Skovturs Tidende
Sidste nyt!!
Skovturs udvalget frigiver programmet for 2019 !!
Som den eneste avis i Kongeriget har Skovturs Tidende fået eneret til at publicere programmet for Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug´s skovtur
for 2019. Vores redaktion har arbejdet utrætteligt og kan nu med stolthed offentliggøre programmet for vores interesserede læserskare.

Skovturen 2019 10 – 12 maj, Skanderborg
Vi skal til Skanderborg, som ligger i Søhøjlandet midt i Jylland, det foregår i maj måned, bøgen er lige sprunget ud, skoven lyser op med friske forårsgrønne
blade, det kan ikke blive meget bedre. Vores base bliver Skanderborghus et fint lille hotel, der ligger et stenkast fra Skanderborg sø

Fredag
Ankomst om eftermiddagen til;
Hotel Skanderborghus Dyrehaven 3
DK 8660 Skanderborg

Lørdag
Morgenmad
Så er der traditionen tro en udflugt i området, og da vi
nu er i Søhøjlandet skal på en sejltur på søerne.

Hotellet ligger lige ned til søen, og ved 15-tiden vil der
blive serveret en lille kop
kaffe.
Fredag, sent eftermiddag
laver vi en lille gåtur ud i
skoven lige omkring hotellet. Lidt historie, i 1943
til 45 var området krigszone og afspærret, her lå
Hotel Skanderborghus
Luftwaffes hovedkvarter
med ca. 500 soldater stationeret på området.

Vi kører i fælles flok til den lille by Ry, der er ca 15
km afsæt ca. 20 minutter. Der er fin parkeringsplads lige
bagved kajen ved siden af Brugsen.

Efter maj 45 blev mrådet brugt til tyske flygninge, og
idag er området mest kendt for Smuk Festival. Fortiden
er her dog stadig, i efterladte bunkers er der museum,
og officersmessen er idag vandrehjem. Turen vil vare
ca. 1 time og afstanden vil være ca, 2 -3 km igennem
skoven.

Vi har valgt at leje en hel båd, Turisten hedder den, der
er plads til 100 med 40 siddepladser, og er udstyret med
et lille toilet.
Det gør det meget nemmere, vi bestemmer selv hvornår
vi skal sejle og hvorhen og samtidig har vi jo et sted at
spise frokost.

Resten af aftenen er i eget
selskab, vi har vores eget
lokale på hotellet, mon
ikke der er nogle, der har en lille historie at fortælle,
dårlig vittighed, en lille sang at fremføre, det skal nok
blive godt.
Lidt praktisk
Det er maj måned, så det kan være lidt koldt, og det kan
måske også dryppe lidt, så derfor tag en varm trøje med
og en regnfrakke.
Finanssektionen.
Indenfor det offentlige dukker der den ene skandale
op efter den anden, her i
foreningen sker det også.
Det forlyder at kasseren har
fundet en fejl i budgettet for
skovturen. Vi vender tilbage med mere nyt i næste
udgave.

Kasseren efter afsløringen af
budgetoverskridelsen

Morgenmad og så checker vi ud.
Søndag formiddag vil vi henlægge gåturen til området
omkring Ry og den afsluttende frokost bliver enten i
byen eller som picnic ude i området omkring havnen.

Turisten på vej mod Himmelbjerget

Det er maj og en skovtur, så mon ikke
spillemændene vil spille lidt på fordækket mens vi stævner ud af havnen.
Vi fra udvalget satser på at deltagerne
er passende påklædt og Erik måske
ville kunne fremmane en passende
hyldest til naturen.

Om aftenen, serveres en
to retters menu efter kokkens valg. Drikkevarer er
egen regning.

Søndag

Første destination bliver
Himmelbjerget, hvor vi
planlægger at bestige bjerget, man kan jo også vælge
at gå en lille tur omkring
anlægspladsen, eller blive
på båden.

Der spilles på Havnen i RY

Den 11 og 12 maj er Hjejledag i RY, så der vil foregå en
del ting i forbindelse med opstarten af sejlsæsonen af
Hjejlen, og der er også en ny båd der skal indvies.
Vi, dvs vores spillemænd, kommer muligvis til at deltage i Hjejledagen med lidt musik nede på havnen.
Vi får et program fra Turistkontoret, når det er klart.
På hjemturen er der masser af muligheder for at lave en
afstikker, der er Skanderborg, Silkeborg, hele naturen
omkring søerne, det er bare at vælge.
Et par links til information

https://www.visitskanderborg.dk/oestjylland/soehoejlandet
https://www.silkeborg.com/danmark/silkeborg-turist-forside
http://www.ibk.dk/

Hvad får jeg så for pengene??.
Fredag:

Når vi alle er tilbage i båden, vil kaptajnen sejle os hen
til et passende sted for indtagelse af frokost.
Denne vil foregå på båden, og bestå af en frokost buffet fra slagteren i Hårby med en lille snaps eller øl eller
hvad man nu kunne tænke
sig.
Vi anløber Ry havn senest
kl. 16.00, der skal jo lige
være tid til at komme tilbage til hotellet og få en
lille lur.
Aften, 3 retters festmiddag. igen er det kokken, der bestemmer, drikkevarer er her på egen regning.
Efter middagen har vi indlagt ca 1 times danseunderholdning, Birthe Jørgensen fra Århus kommer og udfordrer os med nogle anderledes danse. Vi har desuden
fået henvendelse fra et Kompagni??, som gerne vil bruge os som testpublikum, vi ved ikke hvad de vil vise os,
men vi har sagt ja.

Kaffe om eftermiddagen, en god seng at sove i.
Historisk gåtur i skoven.
Middag aften
Godt selskab aften

Lørdag:

Tur med Turisten på søerne til Himmelbjerget
Frokost på båden med en lille genstand.
Festmiddag på hotellet om aftenen
Underbar underholdning senere på aftenen

Søndag:

Morgenmad
En lille tur i Ry til Hjejledag.
Enkel frokost i Ry

Alt dette for 1700 kr. pr person.
Beløbet bedes indbetalt til: Ramsø Folkedanserforening
& Spillemandslaug
Vesterhegnet 46, 4600 Køge
Reg. 1551 Konto.1 77 55 45
Tilmeldingsfristen er udløbet, men der er enkelte pladser tilbage, så kom bare.

