GrønkålsTræf 2012
For et par måneder siden fik jeg en sms fra Birgit og Kaj nr. ? i Åbenrå, om jeg måske vidste hvor der iår var Grøntkåls
Træf, - det gjorde jeg, og de tilmeldte sig og så gjorde vi også hos www.iarmc.de hvor vi tidligere har deltaget.
Jeg lokkede 2112 Lykke og Poul Erik med, idet jeg lovede Poul Erik, at vi først skulle omkring www.miniaturwunderland.de i Hamborg.
Jeg har tidligere hørt, at vi kan parkere foran dette Wunderland, og overnatte dér, således at vi kunne være først ved
udstillingen, - - det kan man ikke mere, der er lavet en ny P-plads for personbiler, med bomme ved ind- og udkørsel,
og et betjent "skillerhus", og han kunne ikke acceptere vi kørte derind, bilerne var for lange! Vi kørte så til
Stellplatzen ved "Die Roten Doppeldecker", og næste formiddag tog vi en Taxa til Miniatur-Wunderland, - pris 10€ og
do. tilbage igen ved 14 tiden.
Har du ikke set dette Wunderland, som nu fylder 1300 kvm. over 2½ etage, så kør omkring Hamborg ved given
lejlighed, følg din gps, så er der ingen problemer i den storby.
Iøvrigt vil dette Wunderland nu blive udvidet til 2500 kvm, men se ind på internetsiden og bliv inspireret.
Min interesse var mest modellen af Hamborg Lufthavn ( jeg er pilot, og har tidligere landet dér med et 1000 kg. fly) men lufthavnen er integreret i futtogs landskaberne, - fint lavet.
Videre til Gut Basthorst, ca. 35 km øst for Hamburg, på nordsiden af Elben.
hvor vi kl 1800 havde Begrüssung, og et par små til halsen, det frøs vist ca. 15 gr. En herlig weeend havde vi - 16
vogne, Gullaschsuppe i "Pferdestall" , lørdag spadseretur med "overraskelser" hvor det hele tiden var nødvendigt at
have et lille krus i snor om halsen, 1800 "Grünkohlessen" - og den tilberedningsform passer mig svært, bævreflæsk
hørte også til, men også skiver af nakkesteg og pølser. Fint måltid ! syntes jeg.
Se billeder derfra på www.iarmc.de under Billeder
Vi 2 dobbeltbundede biler, Poul Erik i Frankia og vi i vor nu 12 årige Hobby 600, havde ingen problemer med at "holde
varmen" ligesom vi ikke havde frosne rør og diesel filtre. Søndag formiddag, kunne vort startbatteri ikke starte
motoren, Poul Erik havde startkabler, og så sprang den igang, - så jeg må ud og have et nyt startbatteri. Har ikke
bemærket svaghedstegn hjemmefra, idet jeg har el-dyppekoger til opvarmning af kølevandet, og dermed til hele
motorblokken.
Næste vintercamping bliver Ferie for Alle i Herning 24. - 26. februar.
Med camperhilsen
2467 Karsten

