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Kontaktpersoner til aktiviteter i Blans
Friskolen:

Søren Hansen

tlf.: 50 77 10 34

Støtteforening:

Tina Aarhus

tlf.: 20 29 76 29

Ballebro Bådelaug:

Kristian Toft

tlf.: 74 46 11 71

Sundeved Tennisklub:

Kathrine Drejer

tlf.: 74 46 12 88

Fodbold BNS:

Karsten Krabbe

tlf.: 40 57 73 10

Sundeved gymnastik:

Eva Sindbjerg Hinrichsen

tlf.: 22 23 65 28

Blans Vandværk:

Torsten Hvidt

tlf.: 74 46 99 33/
25 14 29 30

Udlejning af Blans klubhus
Vedr. udlejning af Blans Klubhus kontakt:

Tydda Neumann
Tlf. 74 46 17 38
Festlokale til 45 personer
Lokaleleje:
kr. 700,- pr. døgn for medlemmer
kr. 1000,- pr. døgn for ikke medl.
Depositum kr. 500,-.

Blans Vandværk
Ved brud kontakt formand Torsten Hvidt
74 46 99 33 / 25 14 29 30
Ved afregningsspørgsmål kontakt vores regnskabskontor på
tlf. 96 39 91 00.
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Legeplads
Lørdag d. 8. Juni var det så Mejeritoften´s tur til at rengøre legepladsen.
Helene og Martin Mulvad Nissen skriver.
vi brugte to timer og dem der var mødt op var alle aktive, store som små,
mens vi voksne og større børn fik fjernet ukrudt og slået græs.
underholdede børnene hinanden,
så man kan sagtens møde op med hele familien,
Kan kun anbefales man møder op når det er sin egens gades tur,
så vi alle i Blans har glæde af en ren legeplads.
På mejerotoften´s vegne
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Ny Redningspost Ved Ballebro

Efterlysning
Røde Kors besøgstjeneste søger besøgsvenner til
Frisk men gangbesværet dame i Ullerup, 77 år gammel
og
en Mand, 88 år i V. Sottrup
Kontakt
Inge Jensen 74461516

Efterlysning
Redaktionen søger oplysninger ang. Blansingeren.
Der er sket en fejl i Årgangen i Bladet.
Hvis der er nogle af vore læsere der ligger inde
med ældre Blade, gerne 8 - 10 år gamle,
vil vi meget gerne høre fra jer.
Vi kan kontaktes på
29930581 eller
Sanne.klavs@gmail.com
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Mvh. Klavs Lock Hansen

Hvor blev han af?
Vi alle kan nok huske vores gamle Færge Fritz Juel,
ved os var han kendt under navnet Jacob Hardeshøj.
Men, hvor blev han af ! ! .
Før i får det svar, Skal vi have lidt Historie, vi skal helt tilbage til 1954.
Fritz Juel er bygget af eg på eg ved Ring-Andersens værft i Svendborg i 1954
til overfarten mellem Svendborg og Vindeby.
Han var en fast del af Vindebytrafikken fra 1954 og frem til 18. nov. 1966,
hvor færgefarten blev nedlagt.
Svendborgssundbroen var blevet indviet og færgerne var
dermed unødvendige. Året efter solgtes færgen.
Fritz Juel blev solgt til Færøerne. Til Partsrederiet Sundaferjan
(J.E. Jacobsen), Oyribakki. Den omdøbtes til ”Sundaferjan” Hvor han
skulle sejle mellem Selatrað på øen Eysturoy og Hósvik på øen Streymoy.
En tur på Cirka 3 km.

1. sep. 1976 vendte færgen tilbage til Danmark, da han blev solgt til
Nord-Als Færgefart A/S. Efter en ombygning og renovation hos
Ring-Andersen fik han igen nyt navn, Jacob Hardeshøj. 23. sep.
1977 blev færgen indsat på ruten over Alssund mellem Ballebro og
Hardeshøj. I juli 1989 overtog et kommunalt fællesskab driften af færgen.
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Han sejlede på ruten frem til 16. juni 2001, hvor han efter en trofast sejlrute i
mere end 20 år blev afløst af den nybyggede færge Bitten Clausen.

Nogle måneder forinden i marts 2001 var færgen blevet solgt til en
privatperson, arkitekt Niels Jeppe Hansen, som ønskede at omdanne den til
en husbåd. Husbåden befinder sig i dag i København.
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Hvis man er interesseret i at eje en Husbåd for eksempel fritz Juel.
så er den til salg inde på www.lutzau.dk til den nette sum af 6.995.000 kr.

Hjemsteder
Vindeby (1954 - 1969)
Ballebro
(12. august, 1977 - 16. december, 1994)
Hardeshøj
(16. december, 1994 - 28. april, 2000)
Ballebro (28. april, 2000 - 3. juli, 2001)
København (3. juli, 2001 - )

Hjemsted
Hardeshøj (1. juni, 2001 - )

Dimensioner
Længde: 30,5 m,
Længde overalt: 33.7 m,
Bredde: 9,93 m, Dybgang: 2,43 m
Tonnage
BT: 149,31, BRT: 168, NT: 50, DW: 77
Kapacitet
148 passagerer, 21 personbiler
Fart
10 knob
Maskineri
1 stk. Caterpillar diesel, 365 hk
2 stk. propel (1 for, 1 agter)

Dimensioner
Længde: 40 m, Længde overalt: 40,3 m,
Bredde: 13 m, Dybgang: 2,35 m
Tonnage
BT: 433, NT: 133, DW: 175
Kapacitet
147 passagerer, 30 personbiler
Fart
Servicefart: 8 knob, Topfart: 10 knob
Maskineri
2 stk. Scania diesel, 602 kW
2 stk. diesel hjælpemaskine, 160 kW
2 stk. propel (1 for, 1 agter)

Skrog
træ, eg, bøg
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LOTTOSPIL
PÅ

ECKERSBERG FRISKOLE
I BLANS
TORSDAG D. 5. sept.
KL. 19.30
Vi spiller1-2-3 spil og har mange fine
gevinster bl.a. : kødpakker, købmandskurve,
lykkeposer mm. + sidegevinster
1. halvleg til højre og 2. halvleg til venstre.

Kom og få en hyggelig aften og støt samtidig

Lotto Kalenderen 2013 og 2014
2013 - 5. sept. 3.okt. 7.nov. 5. dec
2014 - 9. jan. 6. feb. 6. marts 3. april
Samt afholdes der Julemarked:
Lørdag den 23. nov.
Mvh. Støtteforeningen
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Nyt fra Blans landsbylaug
Vi har i år holdt en succesfuld byfest sammen med Søtteforeningen til
Eckersberg børne univers og Morten Latter fra Center pubben i Gråsten.
Byfesten blev afviklet på en god måde og med stor opbakning fra byens
borgere som vi er rigtige tilfredse med, vi har derfor besluttet at vi igen til
næste år vil afholde byfest i første weekend af juni.
Et stort TAK til alle frivillige der hjælp til byfesten.
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Byfesten til næste år vil dog være med et andet setup end i år, da den vil
blive afviklet fra fredag til søndag – naturligvis med det store borger bal om
lørdagen. Desuden vil det kun være Landsbylauget som vil stå for byfesten,
dette vil naturligvis betyde at vi skal bruge mange frivillige der kan ligge
nogle få timer for at det kan lykkes.

Vi har brug for en byfest, dels fordi at vi har mange udgifter i Landsbylauget,
bla. Står vi for, at vi hver sommer har en badebro, som koster mange
frivillige timer, men også koster mange tusinde kroner at holde i drift .
Dels fordi at vi naturligvis skal have byfest i Blans,
så vi håber på at I som borger vil være med til at det lykkes.

Vi håber at vi ud over at kunne holde badebroen i gang også kan komme med
andre tiltag til byen.

Vi har traditionens tro også holdt Skt. Hans.
Skt. Hans var velbesøgt tros vi var udfordret med vejret og bålet blev brændt
ned til sidst.
Erik Lauritzen holdt en flot båltale, Kristian Petersen og Jagt horns blæserne
underholdte – mange tak for det!
Vi har skabt en god tradition med at vi har Danmarks flottes heks som Lilli
igen havde lavet, også et stort tak dig!
Skt. Hans kan kun lade sig gøre fordi at der er frivillige der vil hjælpe med at
gøre denne aften til en god aften! Så et stort tak til jer der stiller op til at
grille pølser og sælge dem!

Et stort tak skal Ballebro Færgekro også have for at vi kan låne jeres Øl
anlæg og til Jørgen Agerley for lån af Traktor og ikke mindst til Gotfred for
at få strøm til Skt. Hans festen.
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Vi holder fællesspisning fredag d. 25/10 kl. 18.30 hvor vi håber rigtigt
mange møder op, vi vil her fortælle meget mere omkring planerne til
byfesten. Så mød op og vis at det kan lade sig gøre at holde en byfest.

Blans Landsbylaug
Tak for hjælpen til Byfesten:
Alle frivillige
Morten Latter – Centerpubben Gråsten
Ballebro Færgekro
Støtteforeningen for Eckersberg Børne univers
Teddy Ravn
Ole Prinds –Spar Blans
Q8 – Ullerup
Ovethi
Bygma
Stark
AO
Graasten salater
Thomas Skøtt
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Fællesspisning
Fredag d. 25 oktober 2013 kl. 18.30
Vi holder fællesspisning i klubhuset og udover god mad vil
Landsbylauget fortælle lidt omkring planerne med byfesten 2014.
Så mød op til god mad og hør hvordan du kan være med til at vi
fortsat har byfest i Blans!

Pris kun 50 kr. pr. person
Tilmelding til Karsten Fanø på tlf. 61776781 eller på
mail fanoe@hotmail.com
Su. 17/10-2013

Fra Knud Prinds
Byfesten i Blans.
Efter et par års pause, har der igen været afholdt byfest.
Hvilken succes, takket være en del ildsjæle (ingen nævnt, ingen glemt),
blev der gennemført en veltilrettelagt arrangement, godt vejr og masser af
folk på pladsen. Torsdag aften total udsolgt (ja overfyldt) ,
fredag aften også godt fyldt op til en sjov aften med traktorringridning.
Lørdag aften med spisning og dans, Var de røde lygter også hængt ud.
Tak til ildsjælene, det kan i godt gentage til næste år.
Det giver jo en masse positiv omtale og reklame
for vores by Blans og omegn.
Knud Erik Prinds, Blans
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Ullerup
sogns
kirkeblad

Kirkesiderne marts, april og maj 2013
Adresser:
Sognepræst
Anders Kingo
Langbro 2 b, Ullerup
Tlf.: 74 46 12 17
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl.
17.00-18.00
Mandag fri
Menighedsrådsformand
Randi Bastholm
Bækgade 3 Blans
Tlf.: 74 46 11 45
Graverkontor
Graver og kirketjener
Træffes tirsdagfredag 10.30-11.00
Tlf.: 74 46 18 58
mandag fri.
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Graver og kirketjener
Susanne Andreasen
Sandbjergvej 2
6400 Sønderborg
74 48 74 80
Organist
Anne Mette Stæhr
Tlf: 51 22 43 31
Kirkeværge
Jens Lei
Ballebrovej 17,
Blans
Tlf.: 23 81 17 11
Regnskabsfører
Walther Brüning
Nederbyvej 83 b
6300 Gråsten

Hjemmesiden
For aktuelle nyheder, eventuelt aflysning af arrangement,
artikler, prædikener,
m.m.
www.ullerupsogn.dk
Besøg
Ønsker man besøg
af præsten hjemme
hos sig selv eller på
sygehuset, er man
velkommen til at
ringe
på 74 46 12 17.
Jeg kommer gerne!

Folkekirken har fået nyt logo
NØGLEHUL til mysteriet. Folkekirkens logo
består af et mylder af små piktogrammer, hver
især symboler på f.eks. håb, Kristus og kærlighed, tilsammen et udtryk for kirkens mangfoldighed, mens det tomme Dagmarkors i midten
er symbol på den fælles tro og mysteriet. Cirklen
er inspireret af døbefonden.

Korset er kristendommens
centrale symbol.
Hjertet skal pege hen på
guds kærlighed til mennesket og næstekærligheden.
Kirken er indsat som
symbol på de konkrete og
lokale kristne fællesskaber.
Duen skal pege hen på
Helligånden og er kendt
som et symbol på fred.
Englen er symbol på guds
ledsagere og budbringere.
Dagmarkorset er indsat
som symbol på dåben og
har en historisk dimension.
Ankeret er symbol på håb.
Skibet er et symbol på den
kristne kirke og menighed.
Fisken er det ældste
kristne symbol for jesus
Kristus, guds søn.
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NATURBØRNEHAVEN PETERSDAL
Så er vi i fuld gang efter ferien. Det er dejligt at se alle igen og høre,
hvad de har lavet af spændende ting.
Alle lammene og kyllingerne er blevet store, de vilde planter vokser
og vokser, så vi dårligt kan se vores pilehytte, pilerundkredsen og
blommetræet, vi fik af Lykke. Det kræver vist en omgang med buskrydderen.
Køkkenhaven er heldigvis ikke fyldt med alt for mange vilde urter,
så der er til at komme til. Vi spiser skovjordbær, slikærter, gulerødder, frilandsagurker, tomater, broccoli og blåbær. Smager på mynte,
anisisop, bronzefennikel og persille m.m.
Vi har leget rigtig meget i den gamle skov. Oliver havde en stor pose
perler med en dag, og vi lavede alle armbånd. Det smarte ved
perlerne var, at når de skiftede farve vidste vi, at solen var for skarp,
og så kunne vi gå i skygge under trækronerne i skoven.
Der er blevet lavet mange spændende mudderkager og underlige
middagsretter, kørt ræs ned af bakken, klatret i træer, leget i indianerteltet og bagt pandekager på det gamle bålsted.
Nede ved det ny bålsted opdagede vi pludselig en solsorterede med
1 æg. Næste dag var der 2, så 3 og til sidst 4 æg. Vi listede lige så
stille rundt for ikke at forstyrre, men vi ville jo også gerne holde lidt
øje med den. I løbet af sommerferien har den ruget æggene ud, og
ungerne er allerede fløjet fra reden.
Vi har afbarket pil, lavet krabbefiskestænger, fanget krabber og lavet
krabbevæddeløb. Alle holder øje med lystfiskerne (om de fanger
noget) og får en lille snak med dem (også de tyske).
En dag da vi gik tur på stranden fandt vi en flaskepost. Det var fra en
tysk dreng, Henrik på 11 år, som boede i nærheden af Hamborg.
Ham tegnede vi tegninger til og sendte dem i et stort brev.
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Nede på stranden, lidt før "Grimmestedet", har vi "Syngestedet".
Her spiller vi tromme på de store sten, og synger alle de sange vi har
lyst til og kan komme i tanker om. Mathias, som er helt vild med
Nephew, går rundt og synger "Jeg vil gerne gå med dig, vi skal gå til
Rom........" i vilden sky.

Vi har lavet trommestikker af pil og
fundet de sorte trommer frem.
Det var et hit.

Vi har lavet bivokslys til mors dag og ukrudts-og gransalt til fars
dag, plukket mælkebøtteblomster og lavet
mælkebøttesirup. Vi har også bagt boller med vilde urter på og lavet
grønne frikadeller med pasta og div. grønsager.

Dyrskue kom vi heldigvis også til i år. Vi havde madpakker med og
fik set på en masse dyr og kæmpe store maskiner.
Nette, som Mathias har været i dagpleje hos, kom på hyggeligt besøg med sine børn en dag. Da de kommunale dagplejere var på
strandcamp besøgte vi også dem.
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Igen i år har vi haft Gitte, Niki og alle deres børn på strandcamp her.
Tydda kom også på besøg, og vi havde nogle dejlige og hyggelige
dage med masser af børn på matriklen. Det hele sluttede med et stort
og lækkert kage og kaffebord den sidste dag, hvor forældre og
søskende kom og deltog.

SANKT HANS
Igen i år var det os, der fik æren af at lave heksen til årets
Sankt Hans bål ved Ballebro. Denne gang valgte vi at smøre
heksens ansigt og den ene hånd ind i ler.......det var ret sjovt.
Vi har allerede fået bestilling på en heks til næste år,
og vi er så småt begyndt på projektet.

Kærlige hilsner fra

NATURBØRNEHAVEN PETERSDAL
Mikkel, Mathias, Oliver, Asta, Johannes, Lauke og Lilli
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Sjove bemærkninger fra Naturbørnehaven Petersdal
Der ligger en død flue på gulvet.
Lauke "Den er bare ved at lade op igen, det kan sådan nogen godt"
Lauke "Min far er syg i dag"
Lilli "Nå hvad fejler han?"
Lauke "Han fejler ikke noget, han er bare syg"
Sodavand er ikke godt for tænderne.
Lauke "Min far har engang drukket sodavand og nu er hans tænder skæve"
Asta "Du har ikke nogen oldemor"
Lilli "Nej, det savner jeg. Kan jeg ikke låne din"
Asta "Jo det kan du godt. Hun har altid ønsket sig en Lilli,
jeg har spørt hende"
Der er en lille edderkop på Mikkels tallerken.
Lilli "Vil du spise den?"
Mikkel "Neeeeeej"
Lilli "Nå så tag den væk. Lykke har faktisk engang spist en lille edderkop"
Asta "Hun spiste også sommerfugle"
Lilli "Nej det tror jeg nu ikke"
Asta "Joooo da jeg skulle besøge hende, sagde hun at hun havde sommerfugle i maven"
Vi har overnattet i børnehaven og børnene har bestilt risengrød. Asta spiser
ikke ret meget (mest smør og kanelsukker).
Lilli "Får du aldrig risengrød hjemme?"
Asta "Nej min mor kommer skidt i"
Lilli "Ejjjj så skal jeg vist have hende i ørene"
Asta "Nej så siger hun bare HMMMMMMM... så tør du ikke vel?"
Johannes skal snart på ferie.
Johannes "Så kan du savne mig Lilli"
Johannes "Min mor har fået skæld ud af sig selv fordi hun tabte en kop"
23
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Jeg vil lige fortælle lidt om min store vandring nede
sydpå. Det drejer sig om ”El Camino” (pilgrimsruten).
Ruten er opkaldt efter Jesus apostlen Jakob, som i sin tid
er gået til Santiago og skulle være begravet I katedralen
i byen. Går fra Saint Jean Pied de Port ved foden af Pyrenæerne på den franske side til Santiago de Compostela
i Spanien . Den hedder officielt ”Camino Francés”, da
der er flere forskellige ruter. Men jeg valgte den traditionelle. Min vægt ved afrejsen var 68 kilo. Den reducerede sig ved afslutningen til 60 Kilo!!! Sagde til konen, at
hun vil se mig igen om ca. 8 uger.
Den 15. april tog jeg toget til København. Derpå tog jeg
et fly til Bilbao i Spanien via Barcelona. Ville se Guggenheim museet INDEN jeg skulle gå de ca. 800 km turens længde er på. Hvis i har mulighed
for at komme til Bilbao engang, så er det rejsen værd. Arkitekturen i city er
meget speciel og museets indhold, dvs. KUNSTEN, er meget spændende.
Bl.a. var der et kæmpe maleri af Andy Warhole og billeder af Picasso. Dagen
derpå gik det med bus og tog til Sydfrankrig (byen Bayonne) og til slut med
bus til Saint Jean, en lille by ved foden af Pyrenæerne. Byen kendes også for
at være stedet, hvorfra nedstyrtede flys overlevende piloter fra de allierede
tropper i 2. verdenskrig blev fragtet over Pyrenæerne og videre gennem Spanien til Gibraltar og
tilbage til England igen. Her fik vi så det første stempel i vor pas (Credential
del Peregrino). Dette sker for at turledelsen i Santiago kan se, at en pilgrim
(peregrino) har gået hele eller en del af ruten. Tidligt næste dags morgen gik
det så op i Pyrenæerne til et pas, hvorfra vi gik ned igen på den spanske side.
Her skal det siges at min kondition ikke lige var beregnet til bjergvandring
ad stejle stier/veje. Så sammen med en tysker overnattede jeg oppe på
toppen. Flot udsigt! Solen havde skinnet hele dagen, men hen på
morgenstunden næste dag blev det fugtigt og koldt, da skyerne steg op
26

nedefra. Det skal hertil siges, at min makker sov i et en-mandstelt og jeg bar
på min madras og i min sovepose. Vi gik derefter ned på den spanske side.
Her fik vi så smag på, hvad turen ville komme til at byde os. Gode veje og
stier, men skam også dårlige, fyldt med blade, smadder, vand og SNE.
Første overnatning var i Roncesvalles, i et gammelt kloster som var blevet
moderniseret. Der var et luksushotel, et alm. hotel, et offentligt ”albergue”
(et herberge/vandrehjem) og en bar/restaurant. Jeg valgte at bo i herberget til
5 euro for en seng. Rummene var inddelt med plads til 4 personer i
køjesenge. Og der var gode toilet-/badeforhold. Næste dags morgen kl. 0600
var det ud af fjerene. Pakke tingene sammen og få noget morgenmad.
Der var sågar automater med slik,brød og noget at drikke. Man var meget
”pilgrimsvenlig” her. det var så en regnvejrsdag, jeg skulle ud i! Havde ikke
fået en poncho med. Men havde dog en let regnjakke, som i starten kunne
holde vandet ude. Måtte undervejs trække mine regnvejrsbukser på fra min
løbeklub Tempo. Men pokkers også…, for undervejs begyndte også at
storme og der faldt tøsne, og det blev HUNDEKOLDT, så hænderne frøs,
OG DET I SPANIEN!!! DET havde jeg ikke regnet med. Så begyndte jeg at
snakke med mig selv om: ”Hvad pokker laver du dog her?” Kunne jo sidde
hjemme i Danmark og nyde mit otium efter 45 år på arbejdsmarkedet.
Men……, så fik min stædighed overtaget mine negative tanker. NU var jeg
undervejs, og NU ville jeg vise mig selv, at jeg fortsat kunne klare de
kommende strabadser. Turen gik til byen Zubiri, hvor jeg overnattede i et
privat vandrehjem sammen med 10 andre. Et meget godt sted at bo.
Hyggeligt samvær om aftenen og god mad for 10 euro..
Næste dag videre til tyrefægterbyen Pamplona, hvor jeg igen boede i et
privat pensionat med navnet Casa Paderborn, Det havde heldigvis ikke
noget at gøre med ølmærket vi i sin tid drak en del af i Blans! Tyskledet
vandrehjem og: ”Ordnung muss sein”. Gik op i den gamle by for at spise og
se nogle seværdigheder. Dvs. at jeg kunne køre gratis op med en elevator
nede fra floden. Tyrefægterarenaen var desværre ikke åben, men var ret
stor. Selve tyreløbet gennem den gamle by foregår hvert år i juli. Men jeg så
da gaden, hvor løbet foregår. El Camino går altid forbi en katedral/kirke.
Man følger bare den gule pil/tegn (muslingeskal), så kommer man til et
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herberge/kirke, etc. Men når man så har indkvarteret sig, så er det da også
spændende at gå på opdagelse i de byer, man kommer til. Katedralerne i de
lidt større byer er generelt meget store og i mine øjne meget prangende. I
middelalderen, hvor kirken havde stor magt, skulle man nok imponere den
almindelige befolkning om, hvor godt det var at være troende.
Næste dag klarede det op, men det blæste og turen gik nu vestpå, op på en
bjergryg ved navn Alto del Perdonhøjderyg . En kunstner havde lavet nogle
store figurer af jern oppe på toppen af vandrende pilgrimme. Ved siden af var
der placeret en masse megastore vindmøller. De få møller vi har i Danmark,
er ikke noget særligt i forhold til, hvad jeg har set i Nordspanien. Udsigten
fra toppen var fantastisk!! Nedad stien på den anden side? Uha….,
rullesten!!!!!! Så man skulle passe godt på sit bentøj. Landskaberne ændrer
sig hele tiden!!!! Inden jeg kom til Burgos gik jeg gennem områder med en
masse vinmarker, bl.a. druer hvoraf der blev produceret Rioja vine samt store
skove. Disse skove kunne ikke få en ende. I horisonten så man KUN skov og
skov. Enerverende!!!!!! Og så begyndte det skam at regne igen. Nåede denne dag til en lille landsby ved navn San Juan de Oterga. Ville bare ikke gå
længere. Så…, jeg bookede mig ind på det lokale Herberge. Men…., der var
næsten fuldt hus . Fik en seng( øverste køje) i et rum med 60 senge, og der
var ikke udluftet. Toiletforhold ret dårlige. Der var yderligere 2 rum, hvor
der var placeret ca. 20 senge i hver. Ham, lederen af stedet, så kun på euros!
Nåh, men man kunne jo gå tidligt i seng og stå tidligt op næste morgen.
Havde jeg gået 5 km længere til landsbyen Agés, havde situationen været en
anden. Her havde man fine overnatningsmuligheder. Heldigvis var mit
overnatningssted denne nat kun en enlig svale på turen!!!!!
Gik igennem en mindre by ved navn Atapuerca. Det var fortsat dårligt vejr
(regn og kulde). Fik købt et par handsker (børne) i en restaurant til billig
penge, inden jeg skulle op i højderne igen. Jeg blev opvarmet af en meget
varm kop kaffe. Mødte her et par danske kvinder fra Helsingør og Helsinge.
Fik derved talt dansk igen. Hidtil kun talt tysk/engelsk. Da jeg kom ud
stormede det også. Især på toppen af bjerget, var der gang i den. Men igen,
sikken en udsigt!!!!!
Næste større by på turen var Burgos. Kunne ikke bare gå ind i centrum.
Skulle gå udenom en større flyveplads, ind ad en stor vej med masser af
trafik og en stor fabrik på min venstre side. ”Bridgestone” (dæk) stod der
med store bogstaver. Må være den største dækfabrik i Europa eller i hvert
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fald blandt de største. Den fylder rigtig meget i landskabet.

Overnatning skete inde i centrum i et stort, offentligt herberge. Den gamle
bydel er interessant at gå i. Har en rigtig stor katedral, hvor andre
beboelsesejendomme er bygget klods opad. Fra Burgos går caminoen videre
til Spaniens kornkammer , som er ” Mesetaen”. Landskabet er nu præget af
store, store grønne kornmarker, dvs. var grønne på grund af årstiden. Efter at
have overnattet i en mindre by, Castrojeriz, gik det opad en 12% stigning op
på en højslette. Derefter gik det bare lige ud. Ingen landbrugsejendomme,
ingen landbrugsmaskiner, ingen mennesker at se (borset fra pilgrimme langt
borte). Ude i horisonten grønne marker, grønne marker. Jo…, jeg hørte da
gøgen og lærken ind imellem. Kom derefter til byerne Formista, Carrión de
los Condes, Sahagún, og senere til storbyen León. Men inden da, overnatning
i en lille by ved navn El Burgo del Ranero. Boede her på et vandrehjem, som
var ledet af et amerikansk ægtepar. Hyggeligt sted. Værelser med 8
etagesenge. Her var der ingen fast overnatningspris. Man ”sponsorerede” hed
det sig. De fleste betalte 5 euro. Her i denne by, var der noget specielt. For
det første havde landsbyerne i området og deres kirker storkereder opsatte. I
El Burgo var der den dag/aften varmt og dejligt. Solen skulle til at gå ned, så
vi blev inviteret med den kvindelige leder hen til byens ”gadekær” for at
høre/se et årligt naturvidunder, nemlig en ”frøkoncert”. Det var en sjov
oplevelse. Solen gik ned denne lune aften og koncerten voksede i lyd.
Samtidig kom der en stork flyvende henover ”kæret” og landede i sin rede i
klokketårnet lige ved siden af sit ”spisekammer”!!!
León er også en storby med meget industri, men har fortsat en gammel
bydel, hvor den gamle bymur til dels er intakt endnu. Byen har en prægtig
katedral. Jeg boede i et Benediktinerkloster, hvor der var plads til 2 x 60
mænd. Her blev ”peregrinoerne” som det eneste sted på turen skilt ad.
Mænd for sig, kvinder for sig, hvad angår overnatning. Et fransk ægtepar jeg
kom til at kende, var MEGET forarget!!! Men.., take it or leave it”. Så de
fandt sig i det, da det kun var én overnatning. Går ud fra at de havde samme
antal senge for kvinder som for mænd. Byen har mange flotte seværdigheder.
Næste morgen ”On the road again”. Fortsætter turen til byen Astorga med
overnatninger undervejs. Denne by ligger højt. Er ikke så stor. En almindelig
provinsby, dog med nogle fine seværdigheder, bl.a. et flot, gammelt rådhus,
en katedral, en bygning (bispepalads) som er tegnet af arkitekten Gaudi, hvis
ufuldendte mesterværk, en katedral , ligger i Barcelona. Endvidere var byen
under franskherredømme, da byen blev indtaget i 1810 af Napoleons tropper.
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Desuden ligger der fortsat rester af en bymur fra romertiden.

Nu ændrer naturen sig igen. Man kommer nu ind i et område med en
afvekslende natur, dejligt! Overnatter i en lille landsby ved navn Rabanal
inden det går opad til et bjergpas ved navn La Cruz de Ferro. På vejen op går
man gennem en meget gammel landsby, hvor de fleste huse er forladte.
Stedet hedder Foncebadón og har haft sin storhedstid under Romertiden.
I passet står der en søjle, hvor man kan lægge sten, man har taget med fra sit
hjemland. De fleste finder da et par sten fra stien, før man når passet. Nedad
passerer man flere mindre landsbyer samt byen Ponferrada, kendt for sin
ridderborg fra Middelalderen. Denne var lukket på det tidspunkt, jeg kom til
byen, men skulle være værd at besøge.
Næste sted jeg vil omtale er landsbyen Ocebreiro. Det er også navnet på et
bjergpas, som skal passeres på caminoen for at komme til byen Triacastela.
Ligger relativt højt ca. 1300 meter over havet. Da jeg kom op til ”landsbyen”
var vejret med mig. Solen strålede og skyerne lå nede i dalen. Pragtfuldt
blik!!!! Vi var nogle stykker, som syntes, at det sted var værd at overnatte i.
Men det jo bjerge, så naturen/vejret ændrer sig hurtigt. Hen på
eftermiddagen kom skyerne op nedefra og det blev rigtig koldt. Men vi
havde en dejlig aften. Næste dag på vejen til Triacastela sneede det. Stien
nedad var temmelig stejl og også med rullesten. Så man skulle passe på sine
fødder. I Triacastela kom regnen igen, desværre. Dage derpå var vi 3 der
valgte at gå til byen Samos. Ville se et rigtig gammelt kloster. Men der er
findes ikke mange munke mere. Forstod på guiden, at der ingen nonner var i
klostret. Derefter skulle vi så videre til en by ved navn Sarria. Vejen dertil
og derfra gik igennem nogle dale med”bjergbønder”. Småbønder med nogle
køer og lidt jord boede langs caminoen. Jeg så ikke mange mennesker.
Køernes efterladenskaber lå på stien/vejen gennem de små landsbyer.
OG SÅ ØSEDE DET NED. Jeg havde ingen poncho, men det havde de
andre 2. Vi gik og gik og tiden løb. Fra den ene dal til den næste. Det viste
sig, at vi var ”gået galt i byen”. Vidste ikke hvor langt vi fra Sarria. Sidst på
eftermiddagen sagde jeg til de andre, at det må da måtte være muligt at få fat
i en taxa. De havde begge en mobil med. Men problemet var, at vi jo ikke
vidste, hvor vi var. Og det viste sig, at ikke alene JEG og rygsækken havde
problemer, men det havde de andre skam også. Og når nøden er størst er
hjælpen nærmest. Ud af intet kom der pludselig en taxa kørende med en
gammel dame. Chaufføren blev stoppet
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og vi fik forklaret, at vi da gerne ville med retur, når damen var blevet
afleveret. Han ville være tilbage om ca. 15 minutter. Det er lang tid at vente,
når man er våd og fryser. Manden kom, tog os med SELVOM vi var smadder
våde. Vi blev afsat ved det rigtige vandrehjem inde i byen. Der var varme i
kaminen, der var vaskemaskine og tørretumler samt værelser til 4 personer.
Endvidere havde ejeren af stedet en restaurant lige ved siden af. Vi fik en
dejlig aften. Havde vi ikke fået taxaen, skulle vi have gået mange km,
førend vi var landet i Sarria. Og så måske fået en lungebetændelse!! Sankt
Jakob var med os, sagde vi.
Næste stop var i byen Portomarin. For at komme ind i byen via Caminoen,
skulle man over en lang bro, så opad en stejl trappe. Byen er ”nybygget”, idet
den gamle by ligger på søens bund, efter at er blevet etableret et meget stort
vandreservoir. Når der er tørke, kan man stadig se tage fra den tidligere by.
Mange peregrinos i byen. Fik dog plads i et mindre vandrehjem sammen med
nogle, Sidste etape gik så til Santiago med nogle overnatninger undervejs.
Nåede Santiago den 21.5., dog kun til udkanten af byen, hvor vi (en lille flok
på 6 personer)overnattede i et meget specielt vandrehjem. Ikke stort men
med indisk musik ved ankomsten. Hyggeligt sted. Ud at spise sammen den
sidste dag på turen inden vi får vores ”Compostela”, bevis for at have gået
hele eller delvis turen. Som før nævnt, for 10 euro får man en meget god 3
retters menu samt rødvin!
Næste dags morgen gik vi så samlet ind til katedralen i centrum. Det var en
stor dag!!! Vi klappede hinanden på skulderen for det, vi havde præsteret.
Derefter afsted til kontoret for pilgrimme for at få beviset. Kl. 1200 var der
så pilgrimsgudstjeneste. Det specielle ved denne er, at der er rigtig mange
vandrere, som deltager i ceremonien. Ja, der var fuldt hus og meget
højtidelig, med bøn, sang og ikke mindst, svingningen af et stort røgelseskar.
Det sidste er en tradition, som går tilbage til den tid, da herbergerne ikke
havde bademuligheder og pilgrimmene ikke havde skiftetøj med. Når så de
kom til katedralen, så var der en vis hørm omkring dem. Dette kunne så fjernes ved hjælp af røgelseskarret. Blev nogle dage i den gamle bydel. Mange
barer, restauranter, etc. Der er rigtig gode fiskerestauranter. Priserne? Tjah?
Jeg fandt flere af dem rimelige. Man kan jo se disse på menukortet inden
man går indenfor. Tog en dag sammen med en tysker ud til Finisterre med
bus. Byen kaldes også ”verdens ende” og ligger ude ved Atlanterhavet.
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Det var kraftigt blæsende, men solen skinnede. Tog ud til fyrtårnet og så
selve ”verdens ende”. På tilbagevejen havde jeg lovet mig selv, at ville bade i
havet. Jeg kom ind til byen igen og sprang i. Men hold da helt op!!!!
DET VAR HUNDEKOLDT, så en enkelt dukkert og så op igen. Boede i
Santiago på et pensionat. Eneværelse med udsigt til katedralen.
Havde endelig godt vejr. Men prisen var også noget højere, end det var i
herbergerne. Den 25.5. var så afsked med Spanien. Fløj fra Santiago til
Barcelona og videre til København. Derefter med DSB til Gråsten. Blev afhentet af min kone, Anke, og mine venner Conny og Fritz Møller, kl. 2300.
Hvad har så turen givet mig? I hvert fald en alle tiders oplevelse. Jeg tog
turen, som en udfordring. Kunne jeg klare skærene? Jeg er trods alt blevet
71 år. Helbredet har været bedre. Men man kan mere end man tror, det har
jeg også oplevet sidste år, da jeg var en tur til Peru for bl.a. at få opfyldt min
ungdomsdrøm om at opleve Machu Picchu. Desuden har turen givet mig
mange kontakter til deltagere fra hele verden. Snakket engelsk/tysk med
mange forskellige mennesker. Og ikke mindst har jeg oplevet en omsorg uden
lige, når jeg f.eks. skulle op ad større stigninger og gik zig-zag, stoppede,
hev efter fejret, for derefter at fortsætte. Mange troede jo nok, at jeg havde
problemer. Men jeg gjorde det, for ikke at få problemer med hjertet!! Der
kan nævnes flere ting! Når man møder hinanden, så siger man
”Buen Camino”. Jeg har ikke mødt sure miner fra deltagere under min
tur!!!! Hvis I har fået lyst til at prøve turen, så gør det før i bliver for
gamle!!!!! Selve turen tog mig 5 uger og 1 dag. Når jeg tæller Bilbao og
fridage i Santiago med, så når jeg op 6 uger. Fik ”bøvl” med mit venstre ben
ca. 2 dage før Santiago. Havde fået skinnebensbetændelse grundet
overanstrengelse. Men det er helt væk igen.
Hilsen Calle
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Spørg en historielærer om han eller hun kan forklare dette.

Abraham Lincoln blev valgt ind
i kongressen i 1846.
John F. Kennedy blev valgt ind
i kongressen i 1946.
Abraham Lincoln blev valgt som Præsident i 1860.
John F. Kennedy blev valgt som Præsident i 1960.
Begge var vældig optaget af borgerrettighederne.
Begges hustruer mistede et barn, mens de boede i Det Hvide Hus.
Begge Præsidenter blev skudt og dræbt på en fredag.
Begge Præsidenter blev skudt i hovedet.
Nu bliver det meget mærkeligt:
Lincoln's sekretær hed Kennedy,
Kennedy's sekretær hed Lincoln.
Begge blev myrdet af en person fra sydstaterne.
Begge Præsidenter blev efterfulgt af en fra sydstaterne med
navnet Johnson.

Andrew Johnson, som efterfulgte
Lincoln, blev født i 1808.
Lyndon Johnson, som efterfulgte
Kennedy, blev født i 1908.

John Wilkes Booth, som myrdede Lincoln, blev født i 1839.
Lee Harvey Oswald, som myrdede
Kennedy, blev født i 1939.
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Begge mordere blev kendt med 3 navne .
Hos begge er navnene sammensat af 15 bogstaver.
Hold nu fast:
Lincoln blev myrdet i et teater ved navn "Ford"
Kennedy blev myrdet i en bil af mærket Lincoln, fabrikeret af "Ford"
Lincoln blev myrdet i et teater, og hans morder løb til et varehus
for at gemme sig.
Kennedy blev skudt fra et varehus, og hans morder flygtede til et teater
og gemte sig der.
Booth og Oswald blev myrdet FØR retsagen kom op.

Hvorfor skete alt dette på denne måde?
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Vi går tirsdage klokken 10.00 fra købmandens P-plads
Også hele

vinteren
Kom og vær med når du har
tid og lyst……………
med eller uden stave
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Det er gratis og helt uforpligtende.

