
   Da flere af deltagerne fra 2012 længe har efterlyst en tur mere, 

har jeg kigget lidt på mulighederne. Vi bliver jo ikke yngre, så 2015 

er ved at være sidste udkald.  

   Konceptet vil komme til at ligne turen i 2012. Vi bor igen på 

Gasthof Adler, og vi skal selv sørge for transport derned o.s.v. 

     For de der ikke var med i 2012 vil jeg gerne lige præsentere 

området.  Byen som vi  skal bo i, hedder Oberreute, og den ligger i 

det sydligste Tyskland, kun få km. fra den østrigske grænse.  

    Området hedder i Tyskland ”West Allgäu”, www.westallgaeu.de   

og er bl.a. kendt for deres oste og andre mejeriprodukter. Faktisk 

har jeg ikke set en eneste kornmark i området, men masser af 

græsmarker til deres køer og høhøst.  

 

Om aftenen kan  høres den hyggelige ringen fra køernes forskellige 

klokker. 

  Folklore er der masser af. Både dragter og musik. Rigtig mange 

steder bruges Dirndl und Lederhosen stadig. Enhver lille by har en 

Trachtengruppe og et Musikkapelle.  (und Freiwilliges Feuerwehr) 

    Der er kun 5 km. til Østrig, 40 km til Schweiz, 70 km. til 

Liechtenstein, hvilket giver rigtig mange muligheder for ture.  Kun 

30 km derfra, ligger den smukke Bodensee, med den spændende 

by Lindau. Rundt om Bodensee ligger mange andre smukke byer 

og spændende seværdigheder. Blomsterøen Mainau, Europas 

største vandfald, og mange andre ting.  

Programforslag:                              
Lørdag, d.8.8:      Ankomst i løbet af dagen. Måske er det denne 

aften den lokale  Trachtengruppe har ’’Dorfabend’’ med optræden 

og musik ( og øl), og vi skal måske danse en lille opvisning. 
 

Søndag, d. 9.8:  Lille tur i området, kaffe og grillaften  hos os. 
 

Mandag, d. 10.8: Vi går en tur rundt i Oberstaufen.                     

Smager udvalgte snaps og likører på Schnapskabinet.                   

Derefter kunne vi jo spise italiensk som sidste gang 
 

Tirsdag, d. 11.8: En tur til Wangen ( 28 km). Flot og smuk gammel 

by med bymur. Her kan vi danse en opvisning, og derefter er der 

frokost på det kendte ’’Fidelisbäck’’.                                                      

Vi skal spise deres berømte  Leberkäse, og have et stort glas kold øl. 
 

Onsdag, d. 12.8: Hen på eftermiddagen mødes vi i Bühl, der ligger 

for enden af Grosse Alpsee. Her er rigtig hyggeligt. Her kan danses 

en opvisning på en friluftsscene, der ligger dernede.  
 

Torsdag, d. 13.8: Måske er det dagen til en længere udflugt. Om 

aftenen kunne vi mødes med den lokale Trachtengruppe og hygge 

os med lidt musik og dans.  

Fredag, d. 14.8:  Afhængig af den lokale Trachtengruppes planer, 

vil den nye vært på Allgäublick gerne have os til at danse, sammen 

med den lokale plattlergruppe. 
 
 

Lørdag, d 15.8: Vi tager frokosten med og besøger ’’Der Kleinste  

 

 

Stadt der Welt’’ i Schweiz. Om eftermiddagen og aftenen ser vi på 

Liechtenstein. Her danses en opvisning eller to, og vi ser på festlig-

hederne. Fyrstedømmet fejrer nemlig deres  nationaldag. Det bliver 

nok sent, inden vi er hjemme. Jeg har god kontakt med DK konsulen 

i Lichtenstein, og muligvis vil vi blive sat på det officielle program. 
 

Søndag, d. 17.8: Farvel og tak for denne gang 

              -------------------------------------------------- 

Priser: ( per person) 

8 x Overnatning med morgenmad.  ca. 2000 Kr. 

8 x frokost + 8 x aftensmad, forvent 13-1500 Kr.  ( ½ L. øl 25,- kr.) 
Småudgifter, entreer med mere 200,-kr 
Kørsel og forplejning på ud og hjemtur. Egen regning. 
Kørsel på ture og udflugter er også egen regning. Vi fylder bilerne 
op og deler udg.  Ved mere end 20 tilmeldte, lejer vi måske en bus 
til en længere tur. 
Er du / I interesseret, så henvend jer snarest, så vi kan se hvordan 
det ser ud. Det er ikke bindende.  Sidste tilmelding er 31.12.14, men 
stadig ikke 100% bindende. Kun Gasthof, vil måske afkræve gebyr 
ved meget sen afmelding. ( få uger før ) 
 
Evt. infoaften fastsættes senere. Ring eller skriv gerne for nærmere 
oplysninger.  
 
Peter Skouenborg, Gårslev Folkedansere, 2342 3366 

petersko@profibermail.dk  


