
Postbesorget blad
s7ol6, (s24s Ancl.

Det Sker

Sl skal vi flytte brikker igen. Vi htber at kunne gentage sidstc frm suc -

ces hvor ikke mindre en 110 modte op til en festlig og fornOjclig aftcrr.
Hvis I onsker at deltage i spisningen inden spillet begyndcr, bcclcs I
reservere bord pt tlf. nr. 8682 6179 senest den 2. decembcr. Banko-
menuen bestir af:

Aspargessuppe med kqdboller kr. 22,-
Ol<sefilet med bagt knrtoffel og rQdvinssauce kr 48, -

Begge retter i alt kr. 65, -

qffifis;,'ttt

Kokken svinger "Skinken" - medens
der endnuvar "sul" pd kroppen.

Redaktionen onsker alle bladets
lesere

en rigtig gladeligjul
og et godt nytdr!
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der vil vare
klubhuset.

godteposer til alle borncnc. Husk t i lnrclding pl l istcrr i

27.'december kl. 18.30, ekstraordinrcr generalforsamling i SMK'
stotteforening Vennerne

16. Januar, det planlagte besoge pt Aqua er aflyst, men forsoges gclr-
nemfort pi et senere tidspunkt.

9. Februar kl. 14.00 Fastelavnsfest for bgrn

28. februar kl. 19.00 En aften med slaw

14. marts kl. 19.00 Generalforsamling
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SMK - NYt

Nr.: 6.4. ArgarE. Oplag .:825
udgtvel I samrgd m6d SMKS bostyYBbo.
R€dlgorlrE. (ansh.).:

Ing6r & Hsnrlk Tofi Svarsr
ByttortEttsv€l 1 8. Swlbak
8600 Sllkeborg
Ttf.:8684 5012 - 2047 0505

Bladudnlg.:
Rlchard Jsnsen 8684 6725
John Sorsns8n 8682 5425

Fonmnd -:
Knid E. Jsns€n 8684 7444

Kasorer .:
Amo Som6r 8682 0882

N$fforwEnd & sokrota.:
Ing€r Toft Svaror 8684 5012

Ovlg6 madlommer
Atlan Nlgaerd 8680,+,144
PoorJon$n 86802160
Pmbon Honrlksen 8680 4723
CarlMoEaard 86825360

Udvalg.:
Xlubhusel.:
Allan l{ygaard 8680,1444
P66rJenson 868021@

lGnflnoud\,alg.:
PrBbon Henrlkssn 8680 4723
Cart Malgasrd 8682 5360

Broudwlg.:
Altan N)€aard 8680 44,14
P€orJ€nson 86aO 2160

Hlwnolblerggrurdon .:
P€erJonson 868021@
L€lf G. Thogsrsen 8682 3658

Sols grurdsn .:
Atlan Nygaard 8680 '+444

Klubaflnor.:
Pmbon Honrlksan 8680 4723
Carl Moh8ard 8682 5360

Brugaradet.:
Allan Nygmrd 8680 44'+4
Carl Molgaard 8682 5360

SMK vonnor .:
Ing€r Tott Swrsr 8684 5012

Mgtlgo l8lsfonnr.:
Kantlnen 86826170
Ops/n Ind€tukkot 8680 1889
V€lruddglen 153
LyrEbyRadlo 133
Sllksborg Polllt 8682 39OO

sMK - twt
Udkormer D8adllns
- dkksrr ogsa | 1 997
Nr 1. 97 F€bruar 97.02.01

Formanden har ordet.
St harvi f6et btdene pfr land, pakket godt ned

og klargjort til vinteren. Det betyder meget at

dette bliver gjort rigtig, da den tid der bruges

nu - spares til for8ret.

Til oprydningsdagen fik vi lavet mange ting,

s6vel ved klubhuset som ude pl grundene. Det

er  en god t rad i t ion at  ho lde d isse 2

oprydningsdage, da de giveret godt sammen-

hold. Ogst i 5r var det rart at se sfi mange nye

ansigter til oprydningen.

Afriggerfesten blev en rigtig god aften, med

dejlig mad og musik. Det blev lidt "tidligt"

inden de sidste gik i bidene, men dc flcste

varfrisketil morgenkaffe i klubhuset om mor-

genen.

Jeg vil gerne opfordre jer til at skrive noglc

indlreg til bladet om jeres ferieoplevelser cn-

ten det er pt havet eller her pi soen- Det cr

altid dejligt at laese om hvad andre oplever'

Mbn ellers er det indendors sysler der galdcr

nu - med klubaftner og renovering af klub-

huset.

Til slut vil jeg onske alle vore lresere af bla-

det en rigtig glrdelig jul og godt nytfrr, med

tak for det gamle og htbe pl ct godt samar-

bejde i 1997.

Knud E..Jensen
Formand

Medlemsskab og kontingent.
Husk - udmelclelse af klubbcn skal ske indcn udgangen af tret jvf. ved-
tegterne. Har I solgt b5den og gtet i venteposition, har I mulighed for
at blive overflyttet til passiv medlemsskab. Detts bctyder at Onsker I
aktivt medlemsskab pt et senere tidspunkt, skal der ikke betales ind-
skud, ligesom I stadig vil blive oricnterct om klublivet via SMK-Nyt
og I kan deltage i alle SMK-arrangementer.
Er I blevet 67 trifolkepensionist i det forgangne 5r, har I mulighed for
at s6ge om reduceret kontingent for neste Er, dette sker ved henven-
delse til bestyrelsen. Midt i januar vil I modtage kontingentopkravnin-
gen for 97. Kontingentet er reguleret i henhold til vedtrcgterne med
aktuelt nettoprisindex, hvilket betyder at det koster kr. 480 for aktive,
kr. 240 for folkepensionister og passive medlemmer i 1997. Nyt
medlemsskab koster 200 i indskud og 480 i flrskontingent.- Husk at
kontingent skal vrre betalt inden 28. februar 97.

S.M.K's WNNER.

Ekstraordinar generalforsamling, aftroldes i kl ubhus et, fredag d 27
december L996, kl. 1830.
DAGSORDEN.

1. Valg af dirigent
2. Orientering
3. Foreningens fremtid / nedlaggelse.

Da foreningen efter generalforsamlingen er vart ved et trakte-
ment, er tilmelding til denne del af arrangementet nodvendig.
Tilmeldine senest torsdae d. 19 december 1996, til Ulla t|f.8682
0479, eller til John tlf. 8682 5425

Med venlig hilsen
Ulla ogJohn.
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Bestyrelsen informerer !
Siden sidst er der arbejdet hird
med at hente priser hjem pt de
forskell ige projekter i  forbin-
delse med renovering af klub-
huset .  V i  forventer  a t  p lbe-
gynde arbeidet i  ianuar m8ned
97, ifolge aftale med vore for-
pagtere. I skal derfor vrre op-
marksom pE at der bl iver del-
vist lukket i noget af m8neden,
men vi fors0ger at gore dette
s& lempel ig t  som mul ig t .  Dog
kan der  ikke afholdes s torrer
fester i  denne mflned.
Der har vrret afholdt de halv-
ir l ige moder med udvalgene.
Kapsejladsudvalget har haft en
god periode med pan tilslutning
til sejladserne. Palle Christian-
sen overlader roret t i l  Johnny
Lauridsen og Jorn Holst i  den
nes te  seson .
Bladudvalget har haft en stille
s&son, da det grundet proble-
mer med t idsterminer udeluk-
kende har  vpret  redakt ionen
der har st&et for bladet.
Bygge og Renoveringsudvalget.
l-ars P. Elmer har haft travlt med
at soge de nodvendige tilladel-
ser til s8vel Himmelbjerget som
Indelukket og undersogt priser
pi renoveringen.

Fest  og akt iv i te tsudvalget .
Chang Puggtrd har  ogs5 ud-
fort et stort og godt stykke ar-
bejde pA denne post og mange
udfordringer ligger foran. Vi er
af Ry B8dlaug og Sejlklubben
blevet opfordret til at arrangere
nrste Ers p insetref  og som
bekendt arrangerer vi ogsS en
stor 3 dages sommerfest i juni

97 .
SMK 's  Venner .  S to t te -
foreningen har i den forgangne
periode haft en salgsvogn i for-
bindelse med Markedsdagen og
som sredvanligt st iet for Sank
Hans arrangementet  p l  Sc js
grunden.  Da der  kom mange
kr i t iske roster .  f ra  medlcm-
merne, over sidstnavnte arran-
gement har bestyrelsen beslut-
tet at SMK selv st ir for dette
arrangement  f remover .  Det tc
sammenholdt med at vi mener
at forpagterne skal st i  for

Olvognen p i  Markedsdagen,
medfor te at  formandene for
Vennerne mente at vi fjernede
deres okonomiske grundlag og
der for  v i l le  g5 i  t rnkeboksen
med  hensyn  t i l  Vennernes
fremtid.
Fra bestyrelsens side kan vi dog

kraft ig afvise al le rygter om at
v i  onsker  at  nedl regge Ven-
nerne. Vi er af den opfattelse at
der  er  mange mennesker  der
ikke opfylder betingelserne for
medlemsskab af  SMK, men
som Onsker en vis form for til-
knytning - det kan vrere t idl i-
gere bldejere - familie til med-
lemmer, eller nogle som holder
af  mi l joet  i  k lubben og gerne
kommer her og gerne vi l  givc
deres s t0t te  -  sommergrster
som folger med i livet i klubben
via bladet. Ved at v&re med-
lem af Venneme er der jo ogs6
givet mulighed for at deltage i
alle vore arrangementer. Tidli-
gere har der i bevillingen vreret
stillet krav om medlemsskab for
at kunne afholde fester i klub-
huset ,  men det te  krav er  nu
bortfaldet fra nrevnets side.
Med hensyn til Vennernes oko-
nomi fungerer  denne ved at
kontingentet ( ca. kr. 5.500 pr.
flr) 96r direkte i SMK's kasse og
skal ifolge Vennernes vedtreg-
ter  g5 t i l  vedl igeholdelse af
k lubhuset .  Selve kont ingent-
opkrrvning og administration
afholdes af SMK, ligesom ven-
nerne modtager SMK-Nyt.
Overskud fremkommet ved af-
holdelse af Sankt Hans festen

og Markcdsdagen,  betod i  95
ti lskud pl 800 kr. t i l  forskell ige
arrangemcntcr samt -546 kr. t i l
lanrpcr i  g&rdhaven.
Der har vierct afholdt det Srlige
mode i  brosamarbeidet .  Der
b lev  bes lu t te t  a t  h revc  k lub -
kontingentet i 97 til nu 65 kr. pr.
medlcm. Dettc skyldes de for-
ho ldsv i s  s to rc  udg i f t e r  t i l
brorenovcring - ikkc som vi fro-
ede p i  grund af  s idste 5rs
isv in ter ,  ne j  p l  grund af
engangs gr i l l  p i  broerne.  Der
skal til forfrret udskiftet et me-
get stort antal daeksbrrdder pfl
broerne, fordi mange ikke har
g le t  p l  l and  med  g r i l l en .  V I
KAN TKKE HENSTILLE KRAF_
TIG NOK - DET ER FORBUDT
AT GRILLE P,A, NNOPRNE, EN
anden eksplosiv udgift  i  bro-
samarbejdet er tomning af af-
faldssakke. Det er naturl igt at
mrngden af affald er st igende
med medlemstal len, men det er
stadig god tone, at er man for
h jemadgiende tager  man s i t
affald med, l igesom nlr srek-
ken er fyldt.
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Afriggerfesten den L2. oktober 96.
Ja - sl lob afriggerfesten af sta-
b len .  HURRA HURRA
HURRA - for en fest. Hvor er det
dejligt at vrre med til en fest hvor
alle er i st godt humor - dejligt at
vrre med til at arrangere noget
som bliver taget si vel imod. Alle
var lige fra forste minut indstillet
p5 at have en fornojelig aften, s5
nu bliver I nod til at leve med mig
som festudvalg endnu et tr, for
dette vil jeg ikke gi glip af.
En stor tak til musikken - Sejs
Maleren -  det  var  ef ter  min
mening den bedste musik vi har
haft til noget arrangement her i
SMK.
En stor  tak t i l  forpagterne af
klubben for den rigtig lakre mad
og server ing Jeg h8ber  I
kunne se hvordan vi holder fest,
s i  v i  ogs8 f remover  kan lave
nogle gode aftaler med denne
hoie standard. Tak t i l  Jer.
Jeg vi l  fortaelle l idt om festen,
ikke for de som var med - de
deltog alle med liv og sprrl i det
hele - b8de sange, konkurren-
cer og de forskellige lege, men
til alle Jer som ikke deltog.
I  g i k  v i r ke l i g  g l i p  a f  noge t .
Mange tak til Svend Erik og In-
eer-L ise for  den sans som I

havde lavet, synd at vi ikke fik den
sunget nogle flere gange. Den var
bare sl Hammer hammer god, s5
den kan lases her i bladet.
Svend Erik og Chang p6 sladder-
brenken var virkelig gode, og tek-
sten hel i top. Vi kunne blandt an-
det erfare at diesel-Preben er ble-
vet tilbudt job som udsmider pi
Crazy Daisy og mange andre fi-
nurligheder.
Cowboy historien vargod med alle
deltagerne helt i top, Pia du var nu
god, men Kaj som indianerhov-
ding, var nu ikke til at sti for, at
han ogs& mt have nogen rutine ef-
ter 2 tr som hovedrolleindehaver.
det lover godt for vores sommer-

Eneutn
urcHfrnG

P,Y. Danmarkl
Maritim Farve & Lak
Norrevanget 34
8600 Silkeborg
Telefon 86 80 06 42

30 82 05 26
Telefax 86 80 35 80

fest i 97.
Jeg mener ogs5 jeg er ngd til at
f remhreve Inga pt  ba l lontur ,
f in-f in st i l ,  kan miske bruge
igen ?.
Dans - aldrig harjeg set sfi mange
pi dansegulvet hele aftenen, og da
der skulle samles ind til overdans,
var der overskud inden hatten var
kommet halvt rundt, men det kan
jeg godt forstfr med den musik.
Tak for denne aften.

PS.; De sidste gik hjem kl. 05,
men hvor var det dejl igt at se
ca. 42 deltagere mode til fre.lles
morgenkaffe allerede fra kI.08, s6
tOr man godt prove noget nyt en
anden gang. Tak for en dejlig af-
ten - nat og morgen.

Chang.

Ffr altid et tilbud fra

KONGSHEDENS VVS
TtF.86 85 12 15 8tLjrLF.30 86 72 15

\\lt
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Resultater af motorsejler

kapsejladser i96.
11.  ma j
LM27 t€if G. Thogersen i

Banja II
LM24 Jens Hansen i

Comich
Blandet Ingen deltagende

bflde
21. September
LM27 Poul Erik Petersen i

Inga
LM24 Johnny l-auridsen i

Jogi
Blandet Hans Jprgen GjedsO i

Team Gjedsq
- Efter en del diskussioner om regler
osv . ,  har  udva lge t  sammen med
dommerholdet, besluttet at lave et
regelsret som omhandler motorsejler
kapsejladsen fremover.

Med venlig hilsen
Palle

PS.: Som nye folk i kapsejlads-
udvalget er indtrddt Johnny Lau-
ridsen og Jprn Holst.



Rygtesmedenes
paradis

S& er de i gang igen, disse sm8
finurl ige v&sener som nesten
konstant er p5 havearbejde. De
si r  en mrngde smf l  f rg  som,
hvis man ikke er hurtig og ef-
fektiv i  bekampelsesmidlerne,
bliver til planter som har samme
egenskaber  som senegr&s.
Det bedste middel er at tage fat
om roden, men denne er som
oftest dybt begravet, og har den
egenskab at den blot formerer
sig hvis ikke det hele kommer
frem i lyset.
De senest fundne kim, er fyldt
med bitterhed overfor moder-
p lanten.  Den v i l  neml ig  have
fiernet alle sine stottekim ifolge
hovedroden ! .  Ja det  for lyder
endog at det er s5 frlt, at selv
kimenes bed helst sis f iernet !

Inger Tofi Svarrer.

?

LANDBRUG.INDUSTRI
, l \
- C r I

, .1 . ,
v/  Kaj  Johansen.Bohrsvei  4.8500 Si lkeborg
SALG .SERVICE. MONTAGE

TLF.86 80 13 22
Bllteleton 40 s1 13 42

BROSLAGNING
BOLVIERK SAMT
NEDRAMNING AF
FORTOJNINGSPIELE
UDFORES

CHR. VARMING PEDERSEN
TLF.: 8684 5181 - 2V225141

Opfordring til ny
standersang.
Vi harbesluttet, pf, utallige opfordrin-
ger, at udskrive en lille konkurrence,
med det formll at finde en ny sang til
sfrvel standerhejsning som stander-
strygning.

De eneste krav til sangene er at
- de skal vrre lette at synge
- de skal vere korte, ca. 4 vers
- de mt gerne omhandle vort

lille samfund og anledningen
de er trnkt for

Fat pennen og brug de morke vinter-
aftener til at digte en lille sang, med
hjertet fyldt af det vi alle holder af.
Forslagene sendes t i l  Inger Toft
Svarrer, Rytterholtsvej 18, Svejbak,
8600 Silkeborg senest den 1. februar
1997
De valgte sange pramieres med en
flaske god rodvin.

Melodi; Det hsmmer-hammer fedt.
Velkommen hver en gest, nu skal her vrre fcst
og l idt dans og sang, m8ske l idt bregerklang,
dejlig mad til maven, en lille en til ganen,
Ih, en herlig aften vi kan fA.
Det er hammer-hammer flot, hvor synger vi dog godt
her i SMK, det mE vi sktle p5,
gi 'den hele armen, sf l  vi kan holde varmen,
ha' en herlig aften, og vi ses.

Det er nu ikke rart med denne hOje fart,
nu har de f6et log, men er det ogs8 nok,
mens skipper griner fjoget, og letter lidt p5 ltget
en kolvandsbOlge valter ind mod os.
Det er hammer-hammer skiclt, for tUAGeN kommer tit,
hvor er nu min mad, den var da pt et fad,
pA skOdet er den havnet, min 0l er ogs6 savnet
ha' en herlig aften, og vi ses.

Vi har et dejligt sted, ved bjerget sonr I ved
her er fest og bEl, og mange rtber skil,
her er alle glade, dog vi er lidt flade,
n6r vi hen til morgenmessen gtr.
Det er hammer-hammer fedt, nu har vi trrk og slip
mange tog en torn, sfr vrek er lugt og horm,
tiden er en anden, vak er lokumsspanden
ha' en herlig aften, og vi ses.

Bestyrelsen med KNUD, de skal gi linen ud,
de gor det valdig godt, ja, klarer den skam flot.
Vi gOr nu som vi plejer, kassereren gi'r en bajer,
og vi hylder ham ved nreste valg.
Det er hammer-hammer fedt, vi kysser dem om lidt,
vi skal op at st8, HURRA for SMK.
Det er ganske givet, vi vil leve livet
ha' en herl ig aften, og vi scs.
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Det st8r slOjt til med den private Oplysningsskemaer.
ejendomsret.
P5 Himmelbjerggrunden er vi lobet ind i  et problem, at uagtet
amtet har givet tilladelse til bygning af hskur, har Skov og Natur-
styrelsen givet afslag og Danmarks Naturfredningsforening samt
Ry kommune har indgivet en anke over tilladelsen. SMK har kla-
get over Skov og Naturstyrelsen afslag, da vi st8r uforst8ende
overfor deres begrundelser. Er der ikke noget som hedder privat
ejendomsret lrngere ? Grunden har SMK ejet siden 1935, og
har betalt ejendomsskat l ige si lange. Nu har nogle mil jOfolk
fundet ud af at vores areal skal have status af urort skov. I anken
skriver Danmarks Naturfredningsforening bl.a. " DN finder det snr-
deles uheldig, hvis der dbnes op for, at der pd de serdeles attraktivt
beliggende naturplcrdser, der er blevet etableret rundt om i landet for
at tilgodese friluftslivet, kan opfqres skure til hrug som permanente
opholdsarealer og lagerfaciliteter "

Vi Onsker jo netop at kunne anvende vor egen attraktive natur-
plads og dyrke friluftslivet sE meget som overhovedet muligt. Vi
mener at ogsf, de medlemmer som ikke har en kahyt at soge ly i,
skal have mulighed for at hygge sig med den medbragte mad-
kurv, ogs5 n5r der er regn og blast.

Jeg har ogsfi lidt svrert ved at se det attraktive i en naturgrund
med urort skov, hvis dette betyder at det er et vildnis hvor alt skal
gro uhammet ? Hvem kan nyde friluftslivet i et brombaerkrat ?

Lad os hibe at der f indes fornuft, og at vi f ir  mulighed for at
etablere laeskuret, for det er jo ikke et sommerpalads vi har sogt
om ti l ladelse t i l .

Inger Tofi Svarrer.

)

)

Da der stadig er nogle som ikke
har returneret disse skemaer -

af den ene eller den anden Er-
sag - skal jeg her give et ek-
sempel pl 2 medlemmer, som
en regnvSd morgen i oktober,
var lykkelige for at de havde
udfyldt skemaet.

Jeg b lev kontaktet  a f  nogen
som havde bemarket  a t
presenningerne var Sbnet pl 2
b&de, og regnen stod ned i tove,
de opmrerksomme morgen-
vandrer havde aflrcst bldenes
amtsnummer. Bldnavnet sttr jo
typisk agter, hvorfor det ikke
umiddelbart er synlig fra land-
s iden .

Ved hjalp af disse numre kunne
vi lynhurt ig identif icere hvem
ejerne af bldene var, og der-
med kontakte d isse,  sE de
kunne fE drkket b8dene af -

inden de blev t i l  undervands-
b8de .

Som formanden sagde t i l
standerstrygningen - er I vel-
kommen til at kontakte under-
tegnede hvis I har forl ist ske-
maet, el ler hente et i  klubhuset

under  SMK-Nvt 's  kasse.

Husk hvis I har handlet b8d i frr,
kan det ogsl vrre nodvendigt
at  indsendc et  skema med de
andrede oplysninger.

Inger Tofi Svaner

)

)
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Ny forpagter - igen !

Ja s6mrnd, vi synes det gik si godt sidste gang, sA da Torben
kom med en god ide var vi selvfplgelig med pt den. Resultatet er
at vi i dag har 2 garvede forpagtere af klubhuset. Torben har pr. L.
november 96 optaget Poul Brtigger Andersen som kompagnon.
Poul som er 35 6r, er ikke uvant med jobbet, idet han er uddannet
sflvel kok som tjener. Vi byder Poul velkommen.

Bestyreken.

Arets julegaveid6 !

- finder du i klubhuset

I-aminerede sokort over Silke-
borgsgerne, Broderede SMK stan-
dere til blden - og meget meget
mere.

Bfldpladsleje
pe kommunale
plader i 1997 .

Bredde;
mindre end 1,7 m kr. 1.625.
Pensionistpris kr. 560

1,7 M => 2,3 m kr. 2.110.
Pensionistpris kr. 1.000

over 2,3 m kr. 2.690.
Pensionistpris kr. 1.340

[.av vanddybde ; kr. 1.050

Som I kan se, en dejlig julegave,
ingen stigning i forhold til 1996.
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En smuttur til Sct. Thomas.
Mon mange sejlere pE Silkeborgs-
Oerne, er klar over at blot en tur af
landevejen pt 35 km. kan bringe
os t i l  et utrol igt smuk omrfide,
nemlig Skanderborg So.

Under en sejlads p5 soen, fik vi et
uddrag af en beskrivelse af Olav
Ernstsen, Hjorring, som her gen-
gives i reduceret form.

I Skanderborg So ligger 4 sm8 oer;
lBbela, Kalvo, Sct. Thomas og Sct.
Helene. Disse firesm8 "skonheds-
pletter", der liver op i landskabet,
bryder vandspejlcts ensformige
flade og danner perspektiv.

I fordums dage har Skanderborg-

Oerne fristet mange mennesker til
at sl5 sig ned. I stenalderen har der
vrret bopladser pi tre af oerne, og
pt Kalvo l5 der i middelalderen et
forholdsvis stort munkekloster.
I dag lokker de folk til med al de-
res skonhed, romantik, fred og ro
- dog kun for en kort visit.lEbelg
ejes af kommunen, mens de andre
nrevnte Oer et i privat eje.

'Ebelg er en yndig lille skov-
bevokset op&ca.3 tdr.land. Oens
navn har ikke noeet at gore med

abler, men navnet stammer fra et
gammel t  o rd ,  dc r  be tyde r
rundagtig. Dcn lille 0 er nu ube-
boet, men at den har vreret beboet,
vidner utallige fund af stenalder*
redskaber om. Da Skanderborg
havde kongeslot, var der et lille
fiskerhus p6 oen. NEr de konge-
lige selv fornojede sig med lidt fi-
skeri, havde de gavn af den lille
hytte pl oen.

For en del fir siden havde skander-
borgenseme den skik at sejle ud til
A,belg grundlovsdag for at spise
stegt tl med asparges til. Det si-
ges, at retterne tilberedes pt smfl
ildsteder bygget af sten.

Ensomt beliggende i ostsiden af
Skanderborg So haver Kalvg sig
noget barsk - ca. 30 fod over so-
ens spejl. Kalvo er den af oerne,
der ejer den mest historiske fortid.
Her har der ogst boet mennesker i
stenalderen. Navnet Kalvo er der
ingen tvivl om. Fra gammel tid har
man ladet kalve gresse oen i som-
mermlnederne. Forst boede her
benedik t inermunke,  s iden
cisterciensermunke pi oen. Man
ved ikke ret meget om benedikti-
nerne, men man kan lrse om ci-



stercienserne i @m klosters kro-
nike.

I kroniken berettes, at de kort tid
efter at vrere ankommet til Oen
kObte sig grcsning til ni svin i
Baastrup skov. Cistercienserne
kunne dog ikke i lrngden udholde
livet pfr den barske ensomme lille
o, hvorsamfardsel med omverde-
nen i  s torm og v in terper ioder
kunne vrre umulig i lang tid. De
blev kun fire &r pi pen, indtil de i
1173 fandt deres blivende sted i
6m.

Benediktinermunkene byggede en
klosterkirke pi 0en. Resterne af
denne blev forst afsloret si sent
som i 1946. Der konstateredes en
bygning, hvis udvendige funda-
ment var 13,5x9,5 meter.

Sct. Thomas l igger midt ude i
Skanderborg So. Det er langt fra
nogen almindelig o, thi det er i
sandhed eventyret om den grimme
alling, der blev til en smuk svane,
i en ny version.

Oen Sct. Thomas er ikke sl for-
faerdelig gammel. Dens skaber hed
Thomas Brcdstrup. Han var ba-
germester i Skanderborg, og der
fortrlles bl.a. at han var en ivrie

lystsejler, som pA sine togter rundt
i Skanderborg So armerede sin lille
skude med tre sml skibskanoner
til hver sin side. PE passende ste-
der morede det hr. Bradstrup at
salutere hojt - sikkert til udelt for-
nOjelse for skanderborgenseme.
i andre ledige stunder gravede han
sin gSrdsplads ud. Jordfyldet korte
han pi dage, hvor isen var brere-
dygtig, ud pi soen, og om for8ret
forsvandt jordhojen med isen. P5
soens bund dannede der sig lidt
efter lidt en forhojning. Den vok-
sede, samlede mudder om sig, og
da vandstanden i soen flere ir ef-
ter sankedes, dukkede den lille
grimme rlling op af soen.

Aen et senere blevet beplantet, og
i dag ligger Sct. Thomas - med
sine kun 1462 kvadratmeter som
en lille rubin i Skanderborg So.

l-rngst borte i vestenden af soen
ligger ofamiliens lillebitte - Sct.
Helene. Umatrikuleret og med et
areal pl kun 0,1 hektar. @ens ejer
har fortalt, at man pi oen har gjort
fund fra den yngste stenalder. Alt
tyder pt, at den er o-famil iens
reldste o.

Inger Toft Svarrer.
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Fro fredog den 22. november tll lordog den 2l . december,
vll det vcere mullgt of bestllle Jule to' seM bord,
hver fredog og lordog often (begge doge Incl,)

Julebordet onrettes som to' selv, og kommer til of bestd of:

Menukort
Julefrokost i SMK 1996,

Morlneret slfd med korrysolot
Krydderslld med lag og copers

Fiskefllet med remoulode og cltron
Lun leverposte, med chomplgnons og bocon
Grovod loks med dlld/sennepsdresslng
Sylte med sennep og rodbeder

Ribensteg med ra,dk6l
Medlsler med radkdl
Frlkodeller med stuvet hvldkdl
Andesteg med svedsker
Gloseret Julesklnke

Ris o'lo monde med klrsebcBrsouce
Osteonretnlng med klks
Frugtfode
Forskelllge slogs brod og smor

Pris pr, couvert kr, 98,-



"Spisestedets"
ibningstider

I julen & nytaret
24. december lukkes kl. 15.OO,
mellem kI. 12.OO - l4.OO er Torben og Poul
vrert ved en sildemad for klubbens medlemmer.

25. december lukket
26.. december lbnes kl. I1,3O,
Begrrenset menukort, dog serveres en2 retters
sondagsmenu til kun kr. 65,-.

31. december lukkes kl. l5.OO.

1. Jnnrrar ibnes kl. 11,3O,
Begranset menukort, dog serveres en 2 retters
sondagsmenu til kun kr. 65,-.

Br du trat af gaster og julemad sA
besog spisestedet i Indelukket og nyd
at blive forkalet med god mad.

Mandag-Torsdag I1.30 - 20.00
Fredag 11.00 - 21.00 *"Hile'^!'1::l:^s r2.oo - re.oo
Irrdag&Sondag 10.00 - 21.00 fr:$38 & sondao i?.33 - 33.33
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Januar = Renoveringsmflned!
I forbindelse rned renovering af klubhuset, skal I vere op-

mrerksom pfr at der k0res p$ lavt blus * kun det f6rste lokale

vil vrere frben frem til den 2Ol1.l perioden 20.-2911er der helt

lukket.

Renoveringen vil ogsfr betyde atvarkstedet er midlertidigt ind-

draget til opbevaring af inventar, hvilket vi hfrber pfr medlem-

mernes forsttelse for.

Vi skal samtidig opfordre til at der ryddes kraftigt op i

materialegfrrden, da denne reduceres med 2 meter, i forbin*

delse med bygn ing af det nye vnrksted og depot

NAn DE PROFESlloryEIt,E
rjliarrR SKAL PENSLES UD.,.
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Skal de danske skove til at vrere rene
urskove ?
Desvarre er de nok ikke enesti-
ende de indsigelse vi netop har
modtaget fra Ry Kommune og fra
Danmarks Naturfredningsforening
imod vort onske om opforelse af
et  lae l -opbevar ingsskur  pe
Himmelbjerggrunden. De op-
mrrksomme leesere af Midtjyl-
lands Avis den 15/10 kunne ogst
blive informeret om det forfrrde-
lige motorbidfolk fra Silkeborg
som havde etableret stvel flag-
stang som lokum p5 deres parcel.
En parcel som vi har vrret ejere
af siden 1935, betalt ejendomskat
og andre offentlige afgifter af.
Man sporger sig selv; hvor gir
graensen i indgreb i den private
ejendomsret - hvis der efterh8n-
den er nogen ?.
Naturfredningsforeningen henvi-
ser sig til en holdning som en ned-
sat arbejdsgruppe har indtaget, en
holdning g5ende ud pt at kysten
skal have status af urort skov. Med
andre ord et ufremkommelig vild-
n is  ?.
Hvad vil vi med vores natur ? - I
Silkeborg Motorbaadklub er med-
lemmerne forpligtet til at vrrne
om naturen, og at vi gerne lever

op til denne forpligtigelse skal der
ikke herske nogen tvivl om - men
derfra og til at vi odelrgger et
stykke natur ved at bygge et skur
pl 35m2, er meget svrcrt at forsti
for menigmand. Et skur som vi
netop har projekteret for at si
mange som muligt kan fl glrde af
denne skonne plet - ogs8 de som
ikke sejler i en stor bid med ka-
hyt. Mulighed for at kunne tage
brofag ind om vinteren og dermed
sk6ne naturen pi flere mider; vi
skal ikke falde trrer til nye broer
- soen forurenes ikke af trykim-
prrgnerede losrevne brofag.

"Naturisten"

I skolen...
Hvor mange soskende har du?
-  t 5 !
Tak spids - hvad laver din far?
- det har jeg jo lige sagt!

Mellem veninder...
Taler din mand ogsi i sovne?
- nej, den tolper ligger bare og fni-
ser!
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Pigefest.
Hvad er pigefesten egentlig for
noget ?. Det vil jeg her forsCIge
at forklare, ikke mindst for de
over  100 nye medlemmer der
er kommet til i tr. Der skal ogs5
lyde en specie l  opfordr ing t i l
netop de nye medlemmer t i l  at
komme til vore anangementer,
da det er en god mlde at lare
de andre medlemmer at kende.
Pigefesten er en fest udeluk-
kende for piger som er medlem
af Motorbaadklubben eller Ven-
nerne. Festen gtr ud pt at vore
piger skal have en god ople-
velse, hvorfor vi maenner gor alt
for at det bliver en god dag. Vi
er som regel 4-5 mrnd til dette
arrangement, hvis opgave er alt
fra borddekning til servering og
underholdning.

Vi starter kl. ca 14 og bliver vcd
til kl. ca.2l - 22. Hvad festen i
97 glr ud p5, skal jeg p3 nu-
vrrcnde ikke kunne sige, da vi
mtske laver om p5 den i for-
hold t i l  de andrc 5r, men I f ir
mad og fest, spil og underhold-
ning i topklasse. Men her gal-
der ogs&, ntr den t id kommer,
det er kun de forste 100 som
melder sig t i l  der kommer med
pl grund af pladsen. Hold oje
med annoncer ingen i  k lub-
b ladet .

Hilsen Clnng
F e st -o g ahiv it etsudvalg et.
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NYBADII
Vi er Cressent, Chaparral og Starcraft impotor.
Vi har ogsd et stort udvalg af brugtee bide og joller.

Ca. 4O brugte pAhangsmotorer.
Nye motorer til FORNUFTIQE priser
Fra 5 t i l  90 HK

MALINO TIL BADEN I
Vi har et stort udvalg af

INTERNATIONAL
mal lng og t i lbehor


