
Næste år skal bussen fyldes op, når Ældresagen i Sallingsund igen skal på 
ferietur.

Vi var i slutningen af august på en 4-dags ferierejse til Sønderjylland og 
Nordtyskland, og de 35 deltagere havde en spændende tur. Turen var 
veltilrettelagt i samarbejde med Venø Rejser, og den blev afviklet meget 
tilfredsstillende. Vi kørte i en dejlig bus, med en rar og dygtig chauffør. Vi 
havde gode guider undervejs på turen, og fik mange gode oplevelser på den 
indholdsrige rejse. Vi boede fast på det hyggelige ”Hotel Tønderhus”, hvor vi 
fik god mad. Humøret var med hele vejen. En flok tilfredse, men trætte 
deltagere gav, ved afskeden efter turen, udtryk for, at det var en af de bedste 
ture nogensinde. Vi er begyndt på planlægningen af næste års ferietur.

På 1. dagen gik turen i fint vejr over Holstebro og sydpå. På en højtliggende 
rasteplads fik vi rundstykker og kaffe, plus en lille en til hjertet. Imens kunne vi
nyde, at solen skinnede på lyngen i fuldt flor, og se fårene, der græssede 
nede ad skråningerne. Esbjerg var næste stop, hvorfra vi skulle med Fanø-
færgen. På Fanø kom to lokale guider med i bussen. De fortalte med liv og 
sjæl og humor, mens vi kørte rundt på øen. Frokosten blev indtaget i det 
grønne. Efter besøg i Sønderho skulle vi finde fastlandet igen, for at køre til 
vores hotel i Tønder. Efter indkvartering nød vi aftensmaden i hyggeligt 
samvær.

De fleste i vores alder sover ikke så godt den første nat et nyt sted. Men efter 
en rimelig nattesøvn og god morgenmad, gik turen igen nordpå. Vi havde 
også på 2. dag rigtig fint solskinsvejr. Vi skulle nå Vester Vedsted, for at gå 
ombord på en Mandø Bus (traktor og vogn). Vi havde fået at vide, at hvis 
vejret tillod det, ville traktor og vogn dreje væk fra den faste vej og køre et 
stykke på det, de kalder ”Ebbevejen”. Så på et tidspunkt, da vi kører direkte 
ud i vandet, bliver der meget livligt i vognen, og der lyder højt nede fra midten
af vognen: ”Det ender galt”. Men alt gik godt og vi nåede frem til en fin frokost
på restaurant ” Klithus Mandø”. Herefter gik vi i vognen igen, til en tur med en
lokal guide (Traktorpiloten), som med viden og humor fortalte om øen, de 35 
fastboende og de 75000 årlige turister. Derefter gik det mod fastlandet og 
vores bus igen. Vi skulle opleve Ribe med domkirken og den gamle bydel. 
Igen med gode, vidende lokale guider. Aftensmaden skulle vi indtage på 



restauranten ved Kammerslusen. Efter god mad og besøg ved slusen kørte vi
pænt trætte tilbage til hotellet og fik en god nats søvn.

Næste dag regnede det. Bussen kørte sydpå over grænsen til Tyskland, og 
som vi også gjorde de andre dage, mens bussen rullede, sang vi et par 
sange. Dagen første mål var Friedrichstadt. En by, der har været dansk, men 
som blev bygget i starten af 1600-tallet af hollandske indvandrere, for en 
Holstensk hertug. Hertugen forlangte at der skulle være religionsfrihed i byen,
og det betyder, at der i dag er fire religiøse retninger i byen (ca. 2000 indb.) 
Nogle af dem deler kirke. Heldigvis blæste det næsten ikke, og mængden af 
regnvand var lille, så med paraplyer og regnslag fulgte vi vores dygtige lokale
guide rundt i den smukke by. Frokosten på egen hånd betød, at en pølsebar 
fik en vældig omsætning og pladsmangel. Denne pladsmangel betød, at 
andre fandt en cafe med gode sandwich, med godt tysk øl til selvfølgelig. 
Efter frokostpausen kom vi på kanalrundtur, hvor den idylliske by kunne ses 
fra vandsiden - igen med den dygtige, dansksindede tyske guide, som talte et
korrekt dansk. Der er 16 broer over kanalerne i byen og vi skulle under de 13 
med vores kanalbåd med overbygning, De tre sidste broer var for lave. Da vi 
sejlede under den trettende, skrabede bådens overbygning mod broen. 
Senere kørte vi med bussen til byen Bergenhusen, som er berømt for sine 
mange storkepar. Vi fik at vide, af lokale beboere, at storkene var fløjet 
sydpå, på nær en. Den var vi heldige at se. Tilbage til ”Tønderhus” til 
aftensmad og efterfølgende hygge i restauranten.

Sidste dag kørte vi igen over grænsen til byen Schleswig. Dygtige guider 
viste rundt og fortalte på dansk - i domkirken og i den del af den gamle bydel, 
der var beboet af fiskere. I dag er der ganske få erhvervsfiskere tilbage. 
Husene er meget velholdte og gaderne hyggelige. Vi havde madpakker med 
fra hotellet i Tønder. Det begyndte at regne lidt, og derfor sørgede vores 
guide for, at vi kunne spise et sted i ly. Vi fik lov til at komme ind i 
”Slesvighus”. Sydslesvigsk Forening (for det danske mindretal) har et center 
her. Det var en fin oplevelse inden hjemturen. På vejen hjem var der tid til at 
gøre indkøb hos Fleggård ved grænsen, og her fik vi også vores aftensmad. 
Mætte af indtryk og trætte nåede vi til Salling kl. godt 21.00.
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