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Forårskluk 2019 

           Gi’ den gas !!  

- er i dag opmuntrende skulderklap. 
   Godt og vel tilpas. 

   Gi’ dem gas !! 

- lød på slagmarken i Frankrig. 
   Dødeligt og utilpas. 

    

   Nogle ord kan gøre erindring defekt; 

   Skal derfor vejes på guldvægt. 

           jonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hotelvejlefjord.dk/


Løvspringstræf 

19. - 21. maj 2019 
 

 

Søndag, den 19. maj: 

Fra kl. 14.00    Ankomst, indkvartering, kaffe kl. 15-17 

Kl. 18.00             Middag 

Kl. 20.00 Har du viser, min ven ?? 

                           Visens Venner i Kjellerup synger og spiller                          

                           Kaffe og samvær 

 

Mandag, den 20. maj: 

Kl. 08.00-9.00    Morgenmad 

Kl. 09.15             Opsang fra Fly v/Jonas 

Kl. 10.00             Tur til Ewaldsbakke med kaffekurv 

                           v/Jonas 

Kl. 12.00             Frokost 

Kl. 15.00             Kroppen er en sladrehank – sig det, så det kan ses. 

                           v/Jonas 

Kl. 18.30             Festmiddag 

Kl. 20.00 Koncert med DREAMVILLE 

Eftertænksom dansksproget musik med rødder i folk og 

country 

Kaffe og samvær 

 

Tirsdag, den 21. maj: 

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad 

Kl. 09.15             Opsang fra Jenle v/Jonas. 

Kl. 10.00             Fra Raquel Rastenni til The Beatles 

                           Historier, anekdoter og musik v/ Alex Bødiker 

Kl. 12.00            Frokost og afrejse 

 

HUSK – Værelset skal være tømt senest kl. 10.00 

 



 

Modtager du programmet på mail, skal du tilmelde dig til kassereren: 

lakimensel@webspeed.dk  

E-mailen skal indeholde oplysninger om navn/adresse/tlf.nr/ønsker om 

kørsel/særlige forhold vedrørende mobilitet m.m. 

E-mails vil blive registreret som modtaget, samtidig med at de første brev- 

tilmeldinger modtages. 

 

Modtager du programmet med posten, må du gerne kontakte kassereren 

telefonisk (tlf. 30 55 43 42), men har du en e-mail adresse eller kender du 

en person, som vil modtage dine e-mail, så opfordres du til sende 

oplysninger om det til kassereren: lakimensel@webspeed.dk 

 

Der er denne gang kun plads til 50 deltagere, og kun enkeltværelser til 

halvdelen, så hvis du kender en som er villig til at dele værelse med dig, 

vil du have større chance for at deltage. 

Du hører fra os, så snart vi har overblik over hvem der kommer med og 

hvem der er på venteliste. 

 

Kursusprisen er kr. 1615,- pr. person. 

Du skal først betale, når du får tilsendt opkrævning og meddelelse om at 

du er optaget på træffet. 

HUSK at tilmeldingen er bindende og at du ikke kan forvente at få den 

fulde deltagerpris tilbagebetalt, hvis du melder afbud i ugen op til træffet. 

Hvis du melder afbud i dagene før træffet, uanset årsag, kan du ikke 

forvente at få noget som helst af deltagerprisen tilbagebetalt. 

  

Hvis du ønsker privat transport fra Vejle Banegård, så giv kassereren 

besked ved tilmeldingen. Det koster 50,00 kr pr. tur. 

Afhentning fra Vejle Banegård sker søndag efter kl. 15.00 fra banegårdens 

bagudgang. Hjemrejse kan tidligst ske tirsdag efter kl. 14.00.  

Hvis du har plads i bilen fra Vejle Banegård bedes du kontakte kassereren 

pr. mail eller på tlf. 30 55 43 42. 

Det er muligt at bestille handicaphjælp på banegården tlf. 77131415. 

 

Løvfaldstræf 2019 finder sted 20. – 22. oktober 

mailto:lakimensel@webspeed.dk
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Ernst Rasmussen fra Ågård ved Egtved sov stille ind sidst i januar måned 

2019.  

Ernst var med helt fra starten med ideen til Vejlefjords Venner 1992. 

Siden var han den første kasserer i mange år. 

Ernst og Ruth har været trofaste deltagere i alle træf. 

Vi vil tænke tilbage og ærer Ernst` minde. 

 

 

Ewaldsbakke er det højeste punkt på Vejlefjords areal og 81 meter højt.  

Ewaldsbakke tilhørte engang skovfogedsboligen Banken der ligger i 

nærheden.  

Lidt nede af bakken ligger den tidligere Ewaldshytte. En jagthytte der i 

sanatorietiden blev kaldt Kysmigstraks-hytten. 

Jagthytten blev renoveret for 5 år siden. 

Et andet højdepunkt i parken er Villemin Høj. Her blev Chr. Saugman 

begravet i 1923 og hans kone Auguste i 1929. 

Villemin Høj er en kunstig høj, navngivet efter Jean Antoine Villemin, der i 

1865 påviste at tuberkulose var smitsomt. 

På graven er der sat en stor sten, der blev fundet på sanatoriets grund. 

Stenen har udhuggede vikinge-ornamenter af kunstneren J.Th. Skovgaard, 

søn af den berømte Joakim Skovgaard, kendt for fresco-malerier i Viborg 

Domkirke. 

Nede af bakken, skjult af store graner ligger Brehmer Høj, opkaldt efter 

den slesvigske læge Herman Brehmer. Brehmer anlagde det berømte 

tuberkulosecenter Görbersdorf i Böhmen. Her blev Saugman behandlet og 

senere Brehmers assistent i nogle måneder. Brehmer indførte den 

såkaldte ”bjergterapi” som den første tuberkulosebehandling. 

 

 

Vejlefjords Venner 
 

 
 

 

 


