
Vandre- og cykelture ved Vonåen

Det Blå Trail
■ Juli 2021

Det Blå  Tråil

Naturkraft

–

Madpakkehuset

Der er mulighed for åt låve måd på  grillen og spise ved et åf 
de tre bord-/bænkesæt. Der er vånd og toilet på  stedet. 
Mådpåkkehuset er finånsieret gennem midler frå de 
opstillede vindmøller i områ det. 

Gammel Sogn Kirke
Gåmmel Sogn Kirke er bygget i 1170. Den er et frem-
rågende eksempel på  den romånske byggestil. Prædike-
stolen er frå 1600. Kirkens ældste kålkmåleri frå 1170 
befinder sig på  nordmuren mod vest. Tå rnet, som er en 
middelålderlig tilbygning, tjente førhen som sømærke. 
Gåmmel Sogn Kirke er sidst renovereret i 2006, hvor det fik 
sin nuværende fårve, stengulv såmt trægulv under 
bænkerækkerne.

Vonåen

mystiske ”sång” –

C/O Håns Christiån Vestergåård
Pilevej 9
6950 Ringkøbing
hcv@hcvestergåård.dk
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Bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. marts 2020. 
Sted: Elektronisk møde 
 

Referat 
Deltagere: Anni Damsgaard, Jeannett V. Larsen, Bo Lodbjerg, Jacob Muldkjær 
Rasmussen, Johan Gade, Lena Ploug og Hans Chr. Vestergaard 

Referat: 

1. Konstituering 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 

• Formand – Hans Chr. Vestergaard 
• Næstformand – Anni Damgaard 
• Sekretær – Jeannett V. Larsen 
• Kasserer – Bo Lodbjerg 
• Kommunikationsansvarlig – Jacob Muldkjær Rasmussen 
• Bestyrelsesmedlem – Johan Gade 
• Bestyrelsesmedlem – Lena Ploug 

2. Kommende møder 
Der er ikke aftalt nye møder. 



 

Januar 2018 

Sh
el

te
rp

la
ds

U
ds

ig
ts

tå
rn


