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Formanden har ordet!
Jesper Madsen
Ohøj - så kom tiden endelig, hvor vi har fået bådene i vandet efter et langt og vådt forår.
Sommeren står for døren, og vi kan komme ud og nyde vores nypolerede både og de dejlige søer, og ikke
mindst vores perle, Marinaen. Det føles godt at komme der; hyggelige mennesker, nyslået græs, malet
klubhus, ny renoverede broer, en flot udvidet svigermorbro og en rigtig flot terrasse ud mod vandet. Mange
dejlige ting, udført af vores korps af frivillige kræfter. Det gør, at vi kan nyde den fantastiske klub vi har.
Jeg er rigtig stolt over og glad for, at være formand for sådan en klub, der er baseret på frivillige kræfter.
Det skal vi huske at passe på, og ikke at kritisere, - de gør deres bedste. Ting kan gøres på forskellige måder,
og vi er forskellige som mennesker.
Vi har fået opsat 2 stk. mågeskræmmere på 2 broer. Vi håber det hjælper med, at holde fuglene på afstand.
Igen i år har vi haft mange nye indmeldelser, og til alle jer nye medlemmer, vil jeg sige velkommen til.
Kom ned i klubben og vær en del af det hele.
D.10. maj var der møde med bestyrelsen, et flot fremmøde og en masse engagerede og interesserede nye
medlemmer. Vi sluttede af med en rundtur på marinaen, og så var grillen klar til en pølse. En rigtig hyggelig aften.
Husk at bruge vores Facebook side: Ry Marina, upload jeres billeder og skriv lidt tekst.
Vi har pant på vores dåser fra automaten i klubben, tomme dåser skal i containeren til højre for automaten.
Smides dåserne i skraldespanden i køkkenet, er det som at smide klubbens penge væk.
D. 3. april havde vi stander hejsning med et rigtig stort fremmøde, vidst det største deltagerantal jeg kan
huske. En hyggelig dag, hvor vi fik hejst standeren, og hvor der som sædvanlig var auktion med mange
maritime ting.
I vinterens løb, har der været 3 klubmøder med forskellige emner. Først et meget spændende foredrag,
senere var der emner omkring klargøring af båden, og sluttelig en motorlæreaften. Hyggelige aftenmøder
med godt fremmøde.
Sidder der nogen med gode ideer til arrangementer eller klubmøder, så skriv eller kom til mig.
I skrivende stund står vi lige over for vores sommerfest d. 28. maj og vores familiedag d. 11. juni. Jeg håber
der er mange, der vælger at deltage i dem.
D.10. september har vi Tour de Legedag for voksne, en rigtig sjov og hyggelig dag, så husk at reservere
dagen.
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer med forhåbentlig en masse dejlig sejlads på søerne og hyggelige
timer i klubben.
Jesper Madsen
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Forårets klubmøder
Chr. Medom

marine motor og demonstrerede
derefter, hvordan den fungerede
fra indsugning til udstødning.
Selv den uerfarne motorbådsejer
fik stort udbytte.
Arbejdsgruppen, der består af
Johnni Toftegaard, Jesper Madsen, Kim og Helene Lindhardt
samt Per og Suzzie Walter, skal
have tak for de gode og kvalitative
klubmøder.
Christian Medom

Ry bådlaug har hvert år klubmøder i tiden, hvor bådene står
på land. Mødernes indhold har
gennem årene været af forskellig
karakter. I år startede møderne i
januar med et yderst interessant
foredrag med Johnni Astrup Toftegaard, der som kriminaltekniker
delte de barske oplevelser med os.
Foredraget blev omtalt i Ank´rets
marts nummer.
Mødet i marts trak 46 deltagere,

hvilket var yderst tilfredsstillende.
Repræsentanter fra Laven Motormølle og fra Horsens Yacht Værft
gav gode råd om forårs klargøring
af både. Alt omkring olieprodukter, bundmaling, polering, hjælpemidler mm. blev demonstreret.
I april indtog brødrene Brodersen
fra Havneservice Horsens klubhuset. Den aften var der knap
så mange deltagere. Ærgerligt
nok. Brødrene havde opstillet en

Arrangement
Kalender
SEPTEMBER

Mandag den 5/9 kl. 19.00
Orientering om vinterens
kurser. Tilmelding til kurser
udbudt af Ry Aftenskole
Lørdag den 10/9 kl. 10.00
Tour De Legedag for Voksne!

TILMELDING og
MERE INFO

Opslagstavlen i klubhuset
eller
www.rymarina.dk
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Klubbens Brobizzer

Broarealet udfor klubhuset kaldes
for ”Svigermorbroen”. Ombord
stigning er særdeles bekvem fra
broen, der anvendes, når man vil
indynde sig hos sin svigermor.
Brostykket er ny restaureret; gjort
bredere og forsynet med rododendron i flotte blomsterkasser.
Det er et resultat af broholdets
vinterarbejde i en tid, hvor bådene
står på land.
Broholdet består af 20 frivillige
medlemmer og har Bjarne Knudsen (Pudseren) som tovholder.
Omkring juletid tager Bjarne og
bestyrelsen en besigtigelse af de
mange broer, anlæg og hækpæle.
Derefter planlægges holdets vinterarbejde med reparationer og
udskiftning af det tunge tømmer.
Fra nytår og i tiden indtil Standerhejsningen sidst i marts, møder 10
til 12 mand op i klubhuset hver
lørdag morgen. Holdet består af
uddannede håndværkere, men
også af engagerede Gør det Selv
folk. De starter med fælles morgenbord, hvorefter de iført varme
kedeldragter og redningsveste
går i gang med det krævende
håndværk.
Når klokken er 13 bliver der ringet ind til frokost, hvor frivillige
kokke står klar med den varme
mad. Det forlyder, at holdet har
tradition for særlige retter, som
f.eks. suppe og brunkål.

Flere medlemmer har – udover
broholdet - haft deres tørn i Klubhusets køkken de mange lørdage.
Enkelte i en lang årrække. Der er
sat en ære i god og nærende føde.
Såvel morgenmaden, som den
varme frokost.

sparer klubben for høje tømrerregninger.
Christian Medom

Hatten af for de medlemmer, der
ofrer tid de mange lørdage og som
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Silkeborgsøerne rundt
på en dag
Anne E. Korsgaard
Silkeborgsøerne rundt på en dag
Som det nyeste medlem i redaktionsudvalget har jeg ytret et stort
ønske om, at blive klogere på
Silkeborgsøerne. Mit kendskab
til området er begrænset - Ikke
kun lidt begrænset, men meget
begrænset.
Spørgsmål som; Hvor går man på
grund? hvor må man lægge til?
hvor findes de hyggelige steder?
osv osv melder sig hver gang jeg
er på vandet. Man kan selvfølgelig bare hoppe i sin båd og komme
afsted. Men med 2 små børn og
for sejl, er man nok ikke helt så
vovet, som de garvede søøulke på
søerne. Jeg spurgte derfor mine
kære venner i redaktionsudvalget,
om der måske var mulighed for at
få en guidet tur på søerne en dag.
Og jo, minsanten om ikke det
gav pote. Vi havde 2. pinsedag
den skønneste og hyggeligste dag
ombord på Frank og Lisbets båd
Celina. Hele udvalget var afsted.
Der blev pakket en madkurv og
jeg havde medbragt kort og kugle-
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pen til at notere alt – og jeg mener
virkelig ALT ned jeg fik fortalt.
Der var afgang kl. 10 fra marinaen. Alle mand var ombord; Frank
og hans kone Lisbeth, Christian,
Navi-Kaj, Svampe-Kurt, Bente
og jeg selv og min mand Søren.
Allerede fra start kom informationerne flydende i en lind strøm.
”Her er der ikke ret meget vand”
”her midt i det hele er der et lille
område hvor der kun er 1 meter
dybt” og ”her er der masser af
vand”. Nogenlunde sådan lød de
første sætninger. De fleste steder
havde vi nu selv opdaget, dog på
den mere faste måde. Det skal lige
siges, at vi ikke har noget ekkolod, strøm eller andet undværligt
ombord, så derfor er vi meget
fattige på information omkring
dette. Heldigivs har Bente lovet
mig en kopi af hendes kort, hvor
hun har sat krydser, for hver gang
de er gået på grund med deres båd.
Da vi nåede Alling Å blev vi klogere på, at der før i tiden har været

en postrute ved det gule hus, der
ligger helt ned til vandet på venstre hånd – Posperhus. Lidt længere oppe af åen på modsatte side,
ligger Peter Ingemanns tidligere
hjem. Længere nede af åen, på
samme side, kom vi forbi Camping Alling Vest og de to broer der
kaldes Engen. Ved Engen er der et
hyggeligt vandløb, hvor børnene
har rig mulighed for leg.
Endelig nåede vi til jernpælen
med den grønne tape. Den har jeg
hørt omtalt et par gange på vores
redaktionsmøder og tænkt ”hold
nu op man kender stedet godt,
hvis man ved, hvor jernpælen
med den grønne tape står”. Men
jernpælen med det grønne tape,
må man ikke komme for tæt på, da
der er meget lavt. Før i tiden har
man på dette sted kunne gå over
åen på store sten, der har ligget
på tværs.
Efter at have passeret gennem
Alling Å, kom vi ud i Rosvig.
(Husk at sejle bagbord om pælen
med 8-knob skiltet.) I bunden af
Rosvig er der en gammel tørvekanal, hvor der er 2 store rør der
ligger ned til vandet. I Rosvig er
også et fuglereservat, hvor der er
afskiltet at man ikke må sejle ind.
Nu var det jo folk fra Ry Marina
der var guiderne, så det var naturligvis også det første stykke af
turen, informationerne var flest,
men det var helt fint. Så fik jeg
tid til at spidse blyanten.
I Julsø sejlede vi forbi Alø der er
fredet og Møgelø der tilhører FDF
spejderne. Vi kom forbi Lilleø
og kunne her se, hvordan mange
både gennem tiden havde lagt til.
Og hvor hyggeligt er det ikke lige,
at kunne lægge til på en øde ø og
endda gå i land direkte fra båden.
Det skal helt sikkert prøves i løbet
af sommeren.
På vej ud af Julsø sejlede vi rundt
om Karlsholtgrund, der ligger på
hjørnet.

Igennem Svejbæk snævringen
sejlede vi forbi de to spisesteder Ludvigslyst og Ålekroen.
Ludvigslyst vidste jeg slet ikke
eksisterede, da det ikke ligger
helt ned til søen. Men jeg fik dog
spottet at der var gæstepladser ved
Ålekroen, så det skal da helt sikkert prøves. På den modsatte side
(sydsiden) ligger campingpladsen
(også med gæstepladser), hvor der
er legeplads til børnene. Efterfølgende på højre hånd, ligger der et
hus med den flotteste rhododendron have. Der var rhdodendron
i alle farver og flere af dem var
sprunget ud.
Vi sejlede forbi Andekrogen, hvor
der er gangsti op til Slåensø, der er
en badesø med det klareste vand,
der stiger op fra grundvandet. Lidt
længere forbi Andekrogen ligger
Gåsekrogen, hvor der også er adgang til Slåensø. Her holdt vi frokostpause og nød vores madkurv
ved de permanente borde/bænkesæt i det smukkeste solskin. Efter
en lækker frokost efterfulgt af et
seminar omkring, hvordan vi kan
forbedre Ankret, sejlede vi videre
ud på Borre Sø. Her fandt jeg ud
bl.a. ud af, at Lars Larsen boede
i et gult hus på nordsiden. Nogen
vil sikkert synes det er irrelevant
information. Men jeg synes nu det
er meget sjovt. I bunden af Borre
Sø ligger det berømte Paradis. Vi
tøffede en stille tur imellem øerne,
hvor det til information ikke er
lovligt at overnatte. Paradiset
byder på flere hyggelige broer, at
lægge til, til en overnatning eller
bare en kaffepause. I Paradiset
findes også et fuglereservat der
er fint afmærket.
Vi fortsatte gennem Sejs snævringen, hvor det er rig mulighed for
at kigge på de forskellige huse,
løsninger på broer, opbevaring af
både, havepavillioner osv. Især
fordi man kommer så tæt på.
Beboerne føler sig sikkert som
naboer til en motorvej.

Søren fik mange gode råd fra Navi-Kai

I Brassø sejlede vi forbi Klüvers
kanal til Avnsø – også kaldet Brillerne, fordi søen har form som
et par briller. I Brassø kan man
lægge til ved Myrhus, hvor der er
gangsti til badesøen Almindsø. I
bunden af Brassø er også broer,
hvor man kan lægge til og her
kan man gå til Ferskvandsmuseet
Aqua på små 5 minutter. Også et
hit for børnefamilierne. Sejler
man fra bro 4 (broen til Aqua) og
om mod Remstrup Å, sejler man
uden om en tange, hvorpå der er
plantet et stykke testskov, med
skovtyper fra hele verden.
I Remstrup Å skal man huske at
sejle midti, eller til venstre. I højre
side af åen, er der nemlig gamle
Elle træer, der står på bunden. Elletræer er meget hårdt træ og tager
derfor mange år, om at rådne væk
under vandets overflade. Man
sejler her forbi Indelukket, hvor
der er legeplads, spisemuligheder og bl.a. Asger Jorn museet.
Længere inde kommer broen,
hvor kun motorbåde kan komme
under – og heldige som vi er med
vores guidede tur, bliver dette
en mulighed, da der her ikke er
mast på. Vi vender en hurtig tur
inde i bunden ved Silkeborg, hvor
Hjejleselskabet holder til og der er

fuld fart på udlejning af kanoer –
så pas på.
Det var Silkeborgsøerne fra den
ene ende i Ry til den anden ende
i Silkeborg. Fantastisk med muligheden for en tur, hvor der kun
skulle være fokus på at have det
sjovt, suge nye indtryk til sig og
huske disse til fremtidig anvendelse. Et skønt naturområde med
plads til alle. Der findes både
motorvej i form af Sejs snævringen og den mere øde landevej på
selve Julsø. Som erfaren sejler – i
sejlbåd - må jeg sige, at jeg blev
meget positivt overrasket over
hvor bekvemt og nemt det er at
sejle i en motorbåd på søerne.
Men jeg glæder mig dog allerede
nu til at skulle tage turen for sejl
i den kommende weekend.
Da vi var kommet tilbage til Ry
og sad i bilen, sagde min bedre
halvdel ”hvor var det dog en dejlig dag – og sikke nogen fantastisk
rare mennesker”. Og det kan jeg
kun give ham ret i. Magen til
gæstfrihed, viden og lysten til at
videregive skal man lede længe
efter. Tak for den dejligste dag
vi vil tænkte tilbage på med stor
glæde.
Anne Korsgaard
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Oplevelser ved vore broer
Gåse krogen – bro 33 og Sejs grunden – bro 38
Kurt Nielsen

I bragende flot forårsvejr den 11.
maj indledte vi sæson 2016 med
det gode skib Tanne.
Traditionen tro var bemandingen skipperfruen som letmatros,

endnu kun enkelte af dem viste
blomsterpragten.
Ingen af os kunne vente, så vi gik
enstemmigt og straks i gang med
den lækre frokost af spegesild,

top, og meget passende sang vi
”Når egene knoppes, og granerne
duppes.....”.
Efter frokosten gik vi en lille tur i
skoven op mod Slåen sø, men ikke

Lillebror bøg med de store kinder
kaptajn Medom himself og undertegnede som fyld. Målet var
udforskning af vore broer som
tidligere. Og turen var planlagt at
gå til den hyggelige Gåse krog i
Borre Sø – bro 33, hvor der faktisk er tre broer man kan fortøje
ved. Og der er der næsten altid læ
for sydvesten vinden.

8

Vi anduvede Gåse krogen i en let
brise, efter at havde gennemsejlet
Gudenåen, og Julsø havet udfor
Himmelbjerget. En dejlig tur
hvor Rododendronerne stod på
spring ved bredderne, men hvor

røget laks og gammel ost som
skipperfruen diskede op med. Joe,
og så var der også et eller andet
ubestemmeligt ”knust gris”, der
har fået det franske navn ”Patee”
for at kunne sælges – og naturligvis øl og drammer.
Drammerne leverede jeg, det var
Ege knopper der havde trukket
to uger i brændevin, og som allerede var drikke klar – selvom der
på nettet er angivet at de skulle
trække i fem måneder.
Efterfølgende var stemningen i

særlig langt, fordi skovmaskiner
havde sporkørt skovvejen, så den
var vanskelig at færdes på – i
hvert fald for mig. Og her mødte
vi noget Bøge yngel der lige var
spiret frem fra Bog nødder.
Det kunne H. C. Andersen godt
have skrevet om i stedet for hans
fortælling om Grantræet – der er
en slags indvandrer.
Vi kiggede også efter Rødgranskud til en gransnaps, men der vil
nok gå 2 - 3 uger inden de viser
sig, og er tjenlige til at sætte på

brændevin. Vi fandt nogle nye
skud på en Grandris men kasserede dem, de var ligesom lidt for
slappe i smagen.
Det er fascinerende at tænke på,
at sådan en lille Bognød ikke er
større end en fingernegl, kan blive
til et halvanden meter tykt og 30
– 40 m højt Bøgetræ i løbet af et
til tohundrede år.
Det får mig til at tænke tilbage på
min ungdom, hvor jeg færdedes i
Suserup skoven som ligger 6 km
fra Sorø på Sjælland. Jeg fiskede

andre eventyr i hovedet. Hvis
man går på nettet står der nemlig
– at han engang kyssede en pige
i Suserup skoven, under en rast
han holdt i forbindelse med rejse
tværs over Sjælland, selvfølgelig
med heste og vogn dengang.
Så ved I det, hvis I som jeg troede,
at han aldrig havde kysset en pige
– og måske var det der, han fik
en lang næse. Den aristokratiske
næse han var forsynet med –
kunne godt være i vejen ved slige
udfoldelser.

fen ved et af de opstillede bord/
bænke sæt – efter at hindbærsnitterne behændigt var omdannet til
”småkager” så der blev til alle.
Vi kom tilbage til Marinaen ved
godt 18 tiden, og havde igen haft
en uforglemmelig bro tur i rigtig
dansk forårsvejr, når det viser sig
fra sin allerbedste side.
			
Svampe Kurt

Hans feminine bare lidt ældre søster
dengang meget i Tystrup søen
som skoven ligger ned til. Og der
har den iflg. nettet ligget i 6.000
år. Skoven er fredet nu, så de store
Bøge får lov at ligge på skovbunden når de dejser om af ælde efter
de der 1½ – 2 hundrede år. Det er
et godt sted at finde Østershatte.
Engang vi besøgte mine forældre
på Sjælland, høstede jeg 10 – 12
kg Østershatte bare på én enkelt af
de liggende Bøge stammer.
I øvrigt så kunne H. C. Andersen
godt have skrevet om Bøgetræet
– hvis ikke han havde haft helt

Nå, tilbage til Gåse krogen, hvor
Gæssene glimrede ved deres fravær. Men flere af dem og deres
mange Gæslinger så vi på hjemturen, hvor de vraltede rundt på
engen overfor Marinaen.
Efter skovturen lagde vi kursen
nordvest over Borre sø, over til
Silkeborg klubbens hytte der ligger på Sejs grunden.
Frank, Lisbet og ikke at forglemme lille Kalle lå fortøjet ved
bro 38 der. Og der indtog vi kaf-

Kort & Godt!
•
•
•
•

Hastighedsgrænserne på
søerne skal overholdes.
Alt andet er dårlig stil.
Redningsveste til alle
ombordværende skal
medbringes.
Affald medbringes til
havnens container, hvis
broernes poser er fyldte.
Grill-rørene ved broerne
skal benyttes. Ingen grill
på broerne.
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Foreningsåret 1986 / 1987
Else Jensen
Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen i februar 1986, kom bestyrelsen til
at bestå af Jens Hvass som formand, Jørgen Christensen som
næstformand og Ole Bielefeldt
som kasserer. Jens M. Pedersen
og Harry Hansen blev menige
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev Jørgen Sørensen og
Ivar Møll. Broudvalgsformand
blev stadig Ejner Jensen, havneudvalgsformand blev Ivar Møll.
Festudvalget tog Vini og Peter
K. Jensen sig af, mens Hanne og
Kaj Moselund tog sig af aktivitetsudvalget. Sejlerkontaktmand
blev Hugo Henriksen , Galten,
mens Jens Jensen fortsat tog sig
af radioudvalget.
EDB-styring af regnskabet
På generalforsamlingen kunne
vi glæde os over den nye regn-

skabsopstilling, der nu var EDBudskrevet, og hvor man nu for
første gang i vores historie fik et
fyldigt billede af den økonomiske
udvikling, idet det af regnskabet
ud for de enkelte poster fremgik
årets tal, forrige års tal og budgettal for kommende år. Regnskabets
udformning, der stort set er forblevet uændret frem til i dag, gav
nu medlemmerne større mulighed
for at følge med i økonomiudviklingen. EDB-styring af regnskabet
blev også en kæmpe fordel for de
kommende bestyrelser, idet de nu
kunne forsynes med et dugfriskt
regnskab ved hvert bestyrelsesmøde. Der kom en meget stram
og sikker styring på Ry Bådlaug
og Ry Marinas regnskaber. Ikke
noget med at bevilge uden først
at have skelet til regnskabet, der
straks afslørede, om der var penge
på den aktuelle konto eller ej.

Søpromenaden
Sidst i februar deltog formand,
næstformand og Ejner Jensen i
et møde med teknisk forvaltning
og teknisk udvalg på Ry Marina,
hvor vi fik en god og positiv
snak omkring søpromenaden og
søbredssikringen ligesom plæneklipningen på Ry Kommunes
areal blev drøftet. Allerede først i
marts måned kom den glædelige
meddelelse, at Ry Kommune snarest efter påske ville gå i gang med
etablering af søpromenadestien,
og at man ville sørge for søbredssikring langs hele havnen – uden
udgift for Ry Marina.
Skødet
Efter at vi i foråret havde fået
endeligt afregnet med Ry Håndværker – og Borgerforening ved
opkøb af de 5 sidste lejepladser,
fik vi langt om længe det endelige
skøde på Ry Marina. Skødet blev
straks lagt i bankboks – hvor det
kan få lov at ligge til evig tid – DA
SALG AF MARINAEN ALDRIG
VIL KOMME PÅ TALE.
Else
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Første tur med ”Svartlöga”
Johnni A. Toftegaard
Som en del af jer husker, var
Henrik Grønborg i efteråret 2015
i klubben for at holde et foredrag
om det gode skib ”Svartlöga”.
Under foredraget fortalte Henrik
om planerne med en nordatlantisk
tur, som skulle vare ca. 1 ½ år og
starte fra Århus efteråret 2018.
Da Jeg hørte det, var jeg ikke
et sekund i tvivl om, at den tur
ville jeg med på. Det vil sige en
lille del af turen, for der skal jo
stadig arbejdes :o) Svartlöga har
en medlemsklub, hvor man, mod
et mindre beløb, kan deltage i
forskellige ture og arrangementer.
På den nordatlantiske tur skal
der være en besætning på mellem 11-16 mand konstant. Der er
derfor udpeget forskellige på- og
afmønstrings steder, så besætningen løbende kan blive udskiftet.
Jeg har valgt at påmønstre på
Tobago i Caribien og sejle med i
4-5 uger, men inden da er der en
del sømandsskab der skal læres.

Turen var planlagt til ca. 1 døgn
og i første omgang med et enkelt
stop i Middelfart. Vi nåede imidlertid først Lillebælt omkring kl.
0300, og besluttede i stedet at
fortsætte uden stop.
Det var et smukt syn, at sejle under broerne i det klare måneskin.
Jeg var oprigtig nervøs for mastehøjden, da vi passerede under den
gamle jernbanebro, men skipper
kendte selvfølgelig sit skib, og
vi kom sikkert under. Det blev
til en enkelt times søvn i køjen
eller snarere køjen og skroget, da
skibet krængede i den friske vind.
Vi havde 2-timers vagter og styrede skibet på skift. I kabyssen var
der også aktivitet med pandekage
bagning og andet mundgodt. Vi
sultede bestemt ikke på turen, og
der var masser af tid til at snakke.

Det blæste noget op søndag, da vi
nåede det Sydfynske Øhav, men
Svartlöga gled smukt igennem
bølgerne for fulde sejl.
Vi ankom sidst på dagen søndag,
og fik en skøn middag i kabyssen,
hvor alle nu kunne samles.
En rigtig hyggelig aften i godt
selskab.
Næste morgen skulle skibet på
bedding, og værftet var klar
med en dykker og det hele. Det
tog en rum tid, da klodserne til
understøtning ikke passede, og
dykkeren var ved at miste ævred.
Det lykkedes dog til sidst, og
jeg kunne sammen med 2 andre
besætningsmedlemmer nå færgen
til Svendborg, hvor Majken stod
klar til afhentning af de trætte
søfolk :o)
Johnni A. Toftegaard

Jeg tilmeldte mig derfor årets første tur, som gik fra Århus Havn til
Æreskøbing, idet skibet skulle på
værft. Sammen med 10 andre friske mænd og kvinder i alle aldre
drog vi fra Århus den 18.03.16
med kurs mod Æreskøbing. Der
var lige tilstrækkelig med vind til
at vi kunne gå for sejl, og den tog
heldigvis til, så vi skød en fart på
ca. 6 knob.
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Stednavne og deres
betydning 4 ...Fortsat
Kai Rasmussen

Omkring Rosvig
Vi er nu kommet til Rosvig. I
vigens sydlige del findes Tørvekanalen. En kanal, der fører ind
til en tørvemose fra 1800 tallet.
Kanalen munder ud i Rosvig
gennem et par store betonrør, så
det er muligt at gå tørskoet over
kanalen. Jeg husker, at de tidligere
fiskere kunne fange nogle gode
gedder, når de skulle svømme
gennem udmundingen.
Længere mod vest kommer det
fredede område, hvor al sejlads
er forbudt. I bunden af bugten
har der i mange år været mange
hejrer, men nu ser det ud, som
om skarven er ved at overtage i
hvert fald en del af træerne. Jeg
håber ikke det får hejrerne til at
forsvinde.
Mod nord-nordvest har vi Ringholm Hoved. Tidligere var navnet
Rindholm, og på et gl. kort fra
1700 tallet findes betegnelsen
Rye Holm.
Yderst på Ringholm Hoved er
der to landtanger, hvor imellem
det er muligt at sejle ind, da der
er god dybde. På vores ’søkort’
over Julsø, har stedet fået navnet
Tyskerrenden, men navnet Hans’s
Krog er nok det navn, der har
været det mest anvendte af de
lokale. Tuborg Havn er det også
blevet kaldet, jeg tror det skyldes, at nogle roere i en periode
benyttede den lille naturhavn til
at nyde en øl.
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På sydsiden af hovedet ligger bro
53, hvorfra der er mulighed for
at gå langs søen mod Hotel Julsø

eller bag om Rosvig til Alling Å.
Man kan også nyde udsigten fra
højderyggen.
Rosvigs østside grænser op til
Alling Bakker, med det tidligere
omtalte Bryggebjerg knejsende
på toppen. Fra Bryggebjerg er der
en fantastisk udsigt mod Himmelbjerget og ud over Julsø mod vest.
Der er adgang til Bryggebjerg ad
trapper nede fra Rosvig og en sti
leder dertil fra broerne 62 og 63
i Alling Å. Fra Alling by er der
også en sti.
Bomholt Vig
Hvis man kommer kørende gennem Laven en vinterdag, hvor der
ligger et tyndt lag is på Julsø, kan
man ane Gudenåens oprindelige
løb fra Rosvig gå over bag østsiden af Dynæs og herfra videre
over mod Hotel Julsø. Gudenåens
strøm løber ikke ind i Bomholt
Vig og bunden består visse steder
af flere meter dynd. Inderst i vigen
ved Laven, er der mulighed for at
lægge til ved ’Marinaen’. Broerne
tilhører Silkeborg Kommune og
er man uheldig, kan der komme
en opsynsmand, der opkræver
havnepenge. Lægger man til ved
Hjejleselskabets bro, hvad man
ikke må, da skal man holde lidt
ud fra kysten mod vest, hvor der
ligger nogle sten.
Dynæs
Dynæs, der har en lang og spændende historie, var engang ejet
af Kong Valdemar Atterdag. Han
havde en borg på stedet. Borghøjen, der er der endnu, er ca. 12
m høj.

Fra 1907 til 1914 boede digteren
Johan Skjoldborg på Dynæs, hvor
en del af hans forfatterskab er
blevet til. Ligesom Blicher holdt
folkemøder på Himmelbjerget,
holdt Skjoldborg flere folkemøder på borghøjen. I 1913 var der
forsamlet over 20.000 personer
her. Når jeg sammenligner denne
folkemængde med festivaller eller Grønne Koncerter i dag, tør
jeg slet ikke tænke på toiletfaciliteterne, dengang for over 100
år siden.
Dynæs er også kendt fra flere
sagn. Nogle har måske hørt om
Dynæskongen Lave, hvis smukke
datter, Ingrella, var ’kæreste’
med kongesønnen Thorbjørn fra
Vesterskoven. Dynæskongen
var imod partiet, men en mørk
aften kom Thorbjørn og bortførte
Ingrella. Flugten blev opdaget og
Kong Lave nåede dem ved Nåege.
Thorbjørn red ud i vandet, men
både han, Ingrella og hesten druknede. Stedet kaldes nu Kongsdyb
og Thorbjørns hat flød i land ved
Hattenæs.
Man må ikke lægge til med båd
ved Dynæs, men der er adgang til
borghøjen ad en offentlig sti fra
P-pladsen i Gl. Laven. Ved samme
lejlighed kunne man lige kigge
forbi Gammelkol, der er en anden
fredet borghøj, hvorfra der er en
flot udsigt over mod Hotel Julsø
og Himmelbjerget. Gammelkol
blev under 2. verdenskrig brugt
af tyskerne som udsigts post. Der
findes i dag endnu et træ, hvori
de tyske soldater har skåret et
hagekors i barken.
Navi-Kai

Plads til frivillige i
Redaktionsudvalget
Chr. Medom
Kunne du tænke dig at hjælpe
dit bådlaug med lidt frivilligt
arbejde?
Kan du styre et tastatur og beskrive en situation? Eller kunne
du tænke dig at ”sætte” bladet
som layouter?

velkørende Team i redaktionsudvalget, hvis medlemmer er
nævnt på side 2. Pirrer det din
nysgerrighed, så kontakt en af
teamets medlemmer og få yderligere information. Eller sendt en

uforpligtende mail til christian@
medom.net
Christian Medom

Alt kan læres - ingen er professionelle. Vi er 6 personer, der mødes
9 gange om året, hvor vi tilrettelægger klubbladets indhold.
Det er et spændende, hyggeligt
og kreativt miljø, hvor resultatet
af arbejdet hver gang ses i klubbladet.
Endelig kan du også skrive ”ad
hoc”.
Har det din interesse, har du nu
chancen for at blive en del af et

Vinterens kurser
i Ry Bådlaug
Mandag d. 5. september kl. 19.00, er der orienterende møde
om vinterens kursus aktiviteter i Skimminghus. Kom og hør lidt
om, hvilke tilbud der er, det er helt uforpligtende.
Indtil videre er følgende planlagt:
VHF/DSC certifikat:
Love og regler, opkaldsprocedurer, nød-, ild- og sikkerhedskald,
DSC kald og apparatbetjening mm.
Der orienteres bl.a. om kursernes indhold, varighed, undervisere, priser samt hvilke kompetencer de giver. Hvis du selv har
et kursusemne, som du kunne tænke dig at få gennemført, er du
meget velkommen til at ringe til Kai på 25 34 75 09, eller mail
til re-tec@pos.tele.dk		
Navi-Kai

Ry Bådlaug byder
velkommen til:
Bo Grumstrup, Galten
Hans Christensen, Silkeborg
Thorbjørn Kristendsen, Ry
Anders Laursen, Ry
Bo Thielsen, Bryrup
Brian Huus, Ikast
Heine Nielsen, Silkeborg
David Didriksen, Ikast
Tommy Nørgaard, Skanderborg
Lars Kjeldgaard , Løsning
Ulla og Ole Jensen Brun Pedersen,
Bryrup
Kent Bo Lauridsen, Ry

13

Stemningsbilleder fra Sommerfesten 2016
Sommerfesten blev igen en stor
succes for de ca. 90 deltagere,
der mødte op til et fantasi-cruise,
ledet af Helene og Kim Lindhardt
Andersen og deres dygtige crew.
Fra Norden fik turen via Mexico
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og Hawaii, inden den sluttede
i Kina, hvor der blev serveret
forårsruller. Der kunne uddeles
5 stjerner til ide, planlægning,
råvarer, tilberedning, udsmykning
og gennemførelse. Samme antal

stjerner til musikken; og med
denne stjerneparade kunne festen
kun blive himmelsk. De gæster,
der fulgte spøgen med galla- og
festdress, gjorde kun oplevelsen
større.
Tak til festudvalget!!

Balsamiske jordbær
med mascarponecreme
Frank Jacobsen

Ved tidspunktet for udgivelsen
af denne udgave af Ank`ret er
jordbærsæsonen godt i gang.
Vi begynder i reglen med at
spise nogle omgange jordbær med
mælk og fløde for at fejre sommeren, men senere på sommeren
er det rart at variere anvendelsen
af jordbærrene en smule. På vores
første ”havtur” i 2002 lavede min
kone for første gang ”balsamiske”
jordbær med mascarponecreme,
og det var så godt, at vi har lavet
det lige siden. Hvor hun har opskriften fra, husker jeg ikke, men
her er hvordan vi laver den.
1 pund jordbær skylles og ”pynes”, skæres i halve eller kvarte,

efter smag. Hæld ½ dl god balsamicoeddike i en gryde, tilsæt
½ dl rørsukker og kog det ind til
en tynd sirup. Lad balsamicoen
køle lidt af og hæld den over jordbærrene. Lad det trække mindst
1 time, gerne længere og vend
jævnligt så bærrene får sirup over
sig. Til mascarponecreme skal
bruges: 1 bæger mascarpone, en
1/4 l piskefløde, vaniljesukker og
flormelis.

ved og riv lidt mørk chokolade
henover. Det smager himmelsk
og er båd-egnet da det kan laves
hjemmefra, men også er hurtigt at
lave i båden.
Velbekomme og god sommer.
Frank.

Pisk fløden (ikke alt for stiv)
sammen med vaniljesukker og
flormelis, rør fløden sammen
med mascarponen og vips er det
færdigt. Anret bærrene på en tallerken, læg mascarponecreme
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Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

SLADREBÆNKEN
Det gik lige så godt
Det her minder mig om manden
der ville vænne sin hest af med at
æde, og lige før det lykkes – dør
den. Nogenlunde det samme skete
10. april for bro bisse formand
Bjarne, da han havde søsat No
Stress, og så lige ville prøve om
der stadig var liv i hende. Han
slår i gang og lægger kursen om
gennem Alling Å, men lige ved
indsejlingen til Ros Vig giver hans
motor et stakåndet suk og dør.
Bjarne kigger i tanken – ”Tom”,
og derefter i reservedunken –
”Osse Tom”. At ringe efter hjælp
til bugsering var jo piiinligt, men
efter lange overvejelser blev der
ringet til Hardy om at komme.
Og da Hardy ankommer, er det
første Bjarne spørger efter selvfølgelig en reservedunk, men det
har Hardy ikke. Og så må Bjarne
lide den tort at komme på slæb i
trosse tilbage til Ry.

Lidt ros må vi dog gi´ ham – han
begår aldrig den samme fejl to
gange – han finder altid på noget
nyt.

Elfiskeri fra broen
Jes havnefoged havde givet Else
en hånd ved klargøringen af Sally,
og havde været ved at støvsuge
båden og smider støvsugeren
op på broen, da han var færdig.
Efterfølgende dunker Sally ind
mod broen, så støvsugeren ryger i
baljen. Men Jes fiskede lynhurtigt
støvsugeren op, inden han forøvede ulovligt el – fiskeri – ”ledningen sad jo stadig i kontakten”.
Jørn tog en „morfar“
Jørn Jensen tager skraldet og
kommer dødtræt hjem 3. maj ”efter en hård dag ombord på Futte”.
Men inden han går til Formands
– og bestyrelsesmødet kl. 19 tager
han et vend ud til Colombine for

at se, om alt står vel til ombord.
Tilbage i Skimminghus sætter
han sig lige i sofaen for at tage
en slapper inden mødet, men Ole
Lukøje overmander ham. Og halv
otte bliver de øvrige bestyrelse
medlemmer urolige for ham og
sender en stafet ud – Og han finder
Jørn blidt slumrende i sofaen lige
uden for mødelokalet.
Hvad kan man så lære at det
– ”stå aldrig til søs lad de andre stå o. s. v. – o. s. v.”
Da jeg var dreng spurgte min Mor
af og til: ” Lille Kurt – hvorfor leger du aldrig med de søde drenge?
”, ”neeej Mor – for de søde drenge
ikke må lege med mig”!
Vidste I for resten at grå hår er
arveligt – Forældre får dem fra
deres børn!!!
Svampe Kurt

