OVERRASKELSES TUR I LÜBECK SEPTEMBER/OKTOBER

Tog hjemmefra tirsdag den 26/9 for at få en stille og roligt køretur til Lübeck.
Første stop i Augustenborg på en lille campingplads ved lystbådehavnen, med udsigt
over fjorden.
Onsdag gik turen til Sleswig havn, hvor man i denne tid bliver vækket tidligt, da man
er ved at reparere molerne. Torsdag afsted til en natur campingplads 16 km. syd for
Lübeck, hvor vi fik en plads med udsigt over Bucholstersø - 13 euro inkl. alt, så der
blev brugt meget varmt vand. Blev vækket fredag morgen med fuglesang og sol. Efter
morgenkaffe tippede vi adressen fra Dorte ind i GPS´en, den påstod at den ikke kunne
finde den? Så vi prøvede at bruge et lidt andet navn. Det lykkedes til sidst, men vi
kørte da forbi den første gang. Det hele skyldtes, at vi ikke havde fået side 2 med,
med et hjemmelavet kort.
Fandt en plads og faldt ind mellem alle andre, med en øl og en masse snak. Dejligt
varmt vejr så vi igen fik lagt lidt ekstra kulør på det, vi havde i forvejen.
Kl. 1900 gik vi i samlet flok tværs over der Landstrasse til et lille klubhus, hvor vi fik
vores aftensmad. Ærtesuppe med en pølse og øl. Til ærtesuppe, om den så er lidt grøn,
skal man ha` en snaps, og her var prisen til at komme over 1 euro pr. stk. Da vi havde
spist og siddet og snakket - vi sad sammen med de 4 andre danske vogne, måtte vi gå
hjem, der var simpelthen for meget larm i det lavloftede lokale.
Lørdag holdt Norbert briefing vedrørende vores køretur, som skulle starte kl. 1000. Vi
fik at vide, at man ikke skulle se efter vognen, der kørte foran men med den, der kørte
bagved.
Kl 1000 startede så 34 biler, hver med sit nummer i forruden på en ca 50 km lang
køretur gennem skove mellem marker og gennem små landsbyer, hvor en del
mennesker fik lidt af en oplevelse, da der en lørdag formiddag pludselig skulle 34
autocamper forbi deres huse. Vi endte på en stor parkeringsplads Friedrichsruh en lidt
store landsby.
Her var der en sommerfuglepark samt en del japansk inspirerede haver. Behøver vel
ikke at sige, at solen skinnede. Vi danskere skulle ha` vores frokost, mens tyskerne
ikke spiste noget, de må ha` vidst mere til Norberts vaner.
Afsted igen med 1 minut mellem vognene, til en parkeringsplads på hovedvej B 404 .
Vi kørte efter et hjemmelavet kort, og det lykkedes en del at køre forkert, men alle
fandt frem, og så kom forklaringen på, at tyskerne ikke havde spist frokost, stort
kaffebord med så mange kager, så man næsten ikke kunne overse dem.
Midt under dette store kaffebord fik vi lige en større tordenbyge, så markiserne kom
meget hurtigt ud. Da alle havde spist, hvad de kunne, kørte vi i samlet flok til en
mindre by med kirke og Gasthaus og kl. 1800 samledes vi i sidstnævnte, hvor lokalet
var en gammel lade med meget højt til loftet og med borde med plads til 6 til 8 mand ,
vi kunne endog høre, hvad alle sagde. Her var tagselvbord med både koldt og varmt
og næsten nok mad til det dobbelte antal personer. Godt mætte og fuld af indtryk trak
vi os tilbage ved 2100 tiden.

Den næste morgen vågnede vi til tåge men med solen på vej til at tage overmagten, ret
flot. Efter morgenkaffe og de sædvanlige rundstykker var der afsked, men 24 af de 34
vogne mødtes på en autocamper plads i midten af Lübeck, hvor vi kunne “versorgen“.
Ingen frokost men kaffebord med resten af kagerne, og selv om vi alle gjorde vort
bedste, var der alligevel kager til overs. Alt dette havde Norbert lavet for 200 kr. pr
mand, og vi som havde betalt gennem Dorte fik 2 euro tilbage som lommepenge.
Mandag kørte vi hjem over Süderlügum og lavede lige en lille “versorgen“ i Aventoft.
Da vi skulle læsse vognen, fik vi den første store regnbyge på hjemturen, og den
forfulgte os næsten til Jels.
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