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TIRSDAG DEN 4. SEPTEMBER 2018

De så på sandskulpturer

Der var hver aften højt humør blandt de 50 Høng-gæster ved spisningen i Hotel Zwei Morens meget
hyggelige gårdhave. Stående yderst til højre ses den dansktalende værtinde Sandra. Privatfoto

Rhinen bød sig til fra sin bedste side
HØNG/RHINEN: I et
pragtfuldt sommervejr med
temperaturer, der undertiden
svingede sig op fra 30 til 39
grader, fik 50 medlemmer
af Ældre Sagen i Høng sig i
forrige uge en særdeles oplevelsesrig og meget vellykket
tur til de to store tyske floder Rhinen og Mosel. Turen
bød på solskin fra morgen til
aften og med aftentemperaturer, der hver aften indbød
til udendørs spisning i Hotel
Zwei Mohren i Assmannshausens hyggelige gårdhave.
Udturen fra Høng og ned
igennem Tyskland blev foretaget i to tempi med overnatning på Hotel Pfefferhöhe i
de naturskønne bakker i Hessicher Schweiz. På andendagen fulgtes floden Lahn til
domkirkebyen Limburg an
der Lahn, hvor der blev holdt
frokoststop, før sidste etape
igennem Wispertal frem til
Rhinen. I den lille by Kaub
blev alle 50 samt guiden
Hanne sat af bussen for en
knap halvanden times sejltur
frem til hotellet i Assmannshausen, hvor den dansktalende vært Sandra og hendes
personale stod klar til at byde
velkommen.
Efter en aften, hvor mange
for første gang traf bekendtskab med den fremragende
Rüdesheimer Kaffee, var
det på tredjedagen blevet tid

til at tage til vinfest i Rüdesheim. Forinden besøgtes
Niederwald Denkmal og Benedektiner klostret, der knejser højt oppe over den kendte
vinby. I klosterkirken blev
der budt på korsang af nonnerne, inden turen gik ned til
vinfesten med titlen »Summer of Riesling« og en slentretur igennem den berømte
Drosselgasse.
En dag med »fri leg«
Fjerdedagen bød på »fri
leg«, så den fremragende
buschauffør Jørgen kunne
holde sig en velfortjent fridag. Fridagen uden buskørsel
valgte nogle til en sejltur på
Rhinen, mens andre tog toget
til vinfest eller svævebanerne
til Niederwald Denkmal og
Rüdesheim og endnu andre
en lille sejltur til den imponerende borg Rheinstein, beliggende på den anden side
af floden over for Assmannshausen. Om aftenen blev der
arrangeret musik og dans på
et værtshus i Assmannshausen.
På femtedagen kom bussen på arbejde igen med en
sejltur over Rhinen og en
køretur til Rhinens lillesøster Mosel for et seværdigt
ophold i tornerosebyen Beilstein, der er en lille perle af
en gammel by for bredden af
Mosel. Videre gik turen over
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Afbrydelse af
fjernvarmeforsyningen
i Høng by.
Fra onsdag d. 5. september kl. ca. 17.00 til torsdag
d. 6 september kl. ca. 08.00 vil fjernvarmeforsyningen
til hele Høng by være afbrudt.

floden med frokostpause i
den noget større by Cochem.
Og på hjemturen til Assmannshausen for en vinsmagning i Anton Hammes
vinkælder i byen Alken med
mulighed for at købe nogle
af de liflige dråber med sig
hjem.
Igen på sjettedagen gik
turen i bussen med færgen
over Rhinen til Bingen og
efter et lille ophold i byen
Bacharach videre til den
meget større by Koblenz,
hvor vandmasserne i Mosel
løber ud i Rhinen ved Deutches Eck. Foruden opholdet
ved Deutches Eck blev der
her mulighed for både sightseeing og shopping, før turen
gik via den østlige Rhinbred
tilbage til Assmannshausen
med et ophold undervejs ved
klippen Lorelei. Den sidste
aften formåede ældresagsmedlemmerne fra Høng at
sætte ny rekord for servering
af Rüdesheimer Kaffee på
Hotel Zwei Mohren.
Næste gang Belgien
Næste udlandsrejse for
Ældre Sagen bliver en
seks-dages tur til Belgien
med afrejse den 29. april.
Med overnatning på udturen
i Tyskland og på hjemturen
i Holland samt tre nætter på
et tidligere nonnekloster i
den velbevarede gamle by
Gent, arrangeres der udflugt
til kanalbyen Brügge, og
på hjemturen gøres ophold
i Antwerpen, der igennem
flere århundreder har været
kendt som Europas mest velhavende by. Tilmeldingen til
den tur starter den 1. november.

HØNG/GØRLEV: Fredag
den 24. august var Familie
og Samfund Løve/Gørlev på
udflugt til Sandskulpturerne
i Hundested. Ved ankomsten
blev deltagerne modtaget af
guiden Christian som var en
af initiativtagerne bag Sandskulptur-festivalen.
Først fik man en grundig
information om Hundested,
som var den første fiskerihavn på Sjælland, og om
hvordan havnen var blevet
udbygget og byen senere
vokset op omkring havnen
blandt andet med en skibsmotorfabrik. Grønlandsfareren Knud Rasmussen boede
i byen, i dag er hans hjem
omdannet til museum. I dag
gør man meget for at lokke
turister til havnen, blandt
andet bassiner, hvor fisk kan
studeres, der er net til rådighed, så der kan fanges fisk og
krabber i havnen.
Familie og Samfund besøgte arbejdende værksteder
såsom glas-smedien med

HØNG: Der er i den kommende uge afbrydelse af
fjernvarmeforsyningen
i
Høng by.
Det oplyser Høng Varmeværk.
Varmeafbrydelsen foregår
fra onsdag den 5. september omkring klokken 17 til
torsdag den 6. september til
cirka klokken 8.

Familie og Samfund fra Løve/Gørlev har været på tur til
sand-skulpturerne i Hundested. Privatfoto

Varmeværket oplyser, at
det er i hele Høng by fjernvarmeforsyningen vil være
afbrudt.
Afbrydelsen skyldes ombygningsarbejder på hovedrør i værkets netcentral, som
forberedelse til tilkobling af
solvarmeanlæg.
- Under dette arbejde er
det desværre ikke muligt at

opretholde fjernvarmeforsyninger. Vi beklager de gener
som afbrydelsen medfører
for vore fjernvarmeforbrugere, lyder det fra Høng varmeværk.
På værkets hjemmeside
www.fjernvarmevaerk.dk vil
der kunne findes opdateret
information om afbrydelsen.

Mød Vestsjællands Teaterkreds
i Høng Centret
HØNG: Fredag den 7. september og lørdag den 8.
september kan man møde
Vestsjællands Teaterkreds i
Høng Centret, hvor de med
en stand vil gøre opmærksom på de mange gode oplevelser, der er i vente på
Slagelse Teater.
En repræsentant fra Vestsjællands Teaterkreds vil
være til stede og fortælle om
det omfattende program, teaterkredsen byder på.
Fredag den 21. september
kan man for eksempel opleve

Høng Antennelaug
Orienterer:

Under dette arbejde er det desværre ikke muligt at
opretholde fjernvarmeforsyningen.

Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.30
i Høng Hallen. Rosenvængets Selskabslokaler.

Vi beklager de gener som afbrydelsen medfører for
vore fjernvarmeforbrugere.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal indsendes senest 4 uger før generalforsamlingen det vil sige senest Torsdag den 11.
oktober 2018, til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Mvh Bestyrelsen

Høng Varmeværk

rerne. Årets tema var »Myter
og legender«, som de internationale kunstnere frit kan
fortolke deres kunstværk
ud fra. Der var nogle meget
store imponerende kunstværker, som kun holder i 1/2 år.
Det er 7. år denne festival
finder sted, og der har været
350.000 besøgende.
Efter kaffe og kage var der
tid til på egen hånd at tage
havnen og de mange værksteder i nærmere øjesyn, før
turen igen gik mod Gørlev
og Høng.

Høng lukker for varmen

Afbrydelsen skyldes ombygningsarbejder på hovedrør
i værkets netcentral, som forberedelse til tilkobling af
solvarmeanlæg.

På værkets hjemmeside www.fjernvarmevaerk.dk vil
der kunne findes opdateret information om afbrydelsen.

utrolig flotte kunstgenstande,
møbelværkstedet Egeværk
med kompromisløst håndværk i træ og X-porten, en
hal med udstilling af skiftende kunstnere plus mange
flere håndværks-og kunstværksteder.
Efter alle disse indtryk,
indtog flokken en lækker
frokost. Efter frokosten var
tid til at besigtige de meget
store og flotte sandskulpturer. Man fik en orientering
om, hvordan man forbereder
materialet til sandskulptu-

Hermed indkaldes, der til

Ordinær generalforsamling

Henrik Koefoed og Sonja Oppenhagen spiller Kurt og Kirsten på
Slagelse Teater fredag den 21. september.

Henrik Koefoed og Sonja
Oppenhagen som » Kurt og
Kirsten«.
Denne tragiske, absurde
og morsomme komedie
handler om et ægtepar, som
beslutter sig for skilsmisse
efter 30 års ægteskab. En
fælles beslutning. En såkaldt
lykkelig skilsmisse.
Men kan man overhovedet forlade hinanden efter 30
års samliv? Er der noget, der
hedder lykkelige skilsmisser? – og kan man blive skilt
for at genoplive ægteskabet?
Torsdag den 27. september er der musikforestilling
om Simon and Garfunkel.
»Bridge Over Troubled
Water« er historien om to

unge drenge fra Queens,
New York, der gik hen og
blev verdens mest succesrige
duo.
Der var masser af uenigheder mellem dem, men
noget stort drama var der
ikke, da de skiltes. »Bridge
Over Troubled Water« er
en rørende, intim og gennemmusikalsk
teaterkoncert. Publikum skal lytte til
blandt andet Mrs. Robinson,
The Boxer, The Sound of Silence, Cecilia og selvfølgelig
Bridge Over Troubled Water.
Hele programmet for sæsonen er omfattende og har
man lyst til at vide mere,
så kig forbi standen i Høng
Centret.

