Holstebrotur 10 – 13. mai 2018.
Denne våren har vi - nok en gang – vært på tur til vennskapsklubben vår i Holstebro på Jylland, Holstebro
Y’s Men’s Club. Dette var sjette gangen vi besøkte våre danske venner, etter at et knippe fra presidiet i
klubben vår var ‘der nede’ for å etablere kontakten høsten 1995: Eivind Tveterås, Johannes Løvås, Harald
Figved og Arne Augedal.
På grunn av gravearbeider og trangt om parkering ved Hinnakirken, det var dessuten konfirmasjonsgudstjeneste der Kristi Himmelfartsdag, startet vi i år fra området ved Vaulen skole. Det var regntungt, men
humør og forventninger var på topp. Bussturen til Kristiansand gikk etter oppskriften og det samme kan
vi si om ferjeturen over til Hirtshals. Tilnærmet flatt hav, og godværet kom mer og mer etter hvert som vi
beveget oss sørover. Regnet la vi bak oss i Rogaland, stort sett, den gode stemningen var imidlertid med
videre på hele turen. Vi var framme i Holstebro klokken 20, og fikk som vanlig en hjertevarm velkomst av
våre verter og andre frammøtte danske Y’s Men. Etter en del klemmer og «God dag, og takk for sist»runde, bar det så hjem til våre respektive vertskap, der vi skulle bo de neste to-tre dagene.
Fredagen startet med utflukt til den lille byen Thyborøn helt vest på Jylland. Med
avgang fra Y’s Men’s klubbens loppemarked-lokale. Vi brukte bussen fram til
stasjonsbyen Lemvig på Vemb-Lemvig-Thyborøn-banen, en liten jernbanestrekning vest og nordvest for Holstebro. Fra Lemvig tok vi toget, eller hva vi i gamle
dager her hjemme kalte skinnebuss, videre til bestemmelsesstedet. Hvor det
først ble omvising i den lokale kirken. Der spiste vi også medbrakt lunsj. Noen
fikk i tillegg med seg en rusletur i byen, og på stranden vest for bebyggelsen,
mens andre hadde en sangstund i kirken. Etter det delte vi oss, en flokk dro på
det lokale Sea Wars Museet, mens resten valgte en sightseeingtur i byen og på
havnen med den lokale traktorbussen. Der en også var innom Danske fiskeauksjoner. Det ble også tid til en kopp kaffe, og te, utenfor museet, før returen til
Holstebro. Nå etter en litt annen rute enn den vi fulgte til Thyborøn. Vel tilbake
måtte vi også innom loppemarkedshallen, for å bivåne og imponeres over hvordan våre danske klubbvenner klarer å skaffe midler gjennom å utnytte potensialet i det faktum at gjenbruk øker ressursutnyttelsen og bidrar til økt bærekraft
for livsførsel og livsstil.
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Fredagskvelden ble som vanlig en ‘hjemme hos kveld’. Der vi delte oss og møttes i mindre grupper, fortrinnsvis hos danske venner som selv ikke hadde overnattingsgjester. Et konsept vi har holdt oss med
siden starten av disse vennskapsutvekslingene.
Lørdagen var vertenes dag. Da var det opp til verter og gjester å bestemme innholdet av dagen. Noen tok seg en tur ‘på byen’, var byturister,
andre besøkte vertskapets sommerhus og atter andre igjen hadde utfarter til lokale turområder og severdigheter. Om kvelden var det festaften i
den lokale golfklubbs lokaler like ved Storå-en som renner gjennom Holstebro. Hvor det også er et krolf-anlegg som Holstebro-klubben er involvert i. Krolf er en kombinasjon av krokket og golf. En flott kveld ble det,
med god mat, bra piano musikk, flotte taler fra presidentene og gaveutveksling. Denne gangen ga vi en lokal bildebok til danskene, med bilder
fra Rogaland fylke sett fra oven, mens vi mottok et flott maleri malt av
Holstebro-klubbens sekretær og mangeårige Hinna-kontakt, Henning
Vesterbæk. En minnerik kveld i flotte omgivelser.
Søndag var det gudstjeneste i Ellebæk kirke, hvor sønn til Holstebro-klubbens Anders Christensen forrettet. Etter gudstjenesten hadde vi lunsj i
kirkens menighetsal, hvor Finn takket for oss og reisen nordover til landet
høyt her oppe mot nord kunne starte. Bussturen og turen over Skagerak Fra lørdagens ulike utflukter med bl.a besøk på Holstegikk som forventet, og vi var hjemme hvor vi startet omtrent ved midnatt broklubbens Krolf-anlegg
natt til mandag 14. mai. Som seg hør og bør var vi enige om flotte opplevelser og at det hadde vært en fin
og god langweekend hos våre danske venner i Holstebro. Og at vi ser fram til vårt neste møte…

Ulike inntrykk fra festkvelden, hvor vi fikk lytte til et pianopotpurri fra Knud Schrivers barnebarn og Finn – på vår klubbs vegne - mottok et flott maleri i gave
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