smukke vej op ad bjerget til toppen. På toppen af
Himmelbjerget nyder vi den storslåede udsigt.
Fra Himmelbjerget kører vi ad smukke veje til Gl Ry Kro, der
ligger skønt blandt gamle klosterruiner og valfartskilder.
Kroens historie går 400 år tilbage. Vi nyder atmosfæren fra en
svunden tid og en dejlig to retters middag.
Turen går nu over Voerladegård til Ejer Bavnehøj, hvor vi gør
ophold en halv times tid. På Ejer Bavnehøj, Danmarks
tredjehøjeste naturlige punkt, kan vi se den smukke udsigt fra
Genforeningstårnet (1924).
Herfra går turen til Den Genfundne Bro, der er blevet en stor
turistattraktion. Vi får fortællingen om broen og nyder
eftermiddagskaffe og medbragt kage ved borde og bænke i
den smukke natur. Den 13,4 meter høje stålgitterbro, blev
bygget over Gudenåen i forbindelse med etableringen af
privatbanen fra Horsens til Bryrup i 1899. I 1925 blev den
gemt væk i en mægtig dæmning. Den blev genfundet i 2013.
Vi slutter dagen ved Gudenåens Udspring, Tinnet Krat ved
Rørbæk Sø og vi er hjemme igen til aften efter en herlig dag.
Rejselederen er med på hele turen.
I prisen er der sejltur & bus, 2 retters middag og
formiddags- og eftermiddagskaffe med brød. Stuegang.
Pris for turen er 375 kr. for medlemmer og 450 kr. for
ægtefælle/samlever. Vi kører med Ans Bussen
Busafgang fra den nye P-plads (overfor Lindevænget) ved
Jysk Arena, Ansvej 98, Silkeborg. (Max. 54 personer.)
Tilmelding senest tirsdag den 22. maj på tlf. 4080 8700 eller
på mail: peh@fibermail.dk.

Til følgende arrangementer: Teater, Skovgaard &
sommerudflugten, SKAL beløbet indbetales til
klubbens konto: reg. 5347 konto 0244 285 senest
samme dag som der er sidste frist for tilmelding.
p.b.v.
Paul Erik Holmgaard

Onsdag den 17. januar 2018 kl. 14.00 afholdes den
årlige generalforsamling i postkontorets mødelokale.
Dagsorden er udsendt i november. HUSK at forslag skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Klubben er vært med kaffe m/brød og vand.
Tilmelding på tlf. 4080 8700 eller mail: peh@fibermail.dk
senest fredag den 12. januar 2018.

Torsdag den 1. februar
besøger vi Dansk
Supermarkeds uddannelsescenter på Bøgehøj ved
Ebeltoft. Elever fra Føtex, Bilka og Netto viser, hvad de har
lært og sælger billige varer fra deres ”butikker.” Kun
kontanter eller MobilePay. Dankort kan ikke anvendes.
I bistroen kan der købes kaffe, rundstykker, sodavand, samt
smørrebrød. Turen er GRATIS for medlemmer og
ægtefælle/ledsager, for besøg på Bøgehøj og bus. Efter
besøget på Bøgehøj kører vi direkte hjem.
Busafgang fra den nye P-plads (overfor Lindevænget) ved
Jysk Arena, Ansvej 98, Silkeborg, kl. 08.30. Hjemme ca. kl.
13.30.
(Max. 50 personer.)
Tilmelding senest onsdag den 24. januar, på tlf. 4080 8700
eller på mail: peh@fibermail.dk.

Onsdag den 21. februar. Teateraften på Silkeborg
Ny Teater, Gjessøvej 40C.
Atter engang skal vi se revyen, der har fået titlen ”Revyen –
helt ude i skoven”. I en svær tid, hvor der er nye ledere
overalt, hvor byen forandrer sig og grænserne trækkes op og
hvor det sjove måske gemmes lidt af vejen, så er det meget
svært at lave en revy. Det gør de alligevel, for neden under det
hele bobler humoren frem.
Vi møder kl. 18.30 prc. Der er reserveret 30 billetter, så
bestil i god tid. Prisen er for medlemmer: 175.- kr., og for
ægtefælle/samlever 210.-kr. Før forestillingen skal vi have
noget godt at spise og i pausen kaffe. Drikkevarer for egen
regning. Tilmelding senest onsdag den 14. februar,
på tlf. 4080 8700 eller på mail: peh@fibermail.dk.

Onsdag den 14. marts kl. 14.00 er der sammenkomst
for klubbens medlemmer på postkontoret på Kejlstrupvej.
Postmester Lise Lehn vil fortælle lidt om Post Nord
Danmark lige nu, og forhenværende overkontrollør ved
Silkeborg Postkontor Mogens Grejsen kommer igen, denne
gang vil han fortælle lidt om sit liv uden for Posten, særlig
fra Herskind. Klubben er vært med kaffe og brød.
Der er tilmelding, senest fredag den 9. marts på tlf. 4080
8700 eller på mail: peh@fibermail.dk.

Onsdag den 18. april kl. 11.00 ”Kør selv tur”.
Skovgaard Gårdbutik, Horsbjergvej 1, 8653 Them
De startede med kødsalg i 1997, fordi de gerne ville give
andre muligheden for at få gode smagsoplevelser.
Kvalitetskødet fra Skovgaard var starten på alt det,
gårdbutikken senere har udviklet sig til.
I dag har Skovgaard eget opskæringsrum, kølerum til
modning og pølsemageri. De har veluddannede slagtere, der
står for udskæring og fremstilling af røgvarer og pålæg.
Hemmeligheden bag den høje kvalitet af kødet handler
blandt andet om dyrevelfærd, gammeldags krogmodning af
kødet og at kødet kommer fra egne kødkvæg og frilandsgrise. Efter rundvisning får vi frokost (tapas) ca. kl. 12.30.
Giv besked, hvis I har plads i bilen.
Pris for medlemmer 150kr. og 175 kr. for ledsager.
Tilmelding senest tirsdag den 10. april
på tlf. 4080 8700 eller på mail: peh@fibermail.dk.

Onsdag den 30. maj kl. 8.45 Silkeborgsøerne
Vi mødes på P-pladsen, Ansvej 98, vi starter med kaffe og et
rundstykke, efterfulgt af ”stuegang”, der efter kører bussen
os ned til Hjejlebådene, hvorfra vi sejler den smukke tur
gennem Remstrup Å og Silkeborg Søerne mod
Himmelbjerget. Sejladsen varer godt en time, og båden
anløber kajen ved Hotel Juelsø og foden af Himmelbjerget,
hvorfra bussen henter os. De, der ønsker det, kan gå den

