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RINGKØBING SMAKKELAUG
Sommertur på Ringkøbing Fjord
Uge 28 – 2016
Fra søndag den 10. juli – lørdag den 16. juli 2016

Søndag
den
10. juli

Ankomst, søsætning, opstilling af telte og/eller indkvartering på anden vis.
- Fra kl. 14.00 serveres kaffe/te med brød.
- Cirka klokken 19.00 serveres fersken/rejesuppe med flutes.
Ringkøbing Smakkelaug sørger for kul og optænding til fællesgrill
alle aftener og også søndag aften, såfremt det ønskes.
Bådene:
Ifølge havnefoged Anker Clausen kan vore både ligge ved den første bro.
Men han beder os sørge for ekstra lange agterfortøjninger. Pris for
liggeplads: ?! ”Per kulence til kaffekassen i Klubhuset Rødhætte”!
Andet:
Ved ankomsten udleveres søkort over den sydlige del af Ringkøbing Fjord.
Plus dette program.

Havnefoged Anker Clausen, Skovbrynet 25, Skaven, 6880 Tarm,
Mail: ankercl@gmail.com, telefon 5125 1565.

Pris per person:
Voksne 200 kr. til dækning af grill-kul, festmad og diverse udgifter. Betales
ved ankomst. Kontant. Eller Swipp eller MobilePay til 2142 1792 (Bjarne
Vraa)
Børn: Gratis.
Generelle informationer:
Skaven Havn ligger i den sydlige del af Ringkøbing Fjord ca. 4,5 sm S for Stauning Kirke
og må benyttes som lystbådehavn og af de lokale erhvervsfiskere. Havnen ejes af Skaven
Strand Grundejerforening (ca. 600 medlemmer), der i midten af 2015 afsluttede en gennemgribende renovering og udvidelse af havnen. Renoveringen omfattede blandt andet
en helt ny havnespuns af jern samt helt nye flydebroer, bålhus og toiletbygning.
(www.skavengrundejer.dk)
Indkvartering
Der kan ikke slås telt op eller placeres campingvogne direkte på havnens arealer, men
følgende steder er der gode muligheder både med telt eller campingvogn, ligesom der
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kan lejes både hytter og sommerhuse: 1. Skaven Strand Camping og Sommerhusudlejning, Skavenvej 32(www.skaven.dk) Kort afstand til både havn og fjord. Tlf. 9737 4069.
2. Restaurant Skavenhus, Skavenvej 34 (www.skavenhus.dk) Udsigt over fjorden, 40 m
til vandet. 6 ferie/weekendlejligheder. Tlf. 9737 4024, 4034 4024

Mandag
den
11. juli

Skippermøde kl. 10.00. Derefter afsejling mod Stauning. Ca. 6 sømil.
Madpakke til frokost/der er mulighed for at købe mad i Stauning
Havn. (www.stauninghavn.com)(www.stauning-dejbjerg.dk)
Retur til Skaven. Fællesgrill kl. 19.00.
Om aftenen rundtur på og orientering om Skaven Havn ved havnefoged Anker Clausen (5125 1565).

Tirsdag
den
12. juli

Skippermøde kl. 10.00. En dag hvor vi mest er landkrabber.
Vi kører i biler til Bork Vikingemuseum, herunder Bork Vikingehavn. (www.levendehistorie.dk) (Ringkøbing-Skjern Museum)
Entré: 100 kr. Børn, unge under 18 år gratis. For 150 kr. kan købes
et ugekort, der dækker adgang til museets afdelinger hele ugen.
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Navne og telefonnumre, arbejdsgruppe og turudvalg:
Jørn V. Jensen (2149 6859), Ivan Kristensen (3026 2654), Bjarne Vraa Nielsen (2142
1792), Chris Kastberg (2225 3404), Ole Grønne (2342 5440), Ellen Rosenvinge (2238
8061), Annette og Jens Holm (2229 1321), Karen Grønne (2041 5652) Karen Marie Simonsen (5328 5910)

Vi besøger Stauning Whisky, Stauningvej 38 og får en rundvisning.
Et whisky-destilleri grundlagt i 2005. Et Landskendt firma, der allerede nu har vundet både præmier og international anerkendelse.
(www.stauningwhisky.dk)
Vi skal være ved Stauning Whisky senest kl. 13.45, da rundvisningen starter kl. 14. Vi har en ½ times transport. Pris per person: 150
kr. inkl. smagning. 50 kr. uden smagsprøver. Rundvisningen varer
1½ time i alt. Afregnes på stedet hver for sig.
Kl. 19.00. Stegt flæsk og persillesovs på Skavenhus! Pris 150 kr.
(Ved forhandlingen med krofatter blev nævnt, at en anden restaurant
i nærheden kan lave det for 139 kr. Hertil blev der svaret: ”Jamen dér
serverer de gammel flæsk. Her serverer vi ny flæsk – og rigeligt - I
skal kname få lisså møj som I ka spis’e”.)
Der er mulighed for alternativ servering.

Klubhuset Rødhætte

Side 6
9. Hvide Sande med en fin udsigt over havnen fra sydstranden, hvor der er nem adgang via kunstværket Vestled, der består af en belægning med klinker og en bronzeslange, som man kan sidde på og ridse sit navn i, eller Troldbjerg i den nordlige ende
af byen ved Troldbjergvej, hvor der ligger en stor fiskeforretning med alt, hvad man
kan tænke sig af både fersk og røget fisk. Fiskeriets Hus på Nørregade 2B er museum og akvarium, hvor der fortælles om den driftige fiskerby og dens udvikling fra
grundlæggelsen i 1931. Åbent daglig 10-17, entré 95 kroner for voksne, 75 for pensionister og 30 for børn. For enden af Gytjevej i den nordlige del af byen ligger den ene af
de to kabelparker i Danmark, og den er et besøg værd, hvad enten man dyrker sporten
wakeboard og vandski eller ser på.
10. Længere nordpå i Nr. Lyngvig kan man besøge Lyngvig Fyr og bestige det, så
man får et unikt kig over hav og fjord. Fyr og fyrmesterbolig har adressen Holmsland
Klitvej 109, og der er åbent dagligt 11-17. Det koster 50 kroner for voksne, børn gratis.
Tager man til fyret, vil det også være oplagt at besøge Lyngvig Havn for enden af Lyngvig Havnevej. Det er den mest uspolerede fjordhavn med en hyggelig og speciel atmosfære.
11. Er det naturoplevelser, man vil have, er Skjern Å et oplagt mål. Ved Lønborg
Kirke er der en fantastisk udsigt over projektet med den slyngede å og de mange fugle.
Mellem Lønborg og Skjern ligger Hestholm Fugletårn, og der er masser af muligheder
for en vandretur i området. Kører man over det inddæmmede område til Pumpestation Nord kan man se Lønborggård og Skavenhus fra taget af den nedlagte pumpestation, tage en tur over åen med trækfærgen Blishønen og fortsætte til fods via endnu en
trækfærge til Lønborggård - eller bare trække sig tilbage og tage bilen videre.
12. I Skjern er der mulighed for at se Holger Danske, som byen samlede ind til og
har sat op midt på hovedgaden.
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Onsdag
den
13. juli

Skippermøde kl. 10.00. Derefter afsejling mod Bork Havn. Cirka
5 sømil. Bork Havn er et gammelt fiskerleje, som er blevet til et
moderne turiststed, så der er lidt for enhver smag. Hvis der bliver tid og er interesse for det, bliver der en tur ud på Tipperne,
som er et fredet, unikt fugleområde i Ringkøbing Fjord.
Retur til Skaven.

Fællesgrill.

Torsdag
den
14. juli

Skippermøde kl. 10.00. Afsejling mod Nymindegab, Vesterhavn.
10 sømil. Hjemsejlads/eller bådene ankres op i Nymindegab
med hjemkørsel til Skaven i bil.
Forberedelse af turens festaften. Fællesgrill.
Der er sørget for flanksteak og frikadeller, nye kartofler/kartoffelsalat, grøn salat. Til dessert: Stegte bananer med whisky og
flødeskum.
Vi hjælper hinanden med tilberedning, borddækning mv.
Festen foregår enten i Bålhuset eller i Sejlklubbens klubhus
”Rødhætte”.
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Fredag
den
15. juli

Skippermøde kl. 10.00. Vi kører i bil til Nymindegab.
En repræsentant for Foreningen V6 fortæller om de historiske
Esehuse ved Vesterhavn og viser rundt.
Et besøg værd: Havfruens Butik, Borndalvej 2, Nymindegab,
6830 Nr. Nebel. Onsdag – søndag 10-17. www.havfruen.eu.
2639 6409. Stort udvalg af dansk kunsthåndværk inden for glas,
keramik, træ, smykker i sølv og rav m.m.
Nymindegab Museum. Et museum om Vestkysten, arkæologi og
historie, illustreret gennem ca. 200 samtidige kunstværker, malet af nogle af Danmarks bedste malere. Bl.a. “Skagensmaleren”
Laurits Tuxens fiskermiljøer fra Nymindegab og “Fynbomaleren”
Johannes Larsens motiver fra Filsø, hvor han også gik på jagt.
(www.vardemuseum.dk/nymindegab_museum)
Hjem til Skaven.
Fri sejlads.
Det officielle program er afsluttet. Tak for i år.
Grillen er tændt til fri afbenyttelse.

Lørdag
den
16. juli

Hjemrejse.

ALTERNATIVER – OG HVIS VEJRET DRILLER (PLAN B)

For dem, der ikke vil sejle, er der mange muligheder for oplevelser i det vestjyske:
1. Ringkøbing. Byrundtur i den gamle købstad. Efter rundturen evt. ”fiskefrokost” fra Fiskehuset på Ringkøbing Havn, som vi spiser i Ringkøbing Smakkelaugs klubhus, Fiskerstræde 28.
2. En spændende have, Oasen, Tarmvej 85, Vostrup, 6880 Tarm. Der er skilt fra
Tarmvej, og entreen lægger man i en kasse, så vidt vides efter eget valg.
3. Uldgården med garn. Fjerbækvej 12, Vostrup, 6880 Tarm.
4. Flyvergraven ved Hemmet – er afmærket fra landevejen. Mindesmærke for
syv besætningsmedlemmer på en engelsk Short Stirling, der blev skudt ned af tyskerne den 1. december 1943 på vej fra England til sejlruten mellem Frederikshavn og Oslo. De omkomne er alle begravet i Esbjerg.
5. Galleri Mærskhuset, Mærskvej 10, 6830 Nr. Nebel. Drives med kunst og keramik af Elsebeth Øberg. Hun holder åbent, når hun er hjemme, så ring for en sikkerheds skyld først til hende på tlf. 28779833.
6. Studio Keramik, Sdr. Klintvej 40, 6830 Nr. Nebel - det er 2 km fra Nymindegab. Drives af Bente og Lars Thorsen, der laver tidløse funktionelle brugsting og
unika. Åbent dagligt 10 – 17.De har tlf. 75289109.
7. Markedsdage i Tarm hver onsdag kl. 9-14 med 100-200 stadepladser. Ligger på Engvej, 6880 Tarm, og der bydes foruden alt mellem himmel og jord hos
de mange kræmmere på morgenkaffe til alle og underholdning.
8. Abelines Gård, Sdr. Klitvej 87, Haurvig, 6960 Hvide Sande. Museum i en
strandfogedgård, som den så ud, da Abeline flyttede ind som svigerdatter i 1890
til hendes død i 1957. Åben søndag til fredag 11-17, kaffestuen 13-17. Entre 50
kroner, børn gratis.

