os selv, der plejer at være nogen som 

har et eller andet der skal frem. 

 

Lørdag 6/5 

07.30 Morgenvækning og morgensang, derefter er der badning 

på stranden, der er præmier til de modige. Medbring 

morgenkåbe. 

 Morgenmad på hotellet fra 8.00 til 10.00 

10.00 Tur til Ringkøbing (kør selv), vi kommer på en lille 

rundtur i byen med en lokalguide. Handelstandsforeningen 

synes, det er fint at der kommer folk til byen, og skulle der 

være en spillemand eller to, der har lyst til at give et lille 

nummer på torvet, er det umiddelbart meget velkomment. 

Der kommer flere oplysninger senere. 

Frokost på egen hånd. 

 

 

 

 

 



15.00 – 17.30 

Kursus i Ragna Tang 

danse på hotellet. 

Ringkøbingegnens 

Folkedansere kommer 

med instruktør, 

spillemænd og nogle 

dansere, og vil i et par 

timer forsøge at lære os 

nogle af Ragna Tangs 

danse. Vi arbejder på at få 

lavet et lille sammenspil 

mellem vores spillemænd og Ringkøbing folkene.  Billedet er fra et 

stævne i Lemvig hvor de viste nogle meget fine danse 

19.00-21,00 Middag i salen. Ringkøbing-folkene vil deltage. 

21.00-23.00 Mini-legestue i salen med fælles optræden af spillemænd 

fra Ramsø og Ringkøbing, fællesdanse, sammenspil og 

godt humør. 

 

Søndag 7/5 

Morgenvækning og morgensang, derefter er der badning 

eller en morgenbitter på stranden. Morgenmad på hotellet 

 

10.00  Gåtur med fokus på naturen. Vi skal ned i klitterne og på 

stranden med en naturvejleder og høre lidt om naturen og 

lidt af historien om Atlanterhavsvolden. 

12.30  Frokost. Vi vil forsøge at lave en fælles frokost nede på 

stranden eller i klitterne, det afhænger selvfølgelig meget 

af vejret, er det helt umuligt bliver det på Hotellet. mere 

herom senere. 

Så er der afgang. 
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Hvad koster det? 

Det koster 1400 kr. per person. Det dækker: 

2 overnatninger på Hotellet, fællesspisning fredag og 

lørdag, frokost søndag, kursus og legestue. Drikkevarer 

kommer oveni, vi vil prøve at lave en aftale med Hotellet. 

Hvad skal jeg selv gøre? 

Melde dig til 

Send en mail: klaus@spillemandslaug.dk, 

Navn, Adresse, Telefon, Email: 

og skriv lige hvis der er noget specielt vi skal tage hensyn til. 

Så klarer vi resten. 

Selv transportere dig til Vedersø. 

I skal ikke bruge bilerne ret meget når i først er fremme, så sørg for at 

fylde dem op. Vi skal bo på hotel (enkelt- eller dobbelt værelse), så du 

skal ikke have sengetøj med. 

Huske varmt tøj og godt fodtøj 

Det blæser ved Vesterhavet, så husk vindjakke og hue. Desuden sko 

eller støvler der kan tåle stranden. Og så selvfølgelig badetøj (!) 

Eventuelt udvide programmet med andre seværdigheder 

Der er masse af muligheder for at lave en lille afstikker. 

Kaj Munk museet 

Hvide Sande  

Tipperne  

Elia monumentet i Herning  

http://www.levendehistorie.dk/Forside-10
http://www.hvidesande.dk/hvide-sande/hvide-sande-0
http://www.hvidesande.dk/hvide-sande/boern/bork-havn-har-charme-og-oplevelser-hele-familien

