
Ny tur
Jeg startede dagen med at tage fra Regstrup station kl.8.50,og ankom til Holbæk station kl.
9.00.Herefter blev jeg sammen med Mette samlet op af Multihusets bus,hvorefter rejsen til 
Silkeborg begyndte.
Vi kørte over Storebæltsbroen,og holdt tisse-og rygepauser undervejs.
Klokken ca.13.00 ankom vi til Silkeborg Vandrehjem,hvor jeg blev indkvarteret på værelse sammen 
med Solveig. 
Mette,Lone og Lene fik værelse 
sammen,og Therese fik eneværelse.
De tre herrer Palle,Søren og Ole 
delte ligeledes etværelse. 
Vi fik  udleveret sengelinned, 
hvorefter vi blev budt velkommen 
med kaffe,the og det dejligste brød.
Senere på dagen var der vandretur 
med en naturvejleder,hvor vi gik en 
tur på 2,5km i lokalområdet.Vi kom 
forbi et tidligere kurhotel, et museum 
for Asger Jorn samt en mini 
zoologisk have.Undervejs gjorde vi 
ophold,hvor naturvejlederen fortalte 
noget lokalhistorie.Et særdeles godt 
og informativt indslag.
Klokken 18.00 var der 
aftensmad,som bestod af en 
særdeles veltillavet mørbradgryde 
med kartoffelmos,samt tilhørende 
salatbar krydret med eksotiske indslag såsom bulgur.
Efter den pragtfulde middag,var der orienteringsmøde kl.19.30 angående aktiviteterne i de 
kommende dage.
Mødet fandt sted i de tilstødende lokaler,hvor der var et lille the-køkken. Her kunne vi selv lave 
kaffe og the, når vi fik lyst.
Den efterfølgende dag stod Solveig og jeg op kl.7.30. Efter morgentoilette satte vi os til bords ved 
den dejligste morgenmadsbuffet,som blandt andet bestod af økologisk youghurt(mange 
slags),brød,pålæg æg med mere.Der var også mysli.Jeg tror at alle, ligesom jeg blev propmætte.
Straks efter morgenmaden, jeg kunne ellers godt have brugt en lur, gik turen ned til et naturområde 
med en sø og skov kaldet "De små Fisk".
Solveig og jeg var tilmeldt gps-løb.Her fik jeg en succesoplevelse,da jeg fandt to poster på lige fod 
med Solveig ,som ligeledes fandt et par poster.Samarbejdet på tværs af værestederne var 
godt,idet vi var sammen med nogle fra Ishøj,som vi gik godt i spænd med.Vi gik ad uvejsomme 

strækninger inde i skoven,og posterne 
var gemt godt af vejen.
Vores hold kom først i mål.
Efter løbet var der frokostpause med de 
lækreste sandwiches.
Jeg fik en med pulled pork,den var rigtigt 
god. 
I pausen blev jeg interviewet af en 
journalist fra et af de lokale blade,hvilket 
flere af de andre deltagere også blev.
Efter pausen blev vi kørt til kajak,hvor 
samtlige deltagere kom i vandet efter en 
kort instruktion fra instruktørerne,som 
bar os på hænder og fødder,og ingen af 



os faldt i vandet.Uheldigvis kom "Hjeilen" imedens nogle af deltagerne var i vandet,hvilket gav lidt 
turbulens,dog uden at der skete noget.En af 
instruktørerne brillierede efterfølgende med 
"grønlændervendinger",som så flot ud.
Solveig og jeg fulgtes herefter tilbage til 
vandrehjemmet,og vi var efterfølgende på 
shoppingtur i Silkeborg. Om eftermiddagen 
var der bordtennisturnering,krolf og petanque 
på vandrehjemmet.
Aftensmaden var som sædvanlig kl 18.00 , 
og bestod af indonesisk risret med salatbar 
og brød,hvilket smagte himmelsk.Vi blev 
allesammen propmætte.Senere på aftenen 
var der som sædvanlig møde om 
morgendagens aktiviteter, hvor jeg valgte 
ridning og vandretur.
På trediedagen startede vi som sædvanlig med den gode morgenmadsbuffet,hvor jeg fik den 
dejligste skyr med chokolademysli.
Efter morgenmaden var der afgang til aktiviteterne.
Solveig og jeg havde valgt ridning,hvilket en del fra Ryttergården havde gjort.Da vi ankom til 

rideskolen,striglede vi hestene,og tog hovedtøjet af 
dem,hvorefter en af instruktørerne puttede bidslet i 
munden på hestene. Nogle af deltagerne kiggede 
på,imedens andre deltog i processen.
Jeg havde endnu en succesoplevelse,da jeg helt selv 
kom op på hesten,og red en hel banelængde og i 
perioder styrede hesten selv.
Langt de fleste af deltagerne var oppe at prøve 
kræfter med hestene,hvor vi red indendørs på en 
bane.
To af deltagerne faldt af hesten,og Lene måtte en tur 
på skadestuen med en brækket arm.
Vi var vi nede i den nærliggende skov, hvor nogle red 
på hestene,og andre gik ved siden af. 
Jeg gik ved siden af sammen med Solveig.

Efter rideturen kørte vi tilbage til vandrehjemmet,hvor vi indtog frokosten,der som sædvanlig 
bestod af de dejligste sandwices.
Solveig og jeg trængte til at slappe af,så vi trak os tilbage til værelset,hvor vi hvilede os lidt.
Om eftermiddagen var Soleig og jeg en tur i Silkeborg,hvor vi var på et lokalmuseum og så kirken.
Førstnævnte indeholdt  Tollundmanden,et særdeles velbevaret mosefund fra jernalderen.
Der var også udstillet lokale effekter fra guldalderen,renæssancen og nyere tid.
Et rigtigt spændende museum.
Hjemturen herfra var dog knapt så spændende, da den foregik i silende regnvejr.
Om aftenen kom turens højdepunkt - den to retters menu/ festmiddag.
Den bestod blandt andet af laks,salatbar og is til dessert.
Det smagte skønt.
Der var en bar,hvor man kunne købe øl,vin og vand, hvilket vi alle gjorde flittigt brug af.
Efter middagen,var der festlige indslag fra et par af deltagerne, en spillede så flot på guitar,og vi 
sang til langt ud på aftenen.
Den sidste dag (torsdag) stod i afrejsens tegn. Solveig og jeg startede med at rydde op og gøre 
rent på værelset ligesom alle de andre. Herefter indtog vi for sidste gang den pragtfulde 
morgenmadsbuffet.



Efter at have tjekket ud,var der sommergymnastik ved en nærliggende badesø.
Der var dog generel afmatning i gruppen,og det stod ned i stænger,så de fleste af os sad længe i 
bussen indtil det holdt op med at regne,hvorefter vi også gik ud og deltog i gymnastikken.


Vi sluttede af med et orienteringsløb i skoven,hvor os fra Ryttergården fulgtes ad.
Der var seks poster og spørgsmål i forskellige kategorier - feks. hvilken en ud af tre sten,som 
vejede mest.
Jeg var helt på bar bund.Der var også et spørgsmål af kreativ art,hvor vi skulle fremstille en pram.
Her var Mette ret kreativ,hun tog en gammel kæp, rejste den som mast og brugte en trøje som sejl.
Da vi var færdige,var der påny sandwiches til frokost. Dem tog vi med til køreturen, så kunne vi 
spise dem undervejs.
Vi tog afsked med deltagerne fra de andre dele af landet,og kørte afsted mod Holbæk, med 
afsætninger undervejs, så jeg var hjemme i Regstrup kl.15.30.
Det har været en forrygende tur!!!
På glædeligt gensyn til næste år!!!


