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Redaktionoglayout: Stig Sinius Nielsen medassistanceLeif Hamme-
lev. Artiklerne er skrevet afmedlemmerafbestyrelsernei defire regi-
oner. Forsideneretbillede fra Nyhavn i København -i midtendetgo-
deskib ”Ma-Ri”, somredaktørensejler endelmed.

Somdet fremgåraf ovenstående,harbladetskiftet redaktør.Leif
Hammelev harvalgt atstoppesomredaktør,ogvi skylder hamstor tak
for detmangeårigearbejde, hanharudført medbladet. Han hardog
ikke sluppetdethelt, ogharredigeretsiderne for Hovedstaden i mid-
tenaf bladet.

Det er13årsiden, jeg sidst arbejdedemedlayout somaftenskoleleder.
I mellemtiden erdetprogramudgået,og jegmånærmeststarter forfra
meddetteblad.Derfor harminartikel omIrland ogsåværetminprø-
veopsætning.Så hvis I fremover vil udgåredaktørensmangeindlæg-
opfordreslæsernehermedtil at skrive enartikler til bladetsenestden
15.oktober (se redaktørenskontakt-oplysningerbagpåbladet)

Foreningen ermegetinteresseret i, atvoresmedlemsoplysningerer
opdaterede,giv osderforvenligst besked,nårderskerændringeri din
adresse,mailadresseogtelefon. Vi vil isærmegetgernekendedin e-
mail, davi brugerdentil at kommunikerehurtigtogbilligt til alle
medlemmer.Så sendvenligst enmail til redaktøren.

Til sidstvil vi understrege,
at samtligearrangementer gennemføresi henhold til gældende

corona-restriktioner, der måtte forekomme.
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Så blev detendeligsommer,rigtig sommer
medvarmeogstoresmil.

Ikke kunpågrundaf vejret menmindst
ligesåmegetfordi vi måttesmide
mundbindet,vi måtte igenvære sammen
ognydeenturpåcafé.

Forledenvar jegtil familietræf.Vi var tolv -
demvi kunhavdeværet i telefonkontaktmed
i næstenetår.

Noget i denretningmådethavdeværet 4.maj 1945.

Ogsmilet ! Det skal findes fremigen -nogetaf detbedsteaf atvære
danskererermådenvi omgåspå.Mødesvi påfortovet, kikker vi på
den,derkommerimodosmedetstørre eller mindresmil -for at
enesom,hvemdergår til højre, oghvemdergår til venstre.

Her i coronatidenharvi ligesomsetvækogvendt ryggenmodhin-
andenfor atundgåatsmittenskulle bredesig. Smilet ogvores om-
gangsformernetopnogetsomfremmede,derkommerhertil landet,
læggermærketil.

Lad ossåhurtigt sommuligt finde ”Den danskemodel“ frem igen.
Ingen kansige nogetgodtomCorona, menvi har lært enhel del
omatpassepåhinanden,ogsådemvi ikke kender.At det ikke er
alt, derergivet, ogatmanpludselig kanblive begrænseti voresnor-
male livsudfoldelse Men vi harogsålærtat sætteprispådetgodeliv
-vi normaltharog“det er ikke såringeendda”.

Omalt gårvel, vil vi igenkunnenydesamværetpåvores turelandet
over. Ogsåsesvi til generalforsamlingi Blokhus i september.

Rigtig godsommer.

KirstenGrove.
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Indbydelse

Seniortræf i Blokhus
tirsdag d. 14.september ogonsdagd. 15.september 2021

Til medlemmerneiLVU-Seniorer

Årets seniortræf i 2021
foregårhelt udtil Ve-
sterhavet.Vi skal bopå
Danlandi Blokhus, hvor
hver deltagerfår enlille
lejlighed på51m2med
egetbadogtoilet.

Region Nord harsam-
mensatetprogram, som
dukan sepånæsteside.
Vi startermedkaffe og
kageoggårdernæsttil denårlige generalforsamling i Landsforeningen
-(se indkaldelsen påside6).
Efter generalforsamlingenerderlejlighed til at benyttefaciliteterne i
DanlandsSubtropiskebadelandi Blokhus. Her kan I boltre jer i bøl-
gerne,uansethvadvejrguderne byderpå.Svøm noglebaner i motions-
bassineteller slapaf i spa-poolen,saunaen,solariet eller i poolbaren.,
såhuskbadedragt!-Eller vælgatgåenturind til Blokhus ogsepå
byen.
På andendagenbesøgervi Skulpturparken i Blokhus ogefter frokost et
"Museum for Papirkunst" i detsammeområde.
Transportmæssigtstarterogslutter seniortræffet påbanegårdeni Aal-
borg,hvor enbushenholdsvis henterogbringerdeltagernefra ogtil.
Hele arrangementetincl. togtransportentil Aalborg koster400kr.,
ogderer30pladser.Tilmelding efter "først til Mølle" -læsmerepå
hjemmesiden.

Mangevenligehilsener
Bestyrelsen
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PROGRAM

Tirsdag d. 14.September 2021

kl. 13.00 Bus afhenter togrejsendepåAalborg Banegård.
kl. 14.00 Ankomsttil Danlandi Blokhus
kl. 14.15 Velkomst medkaffe ogkage
kl. 14.45 Generalforsamling i Landsforeningen

Efter generalforsamlingenerderfri leg
kl. 18.30 Velkomstdrink
kl. 19.00 Festmiddagmedvin ogunderholdningved egnekræfter

Onsdag d. 15.september 2021

kl. 08.00 Morgenbuffet
kl. 10.00 Busafgang til Skulpturparken (bagagenskalmed,

davi ikkekommertilbage til hotellet!)
kl. 10.00-12.00 Besøg i Skulpturparken i Blokhus
kl. 12.00-13.00 Frokost i Kulturhuset
kl. 13.00 Bus til “Museumfor Papirkunst”
kl. 15.00 Bussen fortsættertil Aalborg
kl. 15.45 Bus ankommertil Aalborg Banegård

Praktiske oplysninger

Sted: Danland i Blokhus, Høkervej 5,9492Blokhus Tlf. +4598249333

Tilmelding: fra d.25.til den31.Juli 2021,
entenvia internettetpåwww.lvu@seniorer.dk
(http://www.lvu-seniorer.dk/Kursustilmelding.php?kurs=11)
eller telefonisk til Leif Hammelev(han læggersåtilmeldingen indpånettet
udfra deoplysninger, somgives i telefonen).
Ring til Leif Hammelevpåmobil: 61506827

Pris: Deltagelse koster400kr. ogdækkertransportogophold.Transporten
fra hjemstationentil Aalborg Banegårddækkesaf foreningen(65billet /
Orange), medenstransporteni egetlokalområde ikke betalessærskilt,

Optagelse: Pladserne fordelesefter først til mølleprincippetdogsåledesat
deltagelse i de2sidste”træf” giver etdatotillægpå4dageprstk.
(se nærmerepåhjemmesiden)
Besked omoptagelse/afslagafsendessenestd. 7.august2021.
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LVU-Seniorer, Landsforeningen
Indkalder hermed til generalforsamling

tirsdag d. 14.september kl. 14.45

I forbindelsemed årets ”Seniortræf”
på Danland i Blokhus,

Høkervej 5, 9492Blokhus,

Dagsorden ifølge vedtægterne

Oplev Verdens Største Sandslot
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Program efteråret 2021
August

General-
forsamling
LVU-Seniorer, RegionNord indkalder hermedtil generalforsam-
ling mandagden30.augustkl. 12.30
Sted:
Trekantenbibliotek ogkulturhus,Sebbersundvej2A, 9220Aalborg

Vi startermedspisningkl. 12.30.

Dagordenifølge vedtægterne,ogeftergeneralforsamlingenvil Trekan-
tenslederMichael Mansdotter fortælle omstedetogdetsaktiviteter.

Tilmelding senestonsdagden25.august2021til

Joan Møller 29607678eller
Bodil Møgelmose 50737081/bodil@moegelmose.com

Oktober
BesøgpåKunsten onsdagden
27.oktober 13.30til 17.00.
Rundvisning i udstillingen
”Work it Out” derefterkaffe
medbrød i cafeen
Tilmelding senest
torsdag den21.oktober
til JoanMøller
eller Bodil Møgelmose
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Omudstillingen”Work it Out”
En udstilling, dersætterfokuspå
fremtidensarbejdsliv. Hvad eretar
bejdeegentlig, oghvorfor arbejder
vi? Er dergrænserfor voresar-
bejdsliv? Kan vi i fremtidenskabe
etmerebæredygtigtarbejdsliv for
individ ogsamfund? Oghvordankankunstenogkunstmuseetskabe
rammernefor nytænkningaf fremtidens arbejdsliv? Dét er nogleaf de
centralespørgsmåli Work it Out.

Arbejdslivet spiller envæsentligrolle i vores samfundfor såvel vores
kultur, økonomiogidentitet. Præstationspres,forventninger omselvre-
alisering ogøgedekrav omrobusthedstårsomuafværgelige vilkår i
nutidensarbejdsliv. Med coronakrisenermulighedernefor fremtidens
arbejdsliv for alvor kommetpådagsordenen.Måske erdet tid til atgø-
reopmedgamleforestillinger oggentænke,hvordanoghvormegetvi
gårpåarbejde?

November
Julefrokost
påTrekanten-bibliotek &
kulturhus,
Sebbersundvej 2a,9220
AalborgØst
Tirsdag den23.november
2020kl. 13.00til ca. 17.00
Efter spisningener derpakkespil, såmedbringengave, duogsågerne
selv vil vindeJ .

På grundaf Coronaener julefrokostengratis i år.
Tilmelding senesttorsdagden18.novembertil

Joan Møller 29607678eller
Bodil Møgelmose 50737081/bodil@moegelmose.com
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Region Syd
Medlemsaktiviteter

2021

Bestyrelsen for LVU– seniorer i RegionSyd vil hermedgerneinvitere alle
medlemmer+pårørende/ledsagermedΚl nedenstående akΚviteter:

Onsdagden4.august2021: Frøbjerg Festspil – musicalen: Midt
omnatten
-vi mødesveddenstore flagstang kl.17.30

-adressener: Frøbjerg Bavnehøj
Frøbjergvej, 5560Aarup

-bestyrelsen undersøgermulighederne for fælles-
spisning
-bestyrelsen betaler entrebilletten for LVU-medlemmer
-tilmelding senest10.juli til Kirsten Grove: telefon: 30567821

mail: storevistorp@gmail.com

Torsdag den9.september 2021:
BesøgpåDanfossUniverse

-vi mødeskl. 10.30ved indgangen til Danfoss
Universe

-adressener: Mads Patent Vej 1,6430Nordborg

-bestyrelsen er vært vedet let traktement for LVU-medlemmer
-tilmelding senestden1.septembertil Per Friis: telefon: 74584693

mail: per@friis-online.dk
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I denkommende sæson-2021/2022er detosher i
HovedstadsregionenogRegion Sjælland, derskal stå
for senior-træffeti foråret 2022.

Der eretstortønskeomatkommetil Bornholm, og
detvil vi gerneprøvepå.Men deteret stortarrange-

ment,såderfor har
vi i regionenudvidet voresbestyrel-
setil et Bornholmsudvalg.

Vi efterlyser i denforbindelsegode
ideer til helearrangementet.Så tøv
ikke medatsendedemtil forman-
den.

Et lille historisk vingesus.

Min morblevfødtd.29.marts1899ogfyldte altså 21år pådenhisto-
riske dag: 29.marts1920,dakongChristian d.10.fyrede regeringen.
Hun boedei Brønshøj, og i hendeshjemkomdermangeaf datidens
ungesocialister.
På Brønshøj krosadder omaftenen3ungedigterspirer, sombeslutte-
deatsendeenfødselsdagshilsen til Vita, somhunhed.
Dengang kunnemanjo få bragt telegrammer udmedbud.
De besluttedealtså at sendehendefølgendedigt:

VVii ssiiddddeerr ppåå VVæærrttsshhuussmmeedd PPiillssnneerr
ooggsseennddeerr DDiiggFFøøddsseellssddaaggsshhiillssnneerr..
HHvviiss vvii sskkuullddee ffaaaa DDiilleerriiuumm
kkaann KKoonnggeenn ooss bbrruù̀ ttiill MMiinniisstteerriiuumm..

HHeerrmmaann OOsskkaarr HHaannss NN..

J eg har telegrammet.Den ene af underskriverne,Oskar, er arbejderdigteren
Oskar Hansen. J eg læste 1.maj, at “Når jeg ser et rødtflag smælde” er skre-
vet på selvsamme Brønshøj Kro et par år senere.

Inge-LisePalbo
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Efterårsprogram - 2021

I HOVEDSTADSREGIONEN
og REGION SJÆLLAND

Kære Senior

Så er efterårsprogrammet klart. Vi håber, du har lyst til at deltage i nogle
af efterårets arrangementer. - Ønsker du at deltage, kontakter du, senest 10
dage før datoen, Inge-Lise Palbo, bedst på mail til:
inge-lise@palbo.dk, SMS til 93 90 60 83 eller på telefon: 39 69 36 31
Når du først er tilmeldt, hører du kun fra os, hvis der er ændringer i forhold
til programmet, og vi ringer eller skriver ikke tilbage for at bekræfte din
tilmelding, med mindre du særskilt beder om det.

Vær opmærksom på, at de angivne tider er starttider, - det er en god ide at
møde lidt før!(10-15 minutter).

Ledsagere er altid velkomne, men de skal tilmeldes, og de betaler selv evt.
entre m.m. (se pris gæst)

I tilslutning til arrangementerne vil bestyrelsen bestræbe sig på, at der er
mulighed for at spise lidt mad eller drikke en kop kaffe, så vi kan nyde
hinandens selskab. Disse traktementer vil normalt være for egen regning.
Eventuelle entreer vil blive afholdt af klubben, hvis ikke andet er nævnt i
programmet, transportudgifter afholdes af de deltagende selv.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Hovedstadsregionen

PS: vi følger de gældende corona-regler, hvilket betyder at man skal have et
Coronapas, hvis museet eller restauranten, der indgår i arrangementet, på det
angivne tidspunkt, ønsker det.
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Stormgade 18
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I skrivende stunder etvådt forår vedatudvikle sig til
ensmuksommermedsol ogetblomsterorgie, som
mannæstenikke kanhuskeathaveoplevet før. – Det
hardetnunokogsåværet tidligere, mendenmenne-
skelige hukommelseermegetsmidig ogomstillings-
parat.

Efter halvandet årmedcoronarestriktioner ermannæ-
stennødttil at spørge:Hvordan var detnudetvar?
Kommervi til at kunnegøre,somvi gjordefør co-
ronaen?Det ernoklidt tidligt at gættepå, hvadfortsætteroghvad forsvinder
blandt vores ændredeadfærdsformer.

Men underalle omstændighedervil vi forsøgeat indhentevoresgeneralfor-
samling, somvi måtteudskydepga.ændringeri restriktionerne (se annonce
andetsteds).Vi vil ogsåsatsepåetarrangementpåHolstebro Kunstmuseum
medtredanskekunstnere, derhar stået someksponenterfor modernekunst
(Olivia Holm-Møller,J.F. Willumsen, AsgerJorn) (se annonceandetsteds).

Vi glæderosrigtig megettil at kunnetilbyde aktiviteter til voresmedlem-
mer.Vores målgruppeerdenførstegruppe,dererblevet tilbudt Covid19
vaccine – ogbørderfor væresikre i forhold til smittefare.Så vi håberpå,at
såmangesommuligt vil huske,hvordanmangjordefør coronaen,ogbeslut-
ter sigfor at deltagei RegionMidts aktiviteter.

Generalforsamlingog Kongernes Jelling
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LVU Region Midt afholder generalforsamling

Torsdag d. 2. sep. 2021kl. 10

på Skovdal Kro, Fårupvej 23,7300Jelling

Dagsorden i henhold tilgældende vedtægter.

Bestyrelsen gør opmærksompå, at der bliver fremsat følgende forslag
til vedtægtsændring.

Oprindelig §4, stk.3: Indkaldelse af ordinær generalforsamling be-
kendtgøres i forbundets blad og på forbundetshjemmesidemed
mindst3 ugers varsel. Det nye forslag vil være uden de 4 fede ord.

Foreningen er vært med kaffe/te under generalforsamlingen. Derefter
er bestyrelsen vært ved en let anretning. Dog er drikkevarerne for
egen regning!

Vi afslutterdagenmeden guidet rundtur på Jelling Højene. Kirken
ogmuseet er der efterfølgendemulighed for at klare på egen hånd.

Af hensyn til kaffe/te og frokost er der tilmelding til:

Det er ikke nødvendigt med tilmeldingtil generalforsamlingen.

Hvis vi i forbindelse med generalforsamlingen stadig lider under C-
restriktioner, vil vi naturligvis overholde disse, men aflysning kommer
sandsynligvis ikke på tale.

NB: Kongernes J elling,Gormsgade 23, 7300J elling

Med god hilsen

Bestyrelsen

LarsLyremark 30112224
Birgit Urban 61764854

Eller påmail: lvuregionmidt@gmail.com
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Kunstudstilling på Holstebro Kunstmuseum

LVU Seniorer Region Midt inviterer tilkunstudstilling
på Holstebro Kunstmuseum. Vi starter med en guidet rundvisning.

Efter rundvisningen spiser vi frokost.

Den 23. november 2021-kl 11.45
Når vi er færdig med frokosten, er der mulighed for at fordybe sig i
udstillingen. Vi slutter med en kop kaffe.

Pris formedlemmer: 125,00– for ledsager (ikkemedlem): 150,00

Af hensyn til kaffe/te og frokost er der tilmelding til:

Lars Lyremark 30112224

Birgit Urban 61 7648 54

Eller på mail: lvuregionmidt@gmail.com

J.F. WILLUMSEN, OLIVIAHOLM-MØLLER& ASGER J ORN
Udstillingen er en dialogudstillingmellem J .F Willumsen, Olivia Holm-Møller
& Asger J orn,som præsenterer værker af de tre store personligheder,hvis
yderligtgående værker spænder over den moderne kunsts tilblivelseshistorie.
Man vil igennem udstillingenkunne opleve maleriske indsigter og forbindel-
ser mellem kunstnernes motiver,hvor fælles intentionerbliver synlige. Den
ekspressive udtryksformog værkernes farvekraft synes at ligge i forlængelse
af hinanden, ligesom en optagethed af menneskets forholdtil landskabet og
kosmos bringes i spil. De tre kunstnere stillermed deres værker spørgsmål
til eksistensen i et udvidet
perspektiv. Udstillingen reali-
seres i samarbejde med bil-
ledkunstnerErik Steffensen
og KunstforeningenGl.
Strand.

Holstebro
Kunstmuseum
Museumsvej 2
7500Holstebro
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Irland – folkemusikkensø
AfaftenskolelederStig Sinius Nielsen

Vi havdehjemmefrabesluttetat finde ”de ægteirlændere” -
demdertaler irsk (gælisk) til dagligt.-desudenville vi høre
enmasseægteirsk folkemusik – ogikkemindstopleve Gal-
way Bay – somhar fået sinegenspecielle sang,somjeg
sammenmedvores violinspiller har lavet endanskoversæt-
telseaf (Vålse Vig).
Guinness ogDublin
Der ermangegrundetil atbesøgedet land,somvores vi-
kingeforfædre syntesså
godtom-ikke mindst
p.gr.af deresøl. Mon
ikke deirskemunkeal-
lerede denganghavde
fundethemmeligheden
veddetmørkeøl. Men i
al fald var nogetaf det
førstevi besøgte:Guin-
nessbryggeriet i Dublin,
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hvor man,efter gennemgangaf denædlekunstatbrygge
Guinness, selv harmulighedfor atskænkesig enpint,og
selv prøveat tegneenirsk kløver i skummet.Hvis manhar
tid, såselidt påGuinness̓ historie. Personlig kanjeggodt
lide denom,athertugenafWellington, somselv stammer
fra Dublin, havdeGuinnessmed
i slaget,hvorhanslogNapoleon
vedWaterloo – ogirlænderneer
slet ikke i tvivl om,hvadsejren
skyldes. Men tagunderalle om-
stændighederopi toppenaf
bryggeriet, hvor derer indrettet
enGuinness pubmed360gra-
dersudsynover byen.

Dublin (Baile Átha Cliath)
MenDublin er selvfølgelig me-
getandetendGuinness. Blandt
demangespændendeseværdighederf.eks. universitet Trini-
ty College (på irsk: Coláiste naTríonóide), dukkerderplud-
selig etmarkedfremvedetgadehjørnemidt i byen.Og selv-
følgelig ikke atforglemmedetspændendepub-liv,hvor man
underetsåkaldtpub-crawlkanmødestatuenafMolly Malo-

ne,enfiskerpige, der
syngeromsineCockles
andMussels
(hjertemuslinger og
muslinger).
En sangderpåeneller
andenmådeerblevet
synonymmedDublin.
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Pubber
Pubber i Irland dækkerover enmangfoldighed-bådemed
ogudenspisning – ogmedmegetforskellige standarder.
Skulle mannufå lyst til at smagepåf.eks. deførnævnte
skaldyr, kandetanbefales
at tagelidt sydpåtil Dub-
lin Mountains,hvor John-
nyFoxʼs Pub ligger.
Alle pubberharenspæn-
dendeindretning, men
Johnny Fox s̓ Pubhører
absolut til enaf demest
eksotiske.Oghvis man
ellers kanabstraherefra
natpotternei loftet, bør

mansmagestedetsskaldyrsspeci-
alitet: SeafoodChowder.
Ja, Irland harstadigenstrengluk-
kelov påpubberne,børnunder18
år harmangesteder ingen adgang
efterkl. 18.Men enpudsigting
er,at lige efter kirke-gangenom
søndagenerderofte jam-sessions
pådenlokale pub,ogherdeltager
børnogungemedderesmusikin-
strumenter, ogpådenmodsørger
irerne for, atderesstoltemusik-
traditionlever videre.
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Tværsover Irland

Men somsagtville vi finde ”deægteirlændere”, ogdeskulle
væreat finde udevestpåbl.a. påAran Islands.
Vi lejedeenbil ogkørte tværsoverøen.Detgavosogsålej-
lighedtil atbesøgJohn Locke Whiskey distelleri, somi sin
tid blev drevet af envandmølle. Et spændendemuseummed
smagsprøver.
Vi komganskerigtig udtil det”ægteIrland”. Så langtudat
vejskiltene kunstodpåirsk (gælisk). Så henpåaftenenhav-
nedevi i An Clochán, somi voreskortskulle heddeClifden.
HeldigvisvarderflereB&B (Bed & Breakfast)atvælge
imellem. Næstedag,dadetvar lettere atorienteresig, ogvi
fandtet skilt til Ros a'Mhíl oggættedeganskerigtigt, atdet
var Rossaveal påvoreskort. Fra dennehavngårderfærger
udtil Aran Islands. Menmankan ikke tagebilenmeddisse
færger.Det kanman
kunfra Galway, men
deter bådedyrt og
upraktisk, såvi
parkeredepådenstore
P-pladsi Rossaveal og
togudtil denstørsteø,
Inishmore.
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Aran Islands
Efter ensejltur påen40minutter
lagdevi til i havneni Kilronan
på Inishmore, denstørsteafAran
Islands. Vi blev herbudtvel-
kommenaf enaf de lokale turist-
førere, dermedsin 2-hjuledegig
oglille pony tilbødenrundturpå
øen,ogja – hanssøsterhavde

skamenB&B heri Kil-
ronan.Alternativer til po-
ny-turenersmåmini-
bussereller at leje ency-
kel. Vi besluttedeostil
pony-turen,ogfik enfin
tur forbi sælklipperneog
udtil detgamleforhistori-
skefort DúnAonghasa

(DunAengus), der
skulle værebyggeti
denkeltiske jernalder
2-300år før vor tids-
regning.Omaftenen
havdevi detrigtig
hyggeligt påenaf
øenspubber.Ø-boerne

ermegetgæstfrie ogsnak-
kesalige, ogfortæller med
stolthed omderesøogkul-
tur. Næstemorgenstod
himmeloghav i ét, såvi
besluttedeosfor enekstra
dagpå Inishmore, dasejl-
planenvar suspenderet.
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Galway Bay

Næstedagtogvi tilbagetil Rossaveal ogkørteind til Gal-
way.Ca. 1 timeskørsel langsGalway Bay.

UdenforGalway fandtvi en
B&B hosmrsRobinsonog
fik, jegtror verdenensstørste
breakfast.OgGalway erab-
solut ogsåetbesøgværd. Ikke
mindstp.gr.af detrigemusik-
liv påbyenspubber,oghvis
duerheldig, såfortsættermu-
sikken efter lukketid som:
”private party,andyouare
just invited”. Næstedagtog
vi tilbagetil Dublin. Huskat
beregnegodtid til bilkørsel,
dadetirske vejnet langt fra
lever optil danskestandarder

– menlandskaber,mankører igennem,erunikt.
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Lars Lyremark, Næstformand
Asagården 3A 1.67500Holstebro
Tlf.: 30112224
Mail: l.lyremark@gmail.com

Formand RegionMidt

Kirsten H. Grove, Formand
Løkkebovej 2,5600Fåborg
Tlf.: 64791661/mobil: 30567821
Mail: storevistorp@gmail.com

Formand RegionSyd

Bodil Møgelmose,Kasserer ogsekretær
Møllevej 1,9510Arden
Tlf.: 50737081
Mail: bodil@moegelmose.com

Stig Sinius Nielsen,Teknik-& dataansvarlig
Fasanhusene 49,2620Albertslund.
Tlf.: 40935054
Mail: stig.sn@gmail.com

Formand Hovedstaden& RegionSjælland

Joan Møller
Fyrkildevj 72A, 1.tv., 9220Aalborg Øst
Tlf.: 29607678
Mail: joancarl@stofanet.dk

Formand RegionNord


