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Vår vennskapsklubb i Assens hadde invitert oss fra Ulefoss og klubben i
Rotenburg til et midtsommerarrangement 23. og 24. juni.
Dessverre ble vi bare 6 personer fra Ulefoss, Liv Sonja, Irene, Eva og Einar,
Heidi og Øystein. Fra Tyskland kom det adskillig flere.
Men vi som dro hadde en fin tur, -noe av det vi opplevde omtales her.
Arrangementer var kalt "Water and Culture".
Vi dro nedover i 2 biler 23. juni om morran, Larvik - Hirtshals og deretter
nedover Jylland til Fredericia, over Lillebelt til Fyn og til Assens.
Vi bodde på et ærverdig gods kalt Gl Avernæs, -nå et flott hotell og
konferansesenter.
St. Hansaften var det presidentskifte for de 2 andre klubbene. Vi var også
påtenkt å ha det, men siden presidentene våre ikke var der, ble selvsagt det ikke
noe av. Lennart Hansen overtok kjedet i Assens, og Jan Muller Schessel er ny
president i Rotenburg.

Etter en god middag var det brenning av heks på St.Hans bål, og resten av
kvelden var viet sosialt samvær.

Etter frokost fredag 24. ble vi kjørt til havna i Assens og tatt ombort i en liten
ferge som bragte oss ut til øya Bågø.

Her ble vi fraktet rundt i en gammel "grisevogn" trukket av traktor mens de
sprekeste syklet. Bågø er ikke så stor, og det bor nå bare 17 fastboende på øya.
Men øya har 2 kirker, -en "normal" kirke der vi ble tatt inn og hvor vi hadde en
salmesang-seanse med akkompagnement på orgel.

Den andre kirken er en russisk ortodoks kirke som blir drevet av nonner, spektakulært å finne på et slikt sted.

Vi så på flom-merke fra en voldsom tidevannsflom i 1872, og vi hadde en flott
lunsj på noe som heter "Hestestalden", med servering av både øl og snaps til
maten.
Etter å ha besett et gammelt fyr, bar det tilbake med den litt stusselig fergen,
som rommet 3-4-biler, men som ikke hadde noen salong. Da kom også regnet,
men vi var ellers veldig heldige med været på det meste av turen.
Ny fin middag fulgte på kvelden, -baren var åpen og stemningen ble lystig.
Under middagen overrakte vi en gave til vertskapet, -et flott bilde laget av vår
egen kunstner Liv Sonja. Einar sto for overrekkelsen og holdt en glimrende tale
fra oss. Stor takk Einar!
Da var det offisielle over, og vi norske kjørte nordover på lørdag formiddag,
hadde stopp underveis i Hadsund på østkysten av Jylland, før vi hadde en
hyggelig kveld og overnatting i Skagen.
-og søndag var det siste etappe heim til hjemlige trakter.
Som dere skjønner hadde vi det utmerket hele tiden, og de som ikke kunne eller
ville denne gangen gikk glipp av en fin opplevelse.
Referent: Øystein

