Sejltur med Gammel Turisten af Ry, torsdag d. 30. juni 2022
Det er godt med traditioner og endnu bedre, når de så bliver ført ud i livet og bliver til
minderige oplevelser, vi ser tilbage på.
Og én af de traditioner vi i Seniorklubben i Provinsen ser frem til og sætter stor pris på og
glæder os til, er den årlige sejltur på Silkeborgsøerne.
Torsdag d. 30.06. kl. 11:00, stævner vi ud fra Ry Havn med det gode skib Gl.Turisten.
Efter en lille times sejlads finder vi et sted, hvor vi lægger til og nyder den medbragte mad
og drikke. Efter en rundtur på vandet ved Silkeborgsøerne, går turen mod Ålekroen, hvor
der diskes op med kaffe og lagkage, før vi begynder tilbageturen mod Ry, med hjemkomst
omkring kl. 16:00. Og husk at ledsagere er velkomne!
Egenbetaling for medlemmer er 50,00 kr. og for ikke-medlemmer 100,00 kr.
OBS: Der er en begrænsning på 30 personer, så det er først til mølle!
Der er fine, gratis parkeringsforhold på Kvicklys parkeringsplads lige ovenfor havnen.
Bindende tilmelding senest mandag den 27.06. kl. 23:59 til Leif Larsen på mail
leif@esema.dk

Jubilæumsfest
Til august fylder Seniorklubben i Provinsen 20 år, og i den forbindelse vil vi i bestyrelsen
gerne vide, om der blandt medlemmerne er mulighed for og interesse i at deltage i en 20års jubilæumsfest.
Vi planlægger et middagsarrangement med ledsagere på restaurant ”Olive” i Aarhus,
den 25. august fra kl. 13 til 17, og vi vil benytte lejligheden til at spørge alle deltagere på
sejlturen om de vil være med, og selv om du måske ikke deltager her, vil vi alligevel gerne
høre din mening.
Send en mail til Leif Larsen (leif@esema.dk) med et JA / NEJ eller VED IKKE ENDNU.
Der er her en begrænsning på 65 gæster, så igen: Først til mølle!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

