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!
Turen gennem Europa. !

17.04.2004 startede turen hjemmefra Brønderslev, der var koldt 
og blæsende. Vi fik lukket huset ned og gjort det så komfortabelt for 
Sorte Sara som muligt, hun forsøgte at gøre sig til,kredsede omkring 
os, så vi fik helt dårlig samvittighed, men naboen giver hende mad og 
det er trods alt ikke vores kat. Første stop ved Ejer Baunehøj, hvor vi fik 
lidt at spise, det blæste mere og mere så det var hårdt at køre. 
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Benzin blev tanket ved Frøslev og Max luftet i skønne omgivelser.  

Vi ankom til CampingMitte ved 17 tiden, fik hurtigt stillet op. Jeg gik en 
tur med Max i den nærliggende skov, hvor Max fandt gudernes plads. 

 

!
Gad vist om det var et fingerpraj om hvad som skulle ske senere i 

denne ferie. Det regnede og blæste hele natten,  

!
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 Vi fik spist hurtig morgenmad og så afsted ved 9 tiden. 
Temperaturen var 4 grader, den steg i løbet ad dagen til 13 grader. 

Vi kørte ad de tyske motorveje uden særlig meget trafik, fik 
passeret Elbtunnelen og så dukkede Hamburg havn op. 

Det gik roligt sydover. Vi ankom til Seecamp Kirchheim ved 
16.00, temperaturen var 15 grader, solen skinnende så vi kunne sidde 
udenfor og nyde solen. 
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!
Der er ganske skønt i Waldhessen, men desværre er vejret ret 

ustadigt, så vi valgte at fortsætte næste dag ved aftentid og så køre 
igennem til L'epévier. 

Vi ankom til Chatoux de l'epévier ved 5 tiden, temperaturen var 
da under nul, godt der er varme i vognen, vi fik støttebenene ned, 
tændt for gas og blæser og så var det bare at lægge sig til at sove til 
campingen åbnede. 

 

Vi fik fin plads på denne skønne plads, lige ned til en af de små 
søer, hvor fiskehejren holdt til på den anden side. 
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Det var dog stadig ikke rigtigt varmt, så vi blev et par dage for at 
slappe af, med cykelture langs Saônefloden. 

!
Tirsdag nåede vi så frem til Villes sur Azon. Hvor vi bl. skulle 

træffe venner, der har et hus i området. Vi tog som sædvanligt ind på 

camping Les Verguettes. 

Her er dejligt varmt om dagen, køligere om morgen og aften, 
men der er vidunderligt smukt. Mont Ventoux ligger mægtig i det 
fjerne, stadig med sne på toppen. I haver og langs grøftekanterne 
blomstre det fantatisk. 

!
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Her er en del af de blomster jeg mødte på min vej. 

!
!
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Vi fik cyklet, hygget os med venner både hos dem og ude at 
spise diverse steder. 

Her ses vores CV på den anden side af vinmarken. Max nyder 
duftene på marken bag campingen. 

!
Vi tog bilture til en lille badesø plan d'ou, og var på vinindkøb på 

det lokale château. 

Vi fik cyklet lidt i det skønne landskab rundt Mont Ventoux. Ikke 
så meget som vi gerne ville, men Max var lidt småsløj, og ked af det 
når vi tog afsted, så vi valgte at køre nogle ture i bilen hvor vi kunne 
have ham med. 

Forårsferie 2014. �8



Brønderslev 2014

 

Fra cykel tur på nordsiden af Nesquen med udsigt til kæmpen i 
Provence. 

Efter en ca uges tid, begyndte Mistralen atter at blæse, da 
vennerne skulle hjem til Danmark, besluttede vi at køre mod cotê Azur, 
til Roquebrune sur Agent og camping Les Pescheur. 

!
Her er billeder fra turen til Roquebrune og lidt aftenhygge på 

campingen. 

Vejret var skønt nu 24 til 26 grader om dagen, en skøn opvarmet 
pool, samt et voksent poolområde, skønne naboer, så alt var skønt her. 
Max blev dog svagere og svagere for hver dag det gik, ville helst sove 
hele tiden. 

!
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Her er så det sidste billede vi har af vor elskede hund, han sover 

til middag sammen med Ole. 

Næste dag måtte vi på dyrehospitalet med ham, hvor man 
konstaterede udbredt levercancer, så vi valgte på dyrlægernes råd at 
lade ham sove ind og hans aske spredt under sydens Palmer, i et 
område vi elsker og vil vende tilbage til. 

Det var hårdt at vende tilbage til CV uden vores trofaste 
følgesven. Vi besluttede dog at prøve at få det bedste ud af de sidste 
14 dage hernede. 

!
!
!
!
!
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Den første dag uden hund cyklede vi ned til vores badeplads 
ved Middelhavet hvor vi sad og mediterede over livet med den 
skønneste udsigt. 

!
!
På vejen hjem blev der tid til en skøn plat de Provence på en lille 

lokal kro den var bare god. 

Forårsferie 2014. �11



Brønderslev 2014

Der var ensomt at komme hjem til en tom CV, ingen glad hund, 
ingen som skulle luftes. 

Campingpladsen var utrolig dejlig og meget velholdt. 

Indgangen til Campingpladsen. 

 

!
Overalt smukke blomster, vi var rejst foråret i møde. 

!
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Det blev til vandretur langs floden. 

 

Overalt meget smuk og fredfuldt, vi nød det trods alt. 

Det blev også til cykelture over passene og ind til Fréjus, hvor 
der var græsædende får og skønne valmuer. 
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Den 5 maj befrielsesdagen blev fejret dels med et motorcykel/
veteranbils udstilling, derefter koncert og fyrværkeri, virkeligt festligt. 

 

!
!
Det hele i en fantatisk kulisse, med søen og Roc de Roquebrune i 

baggrunden. 
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Sidste aften ved grillen, i morgen går turen mod Bourgogne og 
derefter atter mod de nordlige breddegrader. 

!
Dejlig solopgang over Saônefloden, regnskyerne trak op temp 

10 grader og vi fortsatte mod Tyskland og Kircheim. 
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Vi ankom til Kircheim ved 20.45 tiden og nåede ned på gasthaus 
fik en dejlig øl, samt snitsler med brasede kartofler, derefter hjem i 
seng. Det var koldt kun 6 grader og blæsende, vi blev enig om at 
vente og se hvordan vejret et i morgen. 

Næste dag stadig koldt blæsende med torden i det fjerne, så vi 
fortsatte nordover. Vi nåede Hanburg og der var stau, stau og atter 
stau fra Harburg og ind, så efter at være nået igennem Elbtunnelen, 
blev vi enige om at fortsætte hjem.  

Denne gang havde vi jo ingen hund at tage hensyn til, så vi kørte 
igennem og var hjemme lidt efter midnat. Æbletræet blomstrende i 
månelyset et fantatisk velkommen hjem fra haven. Næppe var vi 
kommet hjem før Sara dukkede op og ville ind også hun sagde 
velkommen hjem og begyndte at lede efter Max. 

 Vi tog ud med vores skønne hund og kom hjem uden denne, 
dette prægede denne ferie. 

Vi synes dog vi trods alt havde haft en god ferie og Max fik sine 
sidste 14 dage, sammen med os i stort set døgndrift og han nød det. 

Sårene efter Max skal læges, men i løbet af sommeren er jeg 
sikker på at en ny lille campinghund vil dukke op inden vores ferie i 
september, hvor den skal gå hen enten til Sverige eller Tyskland har vi 
ikke bestemt, det må vejret afgøre. 

Skrevet og fotograferet at Ole og Karin Lisberg 

karinlisberg@me.com 

!
!
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!
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