
Tranås-Seniorernas höstresa till Harrislee och Flensburg blev 
mycket trevlig med många skratt och överraskningar.  
Vädret var inte det bästa, men det finns kläder för det. 
Bussen avgick från Parkhallens parkering vid den okristliga tiden 06.00, 
men vad gör det när man har roligt. 

Det var de här som servade oss på resan. 



Dokumentation av sovtutor, pga tidig avgång. (Eller var det på hemresan). 



Första stoppet var Ljungby där vi intog frukost. 



På väg ut på kontinenten. Åkte vi flyg eller buss? Högt var det i alla fall. 

Vi skulle ha stannat för lunch i Nyborg, men ingen kunde ta emot 

vårat gäng på 50 pers. 





Det blev korvlunch vid bussen. Det smakade jättebra på utomhusserveringen. 



Här har vi bussens servitör, som kunde ordna det mesta till vår belåtenhet. 

Det blir många bussbilder på en sådan här resa. 



Gladast av dom alla för tillfället var nog Tore och Inger. 

 Måste nog kolla manualen.Kameratest 1 och 2.  

Nu är vi duschade och lite uppklädda till kvällens buffémiddag. 



Efter vandring genom suckarnas korridor kom vi fram till lobbyn. 



Här ligger vi i startgroparna inför kvällens buffé. 



Buffékön ringlar sig lång. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. 



Det börjar fyllas på kring borden. 



Kalle gjorde en VDN-test av stolarna, de höll inte måttet. 

Efter lite barsnack var det dags att sova före nästa dags utmaningar. 





Nu har vi kommit till Flensburg. Här laddas bussen med diverse läckerheter. 



Vi gick vidare upp i staden för mer shopping. 

Skickliga marimbaspelare på gågatan. 



Levande staty som bugar och bockar om man lägger pengar i hans låda. 
Efter lite skyfall vände vi tillbaka till Harrislee för middag. 



Middagsbild. Obs stolen är hel igen. 
Efter en vederkvickande sömn vände vi hemåt. 



Sista matrasten. Här serverades kalops, bruna bönor med fläsk och biff à la Lindström. 



Hemma igen tackar vi dem som ordnade det här från början. 
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