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Nyt fra varmesteren 
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Atlanterhavsvegen, kaldet århundrets byggverk i Norge, er en fan-

tastisk blanding af natur og menneskeskabt skønhed i skærgården. 

”Dette er et syn, I aldrig vil glemme”, sagde nogle af vore norske 

venner” og det har de ret i, tror jeg.  Men lad mig starte med min 80-års 

fødselsdag sidste år, hvor jeg ønskede mig gavekort eller penge til et par 

overnatninger Norge. 

Det, vi skulle se, var et antal øer, der er forbundet med broer, der 

er bygget med svaj og højder, så man - som kørende - ikke kan forestille 

sig, hvordan den enkelte bro fortsætter fra dens højeste punkt og ned 

igen. Jeg tror, at arkitekterne forestillede sig, at landevejene i bjergområ-

det, skulle fortsætte ud over øerne. 

Min søster Inger og jeg startede en uge efter, at vi var ankommet 

til hendes hus i Otta, 300 km nord for Oslo, hvor vi som sædvanlig skulle 

være en månedstid i den lyseste tid af året. Men starter man her fra Kø-

benhavn, så er det så nemt, at man fra motorvej E6 i Helsingborg kører 

knapt 900 km nord ad samme vej til Dombås, hvorefter man drejer til 

venstre og kører ca. 150 km. mod kysten. 

Denne tur skal ikke bare køres igennem ”med bind for øjnene”, for 

det er allerede fra før Lillehammer, at Norge bliver dejlig og sædvanlig 

for os danskere. Så det er helt op til den enkeltes interesser, hvor mange 
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 stop, man vil gøre på vejen. Vi, der har set en masse af de nærliggende 

områder, satsede på turen gennem den barske Romsdal, byerne Ån-

dalsnæs og rosernes by Molde hvor vi havde bestilt campinghytte, samt 

selve Atlanterhavsvegen, der er ca. otte kilometer lang. 

Jeg håber, at billederne fortæller lidt om, hvad man kan se på turen. 

På hjemturen er det måske en god idé.at køre ad Norges mest besøgte 

vej Trollstigen til Geirangerfjorden, hvor de store både - Hurtigruten - 

sejler. Om man så vil yderligere sydpå over Stryhnsfjeldet eller tilbage til 

E6 og en smuttur op til de langt mere blide fjelde Høvringen og Mysusæ-

teren med opkørsel ved Otta, må igen være en smags sag. 

Naturen er ubeskrivelig, og som jeg har skrevet før, så har jeg set 

meget her i verden, men jeg har aldrig set noget, der var kønnere end 

Norge. I tilgift møder man masser af flotte kirker, muséer og århundrede 

gamle bondegårde og meget andet. 

Du kan gå på nettet under atlanterhavsvegen eller visitmolde, m.fl. 

for at læse mere.          

Else Larsen 
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Hvis  du har lyst til sommer-vandreture i Alperne eller stå på ski derne-

de, kan jeg foreslå, at bo i hos min niece Anne Grønvall-Maurer i Unte-

rammergau. Gå på nettet under beim-jaga.de/ der kan du se alle oplysnin-

ger med masser af billeder, priser mv. 

      Else Larsen 44 44 22 51 
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St. Hans fest 
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Budgetmøde den  22. maj 2013 



9 



10 

 Barndomserindringer 

  
Inspireret af Brøsens erindringer, har jeg fået lyst til at fortælle om en naturoplevelse, 

som ikke kan opleves i Danmark mere. 

  

Jeg føler en glæde over at have levet i en tid, hvor Danmarks natur var en rigdom af 
flora og fauna, som ikke mere findes eller kun nogle ganske få steder. Oplevelsen er 

fra et sted ude på landet i Sønderjylland. Her boede jeg til jeg var otte år. 

  

Pludselig døde min mor, og vi søskende flyttede til vores bedstemor, moster og onkel 
i en mindre provinsby, ca. 3 km borte fra min landsby. Byen havde haft et lille tog, 

der kørte tværs over Sønderjylland til flere små byer, men var blevet nedlagt flere år 

tidligere. Sveller og skinner var borte. 

  
Der var noget ganske specielt over den jernbanesti, fyldt med urter og blomster. 

  

Jeg fik til opgave at tage ud til vort gamle hus for at vande blomsterne, indtil det blev 

bestemt, hvad der skulle ske med huset. 
  

Jeg skulle gå ad den gamle jernbanesti derud.  Nu var der sådan, at min onkel havde 

en livlig fantasi. Han fortalte en røverhistorie om banestien. Som jeg selvfølgelig åd 

råt! 
  

På den første lille bid af vejen var der en grusgrav, hvor byens affald blev afleveret. 

Her i denne grusgrav boede der nogle frygtelige mennesker (underjordiske). De var 

ude efter børn! De børn de fik fat i, så man aldrig siden. For at komme ned til vores 
hus måtte jeg forbi grusgraven. 

  

Så snart de sidste huse var passeret, fik jeg fart på. Jeg løb alt, hvad jeg kunne, og 

mit hjerte hamrede i brystet, så jeg troede jeg skulle dø. Men heldigvis slap jeg altid 
forbi grusgraven uden at blive taget, mærkelig nok. 

  

Så åbnede et dejligt stykke natur sig – som jeg altid kan føle og dufte, når jeg kom-

mer til at tænke på det. En bæk med det klareste vand rislede af sted langs med sti-
en.  Her lagde jeg mig og kiggede på skyerne – altid fik jeg noget spændende at se – 

eller bare det at se på den skyfri blå himmel. Det var så fantastisk dejligt, for her var 

så mange skønne blomster: f.eks. smørblomster, ranunkel, blåklokke, kamille, snerle, 

forglemmigej og mange flere. Når jeg var kommet lidt forbi bækken, husker jeg et 
stykke med hjertegræs. 

  

Og så var der fuglene – ikke at forglemme! Lærken sang så det var en fryd, og viben 

var der også – den holder til i vådområder og gamle græsenge. 
  

Der var også sommerfugle: Admiral, Nældens Takvinger, Dagpåfugleøje, Citronsom-

merfugle m.m. Hvor der er mange blomster er der også mange sommerfugle… 

  
Den allerstørste oplevelse var storken – tænk at have set den smukke fugl så tæt på! 

Jeg så den gå så majestætisk ved siden af mig for at finde frøer. 

  

I vores lille by havde vi tre storkereder – det var spændende at følge med i storkefa-
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miliernes liv. 

  
Men tilbage til jernbanestien – her mødte jeg også køerne med deres kalve og heste-

ne med deres føl. Det var den gang man havde råd til at gøre noget godt for sine dyr. 

Det var en stor oplevelse. 

  
Det er mærkeligt - at jeg så mange år efter – kan føle og fornemme stemningen der-

udefra – duften og oplevelsen af den skønne natur. 

Det er en stor rigdom, som jeg ville ønske, at alle kunne opleve. Måske er det fordi, 

at det ikke findes mere, at det har sat sig så fast i min erindring. 
  

Vejen hjem til byen var ikke så farlig, som den var fra byen og ud på landet. Når jeg 

kom til grusgraven, måtte jeg selvfølgelig løbe alt hvad jeg kunne, men så var jeg jo 

inde i byen næsten med det samme, så jeg kunne råbe om hjælp. 
  

Jeg vil også lige fortælle om grøftekanterne – de var også noget for sig. Man kunne 

finde den smukkeste buket blomster – margueritter, valmuer, kornblomster, kællinge-

tand, gøgeurt, brudelys – ja og mange flere. Tænk at have haft den oplevelse – det er 
guld værd. 

Dengang blev der ikke sprøjtet, og grøftekanterne blev ikke slået. 

  

Der findes en sang fra Højskolesangbogen – forfatteren hedder Mads Hansen  -  som 
har digtet en sang om det jeg lige har fortalt om. 

  

Kom ud i marken en sommerdag, 

og se hvor dejligt det er derude; 

der ligger engen med lunden bag 

og er så blød som en silkepude. 

og bækken løber så let forbi, den 

hopper over de våde stene, 

og busken væder sit blad deri og 

rækker mod den sine grene. 

  

Og kløvermarken i blomster står, 

den dufter som vore liljebeder; 

der haren med sine unger går, og 

der har lærken i skjul sin rede. 

Og hist ved dammen kærminder gro imellem klokker og vilde roser, 

mens storken går med dybsindig ro og vader med sine røde hoser. 

  

Det er så fagert, hvorhen vi ser  - nu er det sommer og lange dage, 

herefter kortes de mer og mer, til vinteren kommer igen tilbage. 

Det hele land er nu klædt i grønt, men snart det får sig en gylden kjo-

le. – 

Kom ud i marken! Der er så skønt; der kan vi lege og gå i skole. 
  

Venlig hilsen Vita Reehaug 
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Faste aktiviteter i Skoleparken 

Yoga: Hver mandag fra kl. 18.00-19.30. Kontakt Lisbeth: 4498 

4128 

Billard klubben: Åben hver tirsdag aften fra kl. 18.30 Kontakt 

Palle: 2488 7863 

Tai Chi (Øvede): Tirsdage kl. 17.00. Kontakt Peter: 4028 2486 

Nærgymnastik: For pensionister. Onsdag i Selskabslokalerne. 

Kontakt Hanne Becker: 2013 0579 

Kreativ klubben: Torsdage kl. 18.30-21.30. Kontakt Bjarma: 

2821 7272 

Hvem og hvad: 

Varmemester Jan Vinsløv.  

Telefon   4498 1176 

Kontortid: kl.08.30-09.30.  

Onsdage: kl. 16.30-17-30 

vm4717@abg.dk 

Vagttelefon:  

Uden for alm. arbejdstid: 1/11-
31/3 2173 2266 

Afdelingsformænd: 

Skoleparken 1: 

Lars Ulrik:  4018 6875 

luh@skoleparken.dk 

Skoleparken II: 

Mogens:  4444 2789 

Mogens.lundberg@mail.dk 

Fritidsudvalg: Palle 2488 7863 

pne@ncc.dk 

Flagudvalg: Lars Ulrik 4018 6875 

luh@skoleparken.dk 

Bladudvalg: Lars Ulrik (anshav.) 

4018 6875 luh@skoleparken.dk 

Udvalgets postkasse ved varmeme-

ster kontor. 

Deadline næste nr.: 

Indput efterspørges! Send gerne 

artikler og indlæg til ParkNyt. Kon-

takt evt. Bladudvalget. 

Indlæg sendes til Peter Weng: 

peterweng@live.dk 

Træf afdelingsbestyrelsen! Næste 

gang er: 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 


