Skovturs Tidende
Skovturs Tidendes redaktionenen har jo ligget underdrejet på grund af corona, 2020 blev aflyst, og
2021 kom ikke rigtig igang. Men nu skal det være, og det bliver rent genbrug, for vi tager til Schleswig, som
vi oprindelig havde planlagt i 2020, og til samme sted, Christianslyst.

Skovturen 2022, 29- april - 1 maj.
Det første punkt ved enhver skovtur
er at finde et sted at være, og her var
det meget nemt, Christianslyst kunne
godt huske os og ville gerne se os. Der
gik ikke mange timer før der lå et ganske udmærket tilbud klart.

gen, at tage til Dybbøl Banke eller til
Ribe og stå og stirre mod syd ned mod
grænsen, og høre historien om 1848
og katastrofen i 1864.

Slesvig Holsten

over den tyske Kong Karl, og begyndte
at anlægge volde.
Alle kender navne som Hedeby, Slien,
Hærvejen, Danevirke, Gorm den
Gamle, Dronning Thyra, Valdemarerne. Det er altsammen knyttet til
dette område.

Men vi har valgte jo at se det fra den
anden side, vi tager ned i det område
I 2020, som var 100 års jubilæumsår ,hvor den første grænsemur mod det
for genforeningen var det oplagte, at Tyske rige blev bygget for mere end
besøge den danske side af genforenin- 1000 år siden.

Området er fyldt med historiske steder fra ca. år 700 og frem.
De første tegn på grænsedragning
er helt tilbage til ca. år 650, hvor en
Dansk konge/høvding blev lidt nervøs

Der fortælles mange historier om
de dansksindede, der kom tilbage til
Danmark i 1920, men ikke så meget
om dem, der nu definitivt blev borgere
i Tyskland trods det, at de følte sig
som danskere.
I det område bor der idag er et stort
dansk mindretal, ca 50.000 personer
som stadig er aktive trods de 100 år.

Christianslyst
er et kursuscenter ejet af Dansk Skole
Forening for Sydslesvig, beliggende ca.
40 km fra Flensburg, 20 km fra Slesvig og tæt på Slien fjord. Der er udmærkede værelser, alle med eget bad,
og et fint køkken med rimelige priser,
og der er også nogle sale, hvor vi kan
være os selv om aftenen.

Program for skovturen 2022
Programmet er ikke låst fast, vi skal lige have fat i en række mennesker og lavet nye aftaler der kan forekomme ændringer, i valg af restaurant og ture, men i hovedtræk kommer det til at se ud som følger.

Fredag den 29/4

Senere måske lidt underholdning

Ankomst om eftermiddagen, der vil Søndag, den 1/5
være kaffe og kage fra kl. 15.00.
Senere på eftermiddagen, vil vi prøve 08.00
at lave en lille gåtur i området.
Muligvis morgensang
19.00 Middag på Christianslyst

Morgenmad

21.00 Lille foredrag om hvordan det

Afgang fra kursuscenter tidspunkt
har været at være mindretal i Tysk- ikke klart.
land fra 1920 frem til idag. Ca 1 time. Byrundtur i Slesvig by med guide. ca.
Derefter er der fri leg, der vil være 1 time.
drikkevarer til rådighed.
Derefter har man fri. Der er mange
fine ting i byen, man kan bruge efterLørdag, den 30/4
middagen på, f.eks.
Vikingemuseum
08.00
Gottorp slot.
Muligvis morgensang
Morgenmad.

Priser.

Beder om tilmelding så hurtigt som
10.00
muligt, da vi skal have lukket aftalen
Afgang til Danevirke museet, herfra med Christianslyst.
skal vi på en gåtur på ca 5 km på det Giv besked til Klaus, Hans eller send
gamle Danevirke med dansk guide.
en mail til kk@klims.dk
13.00

Frokost på lokal kro i området
Hjem til Christianslyst.
19.00

Middag på Christianslyst.

Beløbet bedes indbetalt til:
Ramsø Folkedanserforening & Spillemandslaug
Vesterhegnet 46, 4600 Køge
Reg. 1551 Konto.1 77 55 45
Betalingsfristen er senest den 28. februar.
Generelle betingelser tilmeldings- og
afbudsregler til foreningsture.
Efter betaling er tilmelding er bindende.
Hvis foreningen har udgifter eller forudbetalinger, som ikke kan refunderes af udbyderen, forbeholder vi os
ret til at opkræve beløbet hos de tilmeldte deltagere, uanset årsag.
Prisen dækker:

•
•
•
•
•
•
Prisen er 1800 kr. pr person.
•
•
Vi har ikke alle aftaler på plads, så •
prisen kan godt ændre sig lidt, men
1800 kr. er max beløb, bliver det bil- •
ligere, kommer pengene retur eller
bliver brugt på turen til ekstra goder.

Kaffe fredag
Middag fredag aften
Morgenmad lørdag
Guidet tur på Danevirke
Frokost på Kro
Middag lørdag aften
Morgenmad søndag
Guidet bytur søndag
Frokost Søndag. Indhold  afhænger af bytur
Overnatning på dobbeltværelse

