mejdal g.i.k. onsdagsklubben
www.onsdagsklubbenmejdal.dk

F O R Å R S T U R 2 0 1 1 !
Onsdag den 18. Maj
På vore forårsture har vi mange gange haft »genbrugsture«. Det gør vi ikke i år. I år skal vi
besøge Ester og Peter Mosekjær i Abildå. »Skovbrynet« er et lille landsted på 10 tdr. land,
hvoraf halvdelen er skov og have. Haven er meget kuperet og Peter har brugt ca. 200 tons
natursten ved terrænforskydningerne. Der er også et stort vandparti med guldfisk, der er
voliereanlæg med mange forskellige fugle lige fra høns til guldfasaner og eksotiske fugle.
Haven er fyldt med hjemmelavede granitfigurer. Peter arbejder ikke kun med granit, han
tryller også med træ. Ester står for malerierne. Når vi har set haven skal vi nyde vor medbragte madkurv. Efter frokosten kan vi måske tage et ekstra kik på haven, inden vi fortsætter til Ringkøbing. Her skal vi se på den hyggelige gamle by, på egen hånd, da vi nok har
forskellige interesser. Efter »fodturen« samles vi på »Kræs Café«, her er en lækker butik,
hvor du finder alt, indenfor vin, kaffe, the, hjemmelavet chokolade og meget mere. På
førstesalen, hvor der er byens bedste udsigt over fjorden, fiskerhytterne og byen, skal vi
have kaffe/the og hjemmelavet luxuslagkage. Det vil helt sikkert efterlade et godt minde om
Ringkøbing. Efter besøget på Kræs Café, kører vi hjem til Mejdal, efter en forhåbentlig
hyggelig udflugt.

Program

9.45

Afgang med bus fra Mejdalhallen til »Skovbrynet« i Abildå

10.30 Vi ser på Peters have
12.00 Vi nyder vor medbragte frokost i haven. (Drikkevarer kan købes i bussen)
13.30 Afgang til Ringkøbing
14.00 Vi ser på Ringkøbing
15.30 Kaffe og kage i »Kræs Café«.
16.15 Afgang til Mejdal, vi er hjemme ca. kl. 17.15

Pris for turen incl. entre og kaffe kun kr.: 175,Øl, vand kan købes undervejs enhedspris: kr.: 10,-

HUSK tilmeldingen er bindende og skal ske senest d. 11. maj!
Bemærk: Max 54 personer så derfor: »FØRST TIL MØLLE«
Vil du vide mere kontakt: Bent 9740-3560 eller Mogens 9742-4767

