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Formanden har ordet!
Jesper Madsen
Ohøj - så er vi desværre kommet til den mørke og kolde tid; el, lys og vand er slukket på Marinaens broer.
Bådene er kommet på land og står trygt indpakket, klar til at overvintre. Mange har haft travlt med at tømme
bådene for effekter, der ikke kan tåle kulde og fugt. Måske skal vinterhalvåret bruges til klargøring og
reparation hjemme i værkstedet. Aptering, tovværk, elektronik, hynder, mv. Sommerkalechen skal måske
en tur til sadelmageren, der altid beklager sig, når kunderne kommer, dagen før båden skal i vandet.
Klubbens servicebåd Futte skal have nye luger og males. Desuden skal den forkæles med en bådvogn, der
er ved at blive fremstillet.
Vi har i sommerens løb haft flere udfald på kortautomaten. Der er meget uheldigt, når den går i stykker,
men nu melder havnekontoret, den igen kører korrekt.
Vintersæsonen byder også på bådmesser, hvor man kan gå på opdagelse efter ideer og inspiration, eller få
en god snak med andre sejlere og messefolk.
Brobisserne har – når bladet udkommer – været i gang længe. Med varmt tøj trodser de kulden og klør på
med at få renoveret Marinaens broer og hækpæle. Alt skal stå klart, når foråret kommer, og de første både
skal i vandet.
Men vinteren betyder ikke, at klubbens aktiviteter lukker ned. Bestemt ikke. Administrationen gør klar
med regnskabet, der skal forelægges til generalforsamlingen, der finder sted tirsdag den 16. februar. Der
skal ligeledes foreligge beretning fra bestyrelsen og fra samtlige udvalgsformænd. Generalforsamlingen
er Bådlaugets og Marinaens øverste myndighed. Derfor er det glædeligt, at vi i klubben har tradition for,
at mange møder op. Bliv ved med det.
Husk, at der hver mandag er klubaften, hvor der altid er frisk kaffe på kanden. Hvad enten man har ærinde
til havnekontoret, eller man har behov for en snak, er alle velkomne. Desuden står klubben også klar med
en række klubaftener i det nye år. Vi lægger ud i januar, hvor Johnni Astrup Toftegaard kommer og deler
sine oplevelser i Politiets Kriminaltekniske Afdeling med os. Det bliver spændende at høre om. Senere
på måneden står et køkkenhold klar med de traditionelle Gule Ærter. En aften, som mange medlemmer år
efter år ser frem til.
Endelig vil jeg endnu engang minde om generalforsamlingen i februar. Alle årets arrangementer er nævnt
i årskalenderen andetsteds i bladet. Desuden har alle fået tilsendt en kalender, der ligeledes er opdateret på
hjemmesiden. Derfor – mød op og støt klubbens arrangementer.
Og til slut vil jeg ønske alle medlemmer en rigtig god jul og et godt nytår.
		
Formanden
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Udvidelse af Skimminghus
Chr. Medom
Byggesagen går stødt og roligt.
Bestyrelsen har, som sidst beskrevet, sendt skitsetegninger til
Skanderborg Kommune for at få
byggetilladelse. Arkitekten er i
gang med tegninger.
Byggeriet kræver også bistand fra
bl.a. en landmåler og ingeniør. Og
så er det jo glædeligt, at klubbens
medlemmer tæller folk med de
rette kompetencer. Klubbens formand, Jesper Madsen beretter, at
opmåling og kortlægning er foretaget af Jørgen Ravn. Det drejer
sig om eksisterende kloakledninger, men også niveaumålinger,
hvilket skal være på plads.
Knud Rauf yder – som tidligere
ingeniør i et entreprenørfirma rådgivning omkring sokkelstøb-

ningen, da bæreevnen er afgørende i et område, der ligger tæt på
Gudenåen, og hvor funderingen
kommer i berøring med vandspejlet. Derfor skal der foretages
geotekniske jordbundsundersøger. Det er arkitektens område,
men typisk udføres der en række
”brøndfunderinger” med overliggende bærebjælker, inden selve
byggeriet kan starte op.
Det store egetræ skal blive stående og skal indgå i det gårdhavemiljø, der fremkommer, når
Skimminghus får en vinkel på.
Jesper opfordrer stadig medlemmer til at komme med råd og
forslag til byggeriet. Alle ideer
er velkomne. Til formålet er der
opsat en kasse i klubhuset, og man

Det store egetræ bliver stående - selvfølgelig!
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kan skrive en mail til formanden
på mailadressen: madsen-j@post.
tele.dk.
Christian Medom

Efterretninger for søfarende
Kai Rasmussen

Fra uge 43 er der sket en ændring
af de danske VHF arbejdskanaler.
For vores område skal vi især

være opmærksomme på, at
sendemasten i Silkeborg er
ændret til kanal 5.
Navi-Kai

Kort & Godt!
Medlemskontingent og havneafgift
Nu er vi ved at gøre klar til at
tage hul på et nyt forenings år.
Snart vil medlemmerne modtage girokort for både havneafgift og kontingent for 2016.
Hvis du vil sikre dig bådplads i
Ry Marina og medlemskab i Ry
Bådlaug den forestående sæson,
skal begge girokort være betalt
senest den 1. februar.
De medlemmer, der har tilmeldt
betalingen via PBS (Nets), modtager selvsagt ikke girokort.

Der er kontrol af betalingerne
ved indgangen til generalforsamlingen. Har du været for sent ude
med betaling af kontingent, skal
du medbringe kvittering for at
have stemmeret.
El-standere
HUSK at tømme din el-stander
for evt. ubrugt indskud. Nu, hvor
bådene er kommet på land, og
broerne er tomme, skal vi opfordre alle medlemmer, som har et
ubrugt beløb i el standerne, til at
tømme disse.

Efter årsskiftet bliver el-standerne automatisk nulstillet og
evt. restbeløb vil være tabt.
Ikke benyttede bådpladser
Hvis en pladshaver ikke anvender sin plads i den kommende
sæson eller længere tid, skal
der gives besked til havnekontoret, så hurtigt som muligt.
Helst inden sæsonstart.
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Foreningsåret 1985/1986
Else Jensen
Generalforsamlingen 1985 bød
ikke på de store udskiftninger.
Bendt Bach blev erstattet af
Harry Hansen, hvis suppleantpost blev erstattet med Ivar Møll.
Resten var gengangere fra sidste
år. Kommunens repræsentant i
bestyrelsen Morten Lindstrøm
blev erstattet af Børge Elkjær. Af
udvalgsformænd kom følgende
nye til: Karen Nicolajsen overtog festudvalget, Verner Kruse
aktivitetsudvalget, Hardy Nielsen
sejlerudvalget og Jens Hvass
PR- posten. Efter overgangen til
selveje var det en fordel, at der
ikke skete de store udskiftninger.
Der var rigtig mange ting der var
gang i, og som skulle fuldføres og
lægges i faste rammer.
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Aftaler med kommunen
Formanden glædede sig over, at
det var lykkedes at få handlen
på plads, og at det var lykkedes
at få en brugsretsaftale igennem
med kommunen. Der var blevet indgået brugsretsaftale med
kommunen om et vinteroplægningsareal på Skimminghøj på
1000 kvm. Der var kommet el
på Skimminghøj. Der var lavet
aftale om et areal på Ry Mølles
Fabrikker til sommeropbevaring
af bukke, trailere mv. Der var ved
at komme gang i brosamarbejdet,
ligesom der var forhandlinger i
gang omkring den nuværende
søpromenadesti. Byggeriet af en
helt ny og topmoderne marina var
også godt i gang. Der var sandt at
sige ikke megen lediggang i Ry
Marinas første år som selvstændig. En kort gennemgang af årets
begivenheder fyldte 13 A4 sider i
formandsberetningen.

Spiritusbevilling
Den første ansøgning bestyrelsen skulle i gang med var meget
vigtig. Vi skulle snarest have en
spiritusbevilling til Skimminghus
til afløsning for den RHB (Ry
Håndværker og Borgerforening)
havde. Vores ansøgning gik glat
igennem og Jørgen Christensen,
der jo nu havde års erfaring som
bestyrer af en sådan bevilling un-

gennemførelse af registreringen.
Hver bådejer skulle udfylde et
længere skema med data om båd
og ejer, sende dette til Århus
amt, hvorefter man blev tildelt
et nummer, som man selv måtte
anskaffe som klæbemærke eller
påmale båden. Via døgnkiosken
og vore campingpladser, blev
gæsteregistreringen administreret
her i opstartsåret.

Arkivfoto
der RHB, fortsatte dette job for
RB (Ry Bådlaug) – og til nøjagtig
samme årsløn- kr. 0,00.
Bådnumre
Der blev i foråret også travlt med
at få sat bådnumre på bådene,
idet kravene nu lå helt klare. Der
skulle være numre på alle fartøjer, undtagen robåde, inden disse
blev søsat. Nummeret skulle stå
i klar kontrast til skibsskroget,
være mindst 10 cm. højt, og
have en stregtykkelse på mindst
1 cm. Havnekontoret havde tilbudt medlemmerne, at være
behjælpelig med den praktiske

Arbejdsulykker
I forbindelse med byggeri af de
første 3 broer i Ry Marina skete
der desværre 3 arbejdsulykker. Et
medlem faldt i søen og pådrog sig
en knæskade der måtte opereres,
og et andet medlem høvlede sig i
en finger med en elhøvl. Det sidste uheld var heldigvis af mindre
karakter. Bestyrelsen indså på
baggrund af skaderne, at det ikke
var ufarligt at arbejde med brobyggeri, og det blev nødvendigt at
udvide arbejdsskadeforsikringen ,
til også at omfatte arbejdstab (tab
af arbejdsevne, red.).
- fortsættes side 8...

Årsprogram 2016
JANUAR

Tirsdag d. 12. januar kl. 19.00
Klubmøde med foredrag af
Johnni Østrup Toftegaard, der vil
dele sine oplevelser i Politiets Kriminaltekniske Afdeling med os.
Klubben er vært med kaffe og
tilbehør.
Fredag den 29. januar kl. 19.00
Fællesspisning. Gule ærter,
fremstillet af et kompetent køkkenhold. Det traditionelle arrangement, hvor prisen er absolut
rimelig. Tilmelding.

FEBRUAR

Tirsdag den 16. februar kl.
19.00
Generalforsamling. Årets vigtigste begivenhed. Mød op og gør
din indflydelse gældende.

MARTS

Tirsdag den 08. marts kl. 19.00
Klubmøde med emnet: Forårsklargøring af båden. Flere
aktører står klar med råd og tips til
vedligeholdelse af båd, kaleche,
tæpper, polering, mm.
Klubben er vært med kaffe og
tilbehør.

APRIL

Søndag den 03. april kl. 10.00
Standerhejsning. Efter ceremonien er der kaffe og rundstykker
i klubhuset samt afholdelse af
auktion over medlemmernes maritime effekter, der bliver udbudt

til salg. Ryd pulterrummet for
overflødigt bådudstyr.

radio. Forslag fra medlemmerne
modtages gerne.

APRIL

Lørdag den 10. september kl.
10.00
Tour de Legedag for voksne.
Dagen med en række maritime
discipliner, konkurrencer, hyggeligt samvær og fællesspisning.
Et initiativ startet af ”veteraner”
fra ”Tour de Gudenå”. Nærmere
program følger.

Tirsdag den 12. april kl. 19.00
Klubmøde. Motorlære fra Havneservice i Horsens. Nærmere
info følger.

MAJ

Tirsdag den 10. maj kl. 19.00
Klubmøde med bestyrelsen. En
aften, hvor bestyrelsen informerer
om klubben til nye medlemmer,
og hvor alle kan komme med
input og hvor alt kan drøftes med
de fremmødte medlemmer.
Lørdag den 28. maj kl. 18.00
Sommerfesten. Årets højdepunkt
for alle medlemmer. En udsøgt
middag med efterfølgende dans til
levende musik. Særlig indbydelse
med pris følger. Der er normalt rift
om pladserne, så meld til i god tid.
Tilmelding.

JUNI

Lørdag den 11. juni kl. 10.00
Familiedagen. For børn og ”barnlige sjæle”. Jagten på sørøvernes
skat. Snobrød, hoppeborg, vandaktiviteter mv.

SEPTEMBER

OKTOBER

Lørdag den 1. oktober kl. 19.00
Mandemad. Tilberedt af et håndplukket team, der vil forsøge at
overraske med bordets glæder.
Særlig indbydelse følger.
Tilmelding.
Søndag den 30. oktober kl.
10.00
Standerstrygning. Ceremoni
ved klubmasten, hvorefter der
serveres kaffe og rundstykker i
klubhuset.

DECEMBER

Mandag den 5. december kl.
19.00
Julehygge. En aften med gløgg
og æbleskiver. Særlig indbydelse
følger.

Mandag den 05. september kl.
19.00
Vinterens kurser. Orientering
om vinterens maritime kurser,
som evt. navigation og VHF

ARRANGEMENTER GENERELT
Tilmelding og yderligere informationer findes på opslagstavlen
i klubhuset og på Ry Bådlaugs hjemmeside: www.rymarina.dk. Er intet andet oplyst,
finder alle arrangementer sted i klubhuset, Siimtoften 13, 8680 Ry.
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Den naturlige spalte
eller: Manden ved bålet

Kurt Nielsen
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kunne faktisk godt tro det – da livvidden på mange af os øges jævnt
der hen ad med alderen!

Nu kommer den kolde tid efter
nytår, for når dagene længes,
plejer vinteren at strenges – ”det
har de gamle altid sagt” – og de
gamle ” det er vel efterhånden ved
at være os selv”. Vor ungdoms vår
med sorgfrie år og glade minder
husker vi og ser tilbage på, og alt
det ubehagelige er stort set glemt.
Sådan er vi homo sapiens da heldigvis indrettet – og det er nok
også derfor, vi omtaler fortiden
som ”de gode gamle dage”. Men
kulden plejer at komme her efter
nytår, og måske også sneen – vi
får se. Men jeg synes, vi skal være
glade for vejret, uanset hvordan
det arter sig – ”så længe vi kan
trække det”! Det meget smukke
og lange efterår vi netop har gennemlevet, hvor hele paletten af
farver viste sig i bladene på buske
og træer, medens moderstammerne sugede alt bladgrønt og
klorofyl ind til årrings depoterne
til at vokse sig større på. Og I har´
vel også indsnuset de pragtfulde
dufte fra de visnende blade. Med
lidt kendskab og øvelse kan man
med bind for øjnene godt snuse
sig til – hvad det er for noget skov

man går i.

midt over for at se, om vi har
årringe ligesom træer, men man

terfølgende omkring midten af
oktober fik jeg af en bekendt

(- fortsat fra side 6...)
Radioudvalget
Radioudvalget besluttede med
indførelsen af bådnumre, at en
båds kaldenummer fremover
skulle være bådens registreringsnummer, for ikke at få alt for
mange numre at rode rundt med.
En sådan ordning ville også gøre

det muligt at få EDB udskrevne
radiolister – i forbindelse med,
at vi netop nu var begyndt at
køre vores regnskab ind på EDB.
Dermed var den spæde start gjort
til en total EDB–styring af Ry
Bådlaug og Ry Marina. Det var
vores medlem og EDB–ekspert
Ole Bielefeldt, der var kommet

ind fra sidelinjen og havde tilbudt
sin assistance – både med EDB–
opbygningen og med kassererposten, som Kaj Rønø ønskede sig
løst fra, idet arbejdet var blevet
enormt omfattende og arbejdskrævende.
Else Jensen

På fisk og træer kan man umiddelbart se alderen ved at tælle
årringene. Hos fiskene på deres
skæl, og på træerne i tværsnittet
– når man saver dem over. Jeg har
endnu aldrig savet et menneske

Svampesæsonen for Karl Johan
kom forholdsvis sent i år, først
omkring midten af september
kunne vi fylde kurvene. Og efter-

Fotos: Torben Gang Rasmussen

foræret en hel kurv fuld af Violette Hekserings Ridderhatte eller
Høstmusseroner, som de også
kaldes. Han kom en dag med en
papæske fuld af svampe, som jeg
lige skulle kigge på – for at se om
nogen af dem var spiselige. Og
jeg kasserede dem alle på nær én
enkelt af ovennævnte art. Og han
fortalte glad, at der stod mange
flere, der hvor han havde fundet
den, endvidere, at han ikke havde
taget flere, fordi de så giftige ud.
Jeg overbeviste ham om, at den
var en rigtig god spisesvamp.
Så dagen efter havde han sneget
sig ud og høstet et par kurve
fulde – uden jeg fik at vide hvor.
Han havde allerede lært svampeplukkeres § 1 ”i den uskrevne
svampesamlerlov” nemlig – ”at

varme her på vore breddegrader i
den forgangne sommer.
Det kølige og konstant fugtige
sommervejr vi har haft, havde
gjort hele sejlerflåden lettere lysegrøn, fordi algerne rigtig hygger
og formerer sig i sådan et vejr. Og
her ved optagningen af bådene er
der brugt rigtig meget knofedt til
at jage dem på flugt igen. Vejret
har nok også bevirket, at der heller
ikke er blevet sejlet så meget, som
man havde håbet på. Men nu ligger hele flåden på bukke og i hi for
vinteren, og kommer først frem til
foråret. Så medens vi ser frem til
og venter på forårets komme, kan
vi jo hygge os og nyde den stille
årstid med nogle gode traveture
i skoven. Jeg ved ikke, hvordan

som ligger ovre på brugsens hylder. De dyrkede Østershatte er
heller ikke så smagfulde som de
”frit levende”, men sådan er det
jo også med alt muligt andet frit
levende og økologisk opdrættet –
som dyr og fjerkræ.
Jeg vil slutte af med at ønske
alle Redere og Letmatroser i hele
flåden Ry Bådlaug et godt nytår
2016 – vi høres ved til foråret!
Svampe Kurt

VHF/SRC certifikater
Dette efterår har 10 deltagere
fulgt Ry Bådlaugs VHF kursus
i Skimminghus. Underviser Jan
Fuglsang har givet udtryk for,
at samtlige deltagere har udvist
stort engagement under kurset.
Det har da også udmøntet sig
i, at alle har bestået prøven,
der blev afholdt i november på
’Navitas’, Aarhus.
Deltagere på Ry Bådlaugs VHFDSC kursus i Skimminghus
efteråret 2015:
man aldrig røber sine rigtig gode
findesteder”! Men gode det er
Høstmusseronerne, og de kommer
altid sidst på sæsonen – også efter
at den lette nattefrost er begyndt.

I har det, men jeg nyder altid at
trave rundt mellem de store gamle
Bøgetræer i det tykke lag af tørre
brune blade, som rasler omkring
støvlerne.

Nødder, bær og æbler har der været utroligt mange af dette efterår.
Og det skulle så ifølge de – æh
vi gamles overleveringer spå om
hård vinter. Meeen lad os nu se,
om ikke den globale opvarmning,
der tales og lovgives så meget om,
skulle få lidt mere magt – det har
i hvert fald knebet gevaldigt med

Og der kunne man jo være heldig
at rende over nogle Østershatte,
det er på Bøgetræernes udgåede
partier, de ofte gror. De Østershatte man finder i skovene ser
meget mere lækre og appetitlige
ud, end de blege og ofte ”lettere
spore-mulede” hvide Østershatte,
der er dyrket på halmballer, og

Torben Mikkelsen
Peter Andreassen
Hans Christensen
Lars Brønd
Lene Winther
Søren Christensen
Carsten V. Jensen
Jack Brønd
Simon K. Poulsen
Poul Erik Jensen

Navi-Kai
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Stednavne og deres betydning 2
...Fortsat fra sidste nummer
Kai Rasmussen

I sidste nummer af Ank’ret, nåede
jeg at fortælle lidt om Birksø.
Fortsætter vi medstrøms, kommer
vi til Alling Å.
Det er karakteristisk, at søerne,
Birksø, Knudsø og Ravnsø samt

omgivet af vand. Længere mod
øst ligger højdedraget Holmknuden, der i dag deles af banelinjen.
Det er det oprindelige Birkhede.
Yderst på spidsen menes det, at
der engang har ligget en borg.
Overfor Holmen på vestsiden,

der har sit udspring et godt stykke
oppe i skoven. På sin vej passerer
bækken en mølledam, hvor der i
sin tid fandtes en stampemølle.
Rester af selve dæmningen ved
mølledammens østre ende, er
endnu at finde.
På østsiden efter Holmen er der to engområder, hhv. Hiorts Eng,
et areal som byhyrden
(hiort=hyrde) kunne
anvende til græsning,
og nord herfor Smed
Eng, som var forbeholdt bysmeden i Alling.

Julsø, Borresø og Brassø omtrent
går i øst-vestlig retning, hvorimod
Alling Å går i nord-sydlig retning.
Det skal lige nævnes, at mod øst
ligger det gamle Alling Sogn og
mod vest Rye (Gl. Rye) Sogn.
Åen har langt tilbage i tiden været
sogne- og herredsgrænse.
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Holmen og Smedebæk
Allerede på det først hjørne mod
øst, ved indsejling i Alling Å,
ligger Holmen, et husmandssted,
hvor der i dag kun er beboelse.
Tidligere har Holmen været helt

var der i sin tid et anløbssted for
robåde, der mest blev anvendt af
folk fra Birkhedeområdet. Tidligere hørte de fleste beboelser på
åens østsiden til godset. Husene
var hovedsageligt beboet af husmænd, der arbejdede ved godset
med blandt andet skovarbejde.
Der findes flere lignende anløbssteder på begge sider af åen.
Nogle få hundrede meter inde i
åen har vi på vest siden Tue Lynghøj (to lynghøje) og Smedebæks
Kær med udløbet fra Smedebæk,

Posperhus
I Alling Å er Posperhus
den eneste bebyggelse
på skovsiden. Huset
var i sin tid beboet af
Rye Nørskovs skytte.
Stenene til huset er
sejlet hertil af Chr. Jensen, der også har boet i
huset. Det var Chr. Jensen, der senere lagde
navn til ’Stamherrens
Krog’, der ligger i det Nordvestlige hjørne af Birksø og officielt
hedder Mørkvig. Navnet fik han,
da han som enkemand flyttede
sammen med Maren, der også
var blevet enke. De havde hver
især mange børn og fik herefter
flere, 17 i alt.
Nu er Posperhus lejet ud, da der i
dag slet ikke er folk ansat til drift
af skoven.
Tue Jensen, der er kilden til meget
af stoffet i denne artikel, boede vel

omkring en snes år i Posperhus,
mens han var ansat som skytte.
Senere virkede han som skovfoged og flyttede til Tinghuset,
der er beliggende nærmere vejen
mellem Ry og Gl. Rye.
Ved Posperhus har der tilbage i
tiden været en færgeforbindelse
over åen i form af en robåd. Forbindelsen var en del af postruten
mellem Birkhede og Rye Nørskov
området. Ruten fungerede ved, at
Rye Nørskov skulle lægge båd til
samt sørge for, at båden altid var
klar til posten, der ankom til åen
fra østsiden. Når posten med sin
taske og cykel var kommet over
åen, skulle båden sejles retur.
Jobbet med at returnere båden,
så den lå klar til næste dag, havde
manden på Sølund.
Postbåden blev anvendt fra 1937,
hvor postruten til Birkhede udgik
fra Laven, men senere blev omlagt
med udgang fra Ry. Det ophørte
i 1949. Den sidste post på ruten
var Niels Jørgen Sølvsten, der
stadig lever og bor i Ry og som
indtil for få år siden havde båd i
Ry Marina. Den sidste færgebåd
menes muligvis endnu at ligge
under et gruslag på Alling siden.
Ved Posperhus har der også været
opdræt af fasaner og agerhøns
til udsætning i skoven, og nogle
husker måske endnu de smukke
stråtækte bådehuse, der var bygget ud i åen. Heri lå flere grønmalede både af ’Gudenåtypen’,
der bl.a. blev brugt i forbindelse
med andejagt. Tidligere husede
de en sejlbåd og en motorbåd.
Bådene blev passet og sejlet af en
af godsejerens chauffører. De maleriske huse blev fjernet engang i
80’erne. På hjørnet, hvor husene
stod, er der grundt vand, så pas på.
Sølund
Overfor Posperhus på området,
der tidligere blev betegnet som
Markrog, ligger ejendommen
Sølund, der er af nyere dato. Det

var her journalisten
Peter Ingemann
(fra Hammerslag)
voksede op. Han
beskriver stedet i
sin bog ’Ingemanns
Land’.
Længe før, på slutningen af vinteren i
1946, udspilledes et
drama ved Sølund.
En dreng fra ejendommen løb ud på
isen og gik igennem. Moderen så
det og forsøgte, ved
selv at kravle ud på
den af åen tyndslidte is, at få ham
op, men isen brast, netop som hun
var ved at nå drengen. Manden
havde på afstand set, hvad der
skete. Han var dog snarrådig nok
til at tage postbåden, der lå isfrit
på grund af åens strøm. Med stor
kraftanstrengelse, fik han dem
begge op i båden, skønt konen
end ikke var ved bevidsthed. Han
roede resolut over til Posperhus,
hvor skytten havde telefon, så han
kunne ringe til lægen. Der var
ingen hjemme, men det lykkes
ham, ved at slå en rude ind, at
komme ind i huset. Han fik konen
genoplivet, varmet op og givet
noget af skyttens tørre tøj på. Hun
var noget afkræftet, og der gik 14
dage, før hun kom tilbage, men
både hun og sønnen blev reddet.
Lidt længere fremme mod øst
ligger Allinghus, og derefter kommer kanolejrpladsen Alling Vest.
Området havde tidligere betegnelsen Vilks Mad, og dalen, der førte
hertil fra øst, kaldtes Lærkedal.
’Den Swot Mand’
Lige overfor mod vest inde i
krogen ligger ’Den Sorte Mand’
eller bedre: ’Den Swot Mand’, et
sted som de fleste kender navnet
på. Men når man går lidt i dybden
for at finde oprindelsen til navnet,
bliver det sværere. Tue Jensen op-

lyser i sine optegnelser, at navnet
stammer fra en enebærbusk, hvis
silhuet kunne ligne skikkelsen af
en mand. Andre mener, at navnet
stammer fra en kraftig pæl, der
af pramdragerne blev brugt til at
trække pramme rundt om hjørnet.
Jeg mener ikke, at der har været
pramdrift i større målestok på
denne del af Gudenåen, og da det
ikke fremgår, at der har været en
træksti her langs åen, hælder jeg
til, at den første forklaring er den
rigtige.
Det skal dog nævnes, at tidligere
omtalte Chr. Jensens far, der virkede som både træskomand og
prammand, prammede kampesten
fra Sejs-Svejbæk til bygningen af
jernbanebroen ved Mariemunde.
Der er også prammet træ fra skoven ned ad Gudenåen, så nogen
pramdrift har der været.
Kai
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Tour de Legedag
Chr. Medom
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For anden gang blev dette nye arrangement afviklet. Afløseren for
Tour de Gudenåen blev en realitet
i 2014, da Ry Bådlaug ikke mere
blev bedt om assistance, når det
nationale kano- og kajakstævne
fremover skulle starte i Silkeborg med retning mod Randers.
Hjælpegruppen i Ry var dermed
arbejdsløse den 2. lørdag i sep-

trende råb og det vindende hold
blev hyldet og modtog en flaske
med ubestemmeligt indhold, der
dog kunne indtages med et huldsaligt smil.
Inden afgang fra kanalen, delte
Else Jensen et skema med maritime spørgsmål ud til holdene.
Spørgsmålene blev ivrigt diskuteret i bådene og mon ikke der også

tember og ønskede at videreføre
sammenholdet med de maritime
aktiviteter.
Omkring 30 deltagere var mødt op
om morgenen den 12. september
og fordelte sig i 6 bådhold. Senere
sluttede flere sig til. Deltagerne
gik straks ombord i bådene og
satte kursen mod Engen i Alling
Kanalen, hvor formiddagskaffen
blev drukket ved langbordene.
Navi Kai havde forberedt dagens
stafet med kajak. Der blev dystet
med ildhu mellem to hold og en
enkelt deltager – klubbens formand - forsøgte sig endda med
en ”grønlændervending”. Det
forblev dog med en ½ vending,
da det ikke lykkedes at komme
helt rundt. Stafetten blev fulgt af
de øvrige deltagere med opmun-

blev foretaget opslag på google?
Næste destination var Himmelbjerggårdens Bro ved Fløjlsgrunden. Her blev madpakkerne spist
og det viste sig, at mange havde
lagt megen fantasi i frokosten, der
gav mod og kræfter til de næste
programpunkter.
Bo kom rundt til bådholdene
og delte tovværksender ud. Der
skulle nu fremstilles en ”øjesplejsning” i treslået tovværk på
turen hjem til Klubhuset.
I Skimminghus stod kage og
kaffe klar og der skulle nu dystes
i ”Kast med redningskrans”. Den
”forulykkede” blev markeret med
en orange bøje i havnebassinet, og
holdene gik op i opgaven med liv
og sjæl; og ”bøjen” blev reddet
adskillige gange.

En oversavet træstamme stod til
fri afbenyttelse for de muskelstærke, der kunne banke søm i
med færrest slag. Dette var dog
udenfor den samlede konkurrence.
Udgift til eftermiddagskagen
blev dækket ved møntkast ned i
en skål, der var placeret i bunden
af et fyldt akvarium. Det var ikke
så let. De fleste mønter ramte
ved siden af, men de heldige, der
ramte skålen, indhøstede en flødekaramel, hvorimod resten gik
til fritidskonditoren. En lystfisker
kom tilfældigt forbi, og til alles
forbløffelse svømmede pludselig
en aborre rundt i samme akvarie.
Den fik dog sin frihed igen i det
våde element, hvor den hørte
hjemme.
Else Jensen havde indsamlet
pointkortene og kunne sidst på
eftermiddagen kåre det hold, der
havde flest point. To hold var remis, og der måtte nu dystes med
sømblokken, inden besætningen
på Celina gik af med den endelige
sejr. Tillykke med det.
Sidst på eftermiddagen blev grillen tændt og der blev tilberedt
mange fine menuer. Hyggen
bredte sig, og deltagerne fik en fin
og hyggelig aften inden køjerne
kaldte.
Arrangørerne vurderede, at dagen
havde været en succes for de omkring 30 deltagere. Arrangementet
blev helt igennem baseret på
maritime oplevelser, hvilket må
være passende for medlemmer af
et bådlaug. Deltagerne medbragte
selv forplejning, hvilket gjorde
arrangementet udgiftsneutralt for
klubben, der udelukkende betalte
søm og grillkul.
I løbet af aftenen stod det nye hold
klar til Tour ‘en i 2016. Det bliver
Pia og Anders Werlauff, Kai og
Else Rasmussen, sammen med
Merete Siim og Gunner Gaden
Jensen. Vi ser frem til næste år.
Christian Medom

Pigemad 3. oktober
Majken Astrup Toftegaard
Vi var 6 ”piger”, der var så heldige sidste år, at blive valgt til
det ærede hverv, at lave mad til
pigemad 2015.
Os 6 ”piger” bestående af Lya,
Bente S., Bente R., Henriette, Birgit og Majken, mødtes til første
planlægningsmøde ultimo august.
Hurtigt skulle det vise sig, at vi
var flere, der havde tænkt tanken
”Matador”og ”gamle-dage tema”,
så beslutningen om at kalde det
mormormad var ikke så svær,
især ikke fordi flere af os faktisk
kandiderer til titlen, selvom man
naturligvis ikke kan se det! Idéerne var mange og sprudlende,
og vi fandt hurtigt ud af, at vi alle
sammen var i besiddelse af ting vi
havde arvet fra vores egne bedsteforældre. Selvom det jo ikke ser
sådan ud, så er alderen blandt os i
pigemads-gruppen lidt forskellig,
men vi havde alle sammen minder
om, hvad rigtig mormormad var.
Vi blev dog hurtigt enige om, godt
hjulpet af Bente R., hvad menuen
skulle bestå af. Alle har stødt på
hønsesalat hos mormor, kamsteg
og hjemmelavet is. Croissanten
var der nogle af os, som måske
ikke forbandt med mormor, men
det fortæller nok mere om vores

alder, end vi vil være ved.
Nå - men vi tog alle sammen hjem
i gemmerne og fandt nogle gamle
broderede duge, lysmanchetter,
gamle porcelæns kaffekander,
billeder, plyspuder, tæpper og
støttestrømper frem. Noget af
det lugtede lidt muggent, men det
gjorde mormor vel egentlig også,
hvis vi tænker efter.

duge og servietter af Bente R., og
fredag den 2. oktober mødtes vi
og begyndte at gøre det klar, vi
kunne. Dække borde, forberede
det mad, arrangere mormor-hjørnet, prøve out-fits, både de fine
forklæder, som Birgit havde syet,
nogle endda med skåneærmer,
stripper-outfittet, og vi fik aftalt
de sidste detaljer vi manglede, så

Og underholdning skulle der jo
også til. Vi husker alle sammen
lejlighedssangene fra gamle dage,
så det skulle vi naturligvis ha’.
Hvordan stripperen kom ind i billedet, kan vi ikke huske, men da
idéen ligesom var sået, så skulle
det selvfølgelig være en mormor
stripper; ”Vera fra Lem”. Hammels genbrugsforretninger blev
frekventeret nogle gange, noget
blev lånt af de andre i gruppen,
noget var blåt……årh nej, det er
til bryllupper man gør det. I hvert
fald stod vi nu med udstyr bestående af paryk, briller, tænder,
kjole, trøje, stok, støttestrømper,
store mormor underbukser, hjemmestrikkede sokker, dametaske og
tørklæde.
Vi var så heldige at få lov at låne

alt kunne blive fint til dagen efter.
Chefen – alias Bente R. dirigerede
med hård hånd slagets gang, og vi
arbejdede SÅ fint sammen. Bente
mente ikke selv hun var chef, men
for os vil hun altid være ”chefen”.
Lørdag den 3. oktober mødtes
vi naturligvis noget før resten af
selskabet. Vi fik styr på det hele,
aftalte de sidste detaljer med
hvem, der gjorde hvad, hvornår
osv. Og så begyndte festen. Vi var
så heldige, at vejret viste sig fra
sin gode side, og vi startede med
velkomstdrink og modtagelse på
terrassen.
Efter vores mening var det en stor
succes, og det så da også ud til,
...fortsættes side 14...
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Nyt ansigt i redaktionen
Anne E. Korsgaard
Lidt om mig
Jeg hedder Anne Korsgaard og er
32 år gammel. Til daglig arbejder
jeg som projektansvarlig for en
erhvervsejendomsmægler i Skanderborg. Min fritid bruger jeg på
mine børn og på frivilligt arbejde
i både dagpleje og børnehave.
Jeg er et stort naturmenneske og
udover sejlsporten går jeg på jagt.
Mit første bekendtskab med det
at sejle fik jeg, da jeg som 3 uger
lille baby var på sommerferie med
mine forældre i deres Folkebåd.
Så jeg har i bogstaveligste forstand fået sejlsport ind med modermælken. Og hvilken gave at få.
Jeg vil vove at påstå, at sejlsport et
langt stykke hen af vejen har gjort
mig til den jeg er i dag. Det er ikke
alle 7 årige der bliver smidt i en
optimistjolle, for så at bevæge sig
ud på åbent hav alene. En masse
kampe er der blevet til i alt fra
blikstille hav til flere meter høje
bølger. Sikke en tro man skal have
på sig selv og kampgejst.
Jeg er opvokset med sejlsport og
jeg har fra jeg var 7-16 år gammel
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(... fortsat fra side 13)
at alle hyggede sig og kunne lide
konceptet og maden. En speciel
tak skal lyde til Peter Andreassen, for at lægge sin lækre krop
til rådighed for ”Vera fra Lem”.
Undervejs kunne man sætte sig
over i mormors hyggehjørne med
”Kongen af Danmark” bolcher
og strikketøj og bare slappe af,

været på vandet mindst 2 gange
om ugen. Al læring tager tid, men
kaster som regel noget af sig. Som
en del af en rendyrket sejlerfamilie har jeg heldigvis haft en stor
opbakning, og mine forældre har
troligt kørt min bror og jeg til
stævner i både ind og udland hver
weekend i den periode.
Et par danmarksmesterskaber og
et enkelt nordisk mesterskab er
det blevet til i den lille firkantede jolle. Og det er nogen af de
fedeste sejlsportsoplevelser jeg
har haft.
Da jeg er 15 år starter jeg på Strib
Idrætsefterskole, hvor jeg heldigvis kunne fortsætte min sejlsport.
Jeg sejler her laserjoller og bliver
skipper på en DS matchracer. Jeg
er oven i købet så heldig at møde
min mand Søren her, der også har
sejlet hele livet. Dejligt at have en
at dele sin passion med.
Efter optimistjollen har jeg i flere
år trænet optimistjollesejlere i
henholdsvis Aabenraa og Egå.
Spændende og lærerigt pludselig
at stå på den anden side og videreformidle ens viden. Det er en

gave at lære børn at stå på egne
ben og finde deres egne grænser –
og for den sags skyld også at lære
forældrene ikke altid at træffe beslutninger på deres børns vegne.
Jeg bor i dag lige uden for Låsby
på et lille nedlagt landbrug sammen med Søren og vores to døtre.
Vi købte Gulli – vores båd – da
vi havde en datter på 1 år. Nu er
endnu en datter kommet til, og vi
glæder os til at kunne inddrage
dem i sejlerlivet. Det er en stor
gave jeg har fået, som jeg håber at
mine piger, der nu er henholdsvis
2 og 4 år, vil tage med videre i
deres liv.
Sejlerlivet er de sidste år blevet
noget mere stille, men det gør
egentlig ikke noget – så længe
det fortsat er der. Heldigvis kan
man tage hyggeture på søerne på
børnenes præmisser, og mon ikke
vi nok skal få gang i kapsejladsen
igen på et tidspunkt. Måske med
pigerne som gaster eller skipper.
Hvem ved. Det må tiden vise.
Rigtig god vind. Vi ses på søerne
til foråret.
Sejlerhilsner Anne

hvilket nogle da også gjorde
undervejs.
De sidste gæster i mormors stue
gik kl. 03.00, hvilket også må
være et udtryk for succes. Vi stiller gerne op igen, men vi vil være
på hold med ”chefen”!
Mange hilsner
Lya, Bente S, Bente R,
Henriette, Birgit og Majken.

Arme Peter...

Bacon Jam
Frank Jacobsen
I disse år er indflydelsen fra det
store udland massivt til stede på
næsten alle områder, og undertegnede indrømmer gerne, at det
langtfra er det
hele, jeg er lige
begejstret for.
Eksempelvis er
den voldsomme
indflydelse fra
engelsk/amerikansk på vores
dejlige sprog
næsten ubærlig.

min udgave, let at lave, holder sig
længe på køl og kan bruges til og
på mangt og meget.
Der skal bruges lige dele god

Nå, fuck det,
jeg må hellere
chille out og
få samlet mit
shit og komme
i gang med at
skrive om noget yummy mad
(lol), for der er
jo også inspiration at hente
udefra.
Da årets Tour de
Legedag løb af
stablen, havde
jeg begge mine
sønner ombord,
og yngste-modellen, som er et
madøre som sin far, havde besluttet, at vi skulle have ”Burger
Royale” hvori der blandt andre
gode sager indgår Bacon Jam. Det
var nyt for mig og en del andre
som smagte på, og jeg har endnu
ikke mødt nogen, som ikke kunne
lide det, og der er efterhånden en
del, som har spurgt, hvordan man
laver det. Således inspireret måtte
jeg jo selv i gang, og her følger

skal smelte helt. Hæld en god sjat
eddike i løg/sukker blandingen og
lad det koge lidt ind. Forholdet
mellem sødt og surt er en smagssag, så prøv dig
lidt frem. Tilsæt
kaffen, redusér
til passende
konsistens, og
hæld baconternene tilbage på
panden, smag til
med salt, peber
og evt. chili.
Lad det hele
køle lidt af og
hæld det i glas
og sæt på køl.
Brug det på en
leverpostejmad,
i en sandwich,
på en bøf eller
som tilbehør til
en varm ret.
Velbekomme og
god vinter.
Frank hint madøre

røget bacon og grofthakkede løg,
vineddike (gerne æbleeddike),
brun sukker, salt, peber, en 1/3
kop stærk kaffe eller espresso og
evt. lidt chili. Start med at sautere bacontern så de bliver stegte,
men ikke sprøde! Derefter tages
baconternene af panden. Gem en
spsk. eller to af baconfedtet til at
sautere de grofthakkede løg. Når
løgene er klarede, ikke brune,
tilsættes godt med brun farin, som

Ry Bådlaug
byder velkommen til:
Brian Niebur, Silkeborg
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Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

SLADREBÆNKEN
Vi kunne også kalde sladrebænken for kiksfabrikken, men da
ingen ”Kiks Bagere” har optrådt
med stunt i det forløbne kvartal, så
er her et par til smil og eftertanke:
Dagen efter den årlige firmajulefrokost var stemningen lidt
trykket under morgenkaffen, og
ligesom for at bryde isen siger
manden til konen: Du hørte ikke
mig, da jeg kom hjem fra julefrokost i nat – Nej, det´ gjorde jeg
ikke, men jeg hørte de fire mand
der bar dig!
Når det stormer, bygger nogen
læhegn – andre vindmøller. Og
vinden har sejlere jo udnyttet i
tusinde år. Måske var starten ham
vor skæggede ”stenalder-mangegange-tipoldefar”, der kom til at
sætte sejl med et bjørneskind på
spyddet hugget fast i bunden af
egen på vej hjemad, for at vise han
havde nedlagt en bjørn!

Matrosen Kaj Anker Bøje stak
hovedet ind i kabyssen og spurgte
kokken: Hvad skal vi ha´ til middag Kok? – ”Skipperlabskovs”.
Hurra – jeg har´ også længe haft
lyst til at sætte tænderne i den
Gamle Satan!
Et skib sejler forbi en ø, og en af
passagererne ser en mand i laset
tøj stå på stranden, hoppende og
vinkende med armene. ”Hvad er
det for en mand, spørger passageren”? Det ved jeg ikke, svarer
kaptajnen, men han bliver helt
vild glad, hver gang vi sejler
forbi!
Jeg har altid undret mig over,
hvad moral egentlig er – men nu
ved jeg det:
– Moral er en kemisk forbindelse,
som er let opløselig i alkohol!
En ældre mand bankede på oppe
ved Skt. Peder, der så spurgte:

”Har du nogensinde gjort en god
gerning nede på jorden”? – Ja jeg
så nogle rockere, der generede en
ældre dame, og så sparkede jeg
bandelederen over skinnebenet!
– ”Hvornår skete det, spurgte Skt.
Peder”: – For ca. 45 sekunder
siden!
Ja troen kan flytte bjerge – men
lidt almindelig sund fornuft kan
få en til at gå udenom!
Livet er en gåde – løsningen står
på bagsiden!!!
Svampe Kurt

