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1. dag søndag d. 8. februar 2015 
 
Op kl. 06.00 efter fin og dejlig 60 års fødselsdag hos Saras 
Far Jørgen. 
Afgang kl. 08.00 – til Brugsen at hente seks friske flutes med 
til aftensmaden. 
Lone, Oscar & Astrid, Martin & Sara kører i Jørgens nye 
BMW - mørkegrå AP 72 519. 

Vi tager afsted i flot solskinsvejr og temp. på 1º C. Sol og 
skønt vejr hele vejen. Der er hygge på bagsædet, hele ve-
jen, alle 9 timer og 10 minutter. Arthur så film på IPad og 
Anna tegnede og fortalte om os alle sammen på ski. 
 
Bagsædet siger at vi skal huske: 

’Klemmer’ til selen 
Tæpper til fødderne (fodkoldt) 
Lune ting i ryggen (det trækker i lænden ved sædet) 

 

Kl. 17.10 landede vi hos Heinz & Lydia, 
langt ude på landet i et gammelt bin-
dingsværkshus fra 1700-tallet. Her fik vi 
hvert et værelse og Anns var stort nok 
til at vi kunne spise vores medbragte 
aftensmad. Trætte gik vi alle tidligt i 
seng.  
  
Hov – må lige huske at fortælle, at Mar-
tin og Sara havde den gule elefant med! 
Og den fik jeg tildelt at skulle køre med 
på 1. ski dag og det på grund af nogle 
lilla krykker fra sidste år! 



2. dag mandag d. 9. februar 2015 
 
Kl. 7.00 var der dejlig morgenkaffe til 
alle i det store køkken og kl. 8.00 var vi 
klar til afgang. Først gav Bimmeren 
den gas op af den stejle bakke, det gik 
fint. Og så kom Avensisen også op. 
 
Det har sneet lidt i nat og der er hvidt 
overalt. Der ligger en grå tone over 
landskabet i dag. Måske snetunge sky-
er? 
 
Og så blev der kø omkring München – 
A99 ’gesperrt’! Heldigvis fandt BMW’s 
GPS en omvej og vi kom på rette vej, 
efter at samme GPS fandt en ARAL 
tank til Avensisen, der midt i kødannel-
sen pludselig kun havde diesel til 32 km tilbage. 
 
I Mittersill handlede vi lidt ind i Merkur på vanlig, hyggelig vis, og fik en mega pizza slice til fro-
kost. 
 
Trætte af bilkørsel landede vi på Krimmlerfälle og 
hilste på gamle frau Schöppll, som desværre ikke 
kunne checke os ind. Det blev en lang og lidt træls 
ventetid på ca.1 time, trods vi på bordplanen kunne 
se, hvilke værelser, vi skulle have. 
 
Det var alle dejlige værelser i underetagen. Martin & 
Sara hjørneværelse nr. 55 (uden karbad) og os i nr. 
1, Ann i nr. 2 og Lone i nr. 4. Alle værelser med fin 
altan. 
 
Aftensmad, snak og hygge, pool bad og sauna til 
nogle. Hov vi fik da også lejet ski og støvler til alle. 
Lone kæmpede hårdt og fik børnerabat på Astrid. 
Oscar til 50 %. 
 
HUSK: Børnesengen = sovesofaen er meget kort!!!! 



3. dag tirsdag d. 10. februar 2015 
 
Lidt mørkt, lette skyer, men også et lille 
solstrejf. Morfar og Anna træner ’pizza’ 
på børnebakken og Mormor træner og-
så ’sit knæ’ fra sidste år. Vi klarede det 
begge fint, og inden aftenen var omme 
kørte Anna selv ned af bjerget. 
 
Oscar, Astrid og Arthur kunne uden pro-
blemer huske, hvordan man står på ski. 
Det blev en dejlig ski dag, hvor Mormor 
kørte med den gule elefant. 

 
Om aftenen var der mange gode historier, der bejlede 
til den gule elefant. Det blev dog Oscar, der fik den for 
sin knækkede skistav. Oscar, Astrid og Mormor skulle 
stå på liften med rullebåndet. Oscars stav kom i klem-
me, han begyndte at falde, greb fat i Mormor. Så faldt 
Oscar, og så faldt Mormor, og så gik liften i stå. Så lå 
vi der! Mormor og Oscar! Astrid forstod ikke hvad, der 
var sket. Vi blev hjulpet op og kom på liften, og så 
konstaterede Oscar at hans skistav var knækket! 



4. dag onsdag d. 11. februar 2015 
 
Sol, sol, sol! Herligt! Vi besluttede at tildele 
den gule elefant for en halv dag af gangen. 
Og ved frokosttid blev det Annas tur til at 
køre med den gule elefant, fordi hun sim-
pelthen var så go’ til at stå på ski! 
 
Martin og Sara fik lyst til en solskinstur op til 
korset. Vi sad på Herman og hyggede, og 
så kom de tilbage. Pludselig sagde Sara, at 
hun nu havde en lille historie at fortælle, 

måske ikke helt en gul elefant historie, 
men… Og vi ville jo gerne høre. Og så sag-
de Sara, at hun i dag var kommet tættere 
på, at være i familie med os, for Martin hav-

de friet til hende oppe ved korset. Og så viste 
hun den skønneste enkle, flotte diamantring 
frem! Stor var glæden hos os alle, og jeg blev så 
rørt, så tårerne trillede. Det var en vidunderlig 
livsbekræftende historie. Åh, hvor blev jeg glad. 
Lone købte Bombardino til alle. Martin inviterede 
på champagne på værelse 55, når vi kom ned fra bjerget.  
 
Lidt senere kom næste historie. Vi skulle ned fra Plattenkogel ad stien, henover bjerget til Her-
man. Morfar kørte ned på stien, skulle vende sig efter Anna og faldt! Anna sagde så efterfølgen-
de, at hun skulle ned at hjælpe Morfar…. Det betød, at hun kørte udover den stejle kant og for-
svandt! Ann hurtigt bagefter. Morfar kæmpede for at komme op og spurgte bekymret ’hvor er An-
na?’ – ’Anna forsvandt udover kanten!’ – hurtigt fik Martin besked om også at køre udover kanten 

og finde Anna. Anna var rutsjet på ryggen med ski-
ene pegende direkte ned i dalen. Ann fangede hen-
de først. Anna sagde ’det er koldt’ og var meget 
forskrækket. Som kom Martin til med rednings cho-
kolade. Alle mødtes på Herman og fik adrenalinen 
ud af kroppen. 
Den historie indbragte Morfar den gule elefant. 
 
Lone og Astrid faldt af T-hejsen (hammerhejsen, 
som Anna siger) og måtte kravle op af det stejle 
stykke. Astrids ski kom udover en kant, Astrid fulg-
te sine ski og Lones ski fulgte Astrid. Det gav en 
gul elefant til Astrid. 



5. dag torsdag d. 12. februar 2015 
 
Endnu en dejlig solskinsdag 
med mange gode skiture. 
  
Arthur fik den gule elefant til-
delt af Astrid, fordi han var sej, 
modig og imponerende på ski! 
Anna blev fanget bagfra af en 
snowboarder, der ikke havde 
set Anna. Heldigvis greb han 
hende, og der skete intet, ud-
over Anna blev forskrækket. 
Anna sagde ’ jeg skulle jo bare 
følge min flok!’ To minutter ef-
ter rejste hun sig op og var klar 
igen. I øvrigt har Anna med-
delt, at hun skal være skilærer, 
når hun bliver stor. 

 
Lone fik den gule ele-
fant på forventning 
om et ’stunt’ om ef-
termiddagen….og 
det hjalp Morfar med! 
Hans ski ramte Lo-
nes ski, og så faldt 
de begge to!! 

 
Om aftenen var Mormor og Morfar og Anna i 
poolen efter aftensmaden. Flot sort nattehim-
mel med stjerne og helt stille vejr. Vi svømmer 
udenfor og spontant udbryder Anna ’Man får 
helt lyst til at synge’ – ”Lad det glitrende sne 
dække bjerget” – og det gjorde hun så. Hun var 
sprudlende glad og lykkelig, og nød det når 
Morfar løftede hende højt op og hurtigt ned i 
alle boblerne. 



6. dag fredag d. 13. februar 2015 
 
Martin og Sara har 5 års dag i dag. Tillykke. 
Og atter en dejlig solskins ski dag. 

 
Den gule elefant blev tildelt Ann, der på den mest dramatiske 
vis fik sin lille brune Fjällräv rygsæk til at hænge fast i T-
hejsen ved Duxer. Lidt drama, men Martin racede efter den 
og fik den pirket ned med sin ski stav og så var alle glade 
igen. Alle børn klarede fint T-hejsen. 
 

Om aftenen var der liv og glade dage i poolen, og 
nøj hvor var vi alle trætte om aftenen. 



7. dag lørdag d. 14. februar 2015 
 
Sidste dejlige ski dag. 
Bilen pakkes i det dej-
ligste solskins vejr og 
Krimmlerfälle fortælles, 
at aften hovedretten 
godt kunne trænge til 
lidt opmuntring! Kl. 
11.00 Herman drink i 
solskin med skøn af-
skeds obstler til alle 
mand med ønsker om 
godt helbred til vi ses 
næste år. Det er røren-
de og bevægende. 
 
Mange dejlige ture 
med ”Der Präsident-
bubble”. 
Skyerne trækker lidt 
sammen og vi trækker 
indenfor til det runde 
bord til frokost. Og der 
blev fortalt mange gode elefant historier og alle var enige om, at den bedste historie var fra den 
11. februar, hvor Martin friede til Sara og gav hende en diamantring og strøede solskins diaman-
ter og kærlighed udover hele bjerget og os alle sammen. De fik den gule elefant og en smuk 
bjergkrystal til minde om dagen og ferien. 
 
Sikken dejlig sidste ski dag. Fun Parken blev testet flere gange og kl. ca. 15.00 mødtes vi for sid-
ste gang hos Herman, fik lidt drikkelse og fik sagt godt farvel og på gensyn næste år. 
 
Alle var vi enige om, at det havde været en skøn ferie, og at vi gerne vil afsted igen til næste 
år…. Og det må gerne være Bernd & Felix, og så må vi begynde at spare sammen. 
 
Kl. 16.30 er skiene afleveret, alle er klædt om på toiletterne ved Duxer restauranten. Solen skin-
ner stadig og vi sætter kurs mod Heinz og Lydia i Bayern. Vi kan få vores værelser k. 20.00. 
 
Der gumles Hubba Bubba tyggegummi og ses IPad og tegnes Astrid, der kører mellem slalom-
pinde.  
 
Solen gik smukt ned over sneklædte bjergtoppe, mens vi snirklede os op gennem Pass Thurn og 
ud af Østrig gennem Kufstein. I modsat retning var der ’stau’ – alle skulle på 
’Faschungs’  (fastelavns) ski ferie.  
 
Lang lidt trættende motorvejstur i mørket, og efter et småstressende, smådyrt Mac D måltid var 
det dejligt at lande på Am Rieb 1, hvor Martin ringede til Heinz og Lydia og fik at vide, hvor nøg-
len til huset var lagt til os. Tror det føltes godt for alle parter at lande et kendt sted! 
 
TIPS: 

Kør evt. over Leipzig ad A9. Ringe trafik og knap så mange ’Kassel bakker’. 
Kør i dagslys – det er alle bedst tilpas ved. 
Mor skal prøve at leje nye ski. 
Anns skistøvler var Rossignol str. 41. 



8. dag søndag d. 15. februar 2015 
 
Kl. 7.40 afgang fra Heinz og Lydia, Am 
Rieb 1 i Weissenburg efter go’ overnat-
ning og hyggelig morgenmad. Pris 80 
€ alt incl. Heinz fortalte, at der er flere 
stenbrud i området, hvor man kan fin-
de fossiler af urfugle. Det kunne være 
spændende at udforske en gang på en 
sommertur.  
 
Det er - 2º C og kun en lille bitte smule 
dis. Skønt at kunne se hvor vi kører. 
Vores GPS ledte os ad A9 forbi Leipzig 
og det var en rigtig fin tur med ringe 
trafik. 
 
Med blot 1 diesel/tisstop nåede vi Hüttener Berge kl. 13.48 og fik Curry Wurst mit Pommes! Det 
er gået så fint på bagsædet. 
 
Vi hørte også fra Martin & Sara, Lone, Oscar & Astrid. De er OK og lander i Kerteminde kl. 17.11. 
Vores ETA siger 16.28. 
 
Det har været en dejlig, dejlig ferie, hvor vi har formået at være 10 personer med forskellige aldre 
og behov, sammen på en god måde. 
 
Renskrevet med forventningens glæde og udsigt til endnu en vinterferie i Krimml. 
 
 

Kerteminde, d. 24.1.2016 
Kone, mor, mormor, svigermor Rita 
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