STOR og oprigtig TAK til bestyrelsen for
Holstebro Fodslaw og øvrige involverede.
Drivvejen afslutning 6.-7.9.2020 i Tønder
Drivvejen – gennem vest- og sønderjylland.
Over 330 km lang – sluttende med 15. og 16. etape.
40 deltagere var tilmeldt disse sidste 2 etaper med
overnatning på Tønder Vandrerhjem.
*******************************
Med sikker kompas og skarpt øje – førte I os fra etape 1 skridt for skridt - ad drivvejen mod syd. Mod grænsen.
I har gjort jeres hjemmearbejde godt og grundigt.
Vi har nydt natur, flora og fauna – vildblomster og fugleliv.
Vi ved jo, at alt levende kommunikerer – så derfor var vi
indstillet på at være ”lyttende” på vores vej.
Vi har nydt havet, kysten, marsken, bondelandet, fiskeriet, vestkysten – den
specielle atmosfære.
Vestkyst er ikke bjergrigt, kuperet terræn, som mange steder, vi har vandret
i udlandet.
Men vi har set noget af det liv – den historie – der har været levet gennem
tiden.
Et norsk ordsprog siger: kun den der vandrer – finder nye veje.
Vi har et klart blik for, at vi skal bruge energien der, hvor den kommer godt
igen! Det gør den ved fodslaw og ved vandring.
Vi tager bestemt ikke tomhændet hjem. Vi har fået oplevelser på alle etaper, høstet erfaringer, været
sociale – fået lært hinanden lidt bedre at kende.
Vi er kommet godt ud af det med hinanden.
Sammenholdet er stort, når vi er ude på tur – det er næsten som en stor familie.
Hver enkel etape bærer oplevelsen og det, den har kunnet byde på – i sig selv.
Og det er det indtryk, der nu står tilbage.
8 fodslaw-venner har gennemført alle 16 etaper – disse er: Rita, Mary, Gudrun,
Else, Henrik, Kirsten, Gudik, Viggo. Tillykke til I 8. Virkelig flot af jer.
95 fodslaw-folk har deltaget i mange eller få af etaperne. Og vi er taknemmelige
for hver enkelt etape.
Vi taler tit om vejret. Det er der god grund til – da det jo er så lunefuldt.
Men vejrliget har sjældent været årsag til aflysning af en drivvej-etape.
Aldrig, faktisk.
”Se på solen og glæd dig over dens varme i stedet for at brokke dig over den skygge, der falder
bag dig, du skal ikke den vej alligevel.”
Mange hilsner og stor TAK. Vi ses.

Vera Bagge.

