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Fanclub tidende
” Alpenspektakel den danske fanklub Tyrolerne ”
Lidt om årets gang hos Alpe fanklubben.
Der har som sædvanlig været livlig aktivitet i Fanklubben, både med møder, sammenkomster, udflugter og ferietur til
Tyrol. Alle sammenkomster var præget af godt humør, god tone og livlige debatter, ingen sure miner, kun glade smil
og hjertelige møder med hinanden,
Der har dog af og til og ind imellem været lidt ”knaster”, der skulle slibes lidt på, men det vil der altid være når der er
flere folk samlet, med forskellige opfattelser af den samme sag, men det har ikke været noget alvorligt og ikke noget
der har bundet særlig dybt og det er derfor også blevet klaret til alles tilfredshed, når der blev talt lidt om tingene.
Sådan er det og sådan må det også være i et demokratisk samfund og i en demokratisk forening.
I januar afholdtes det sædvanlige ”Helligtrekonger” møde, det var som sædvanlig koldt udenfor, men så snart man
kom indenfor, blev man som sædvanlig, mødt af varme og dejlige mennesker, så det at holde varmen var ikke noget
problem. Først i marts måned, var ”Alperne” en 3 dages tur til musik festval i Tyskland. Det var en utrolig vellykket
tur, med dejlig underholdning, god mad – fest og farver. Desværre var der også en slange” i Paradis”, med på turen,
men det vil vi ikke beskæftige os med her. Senere på måneden var der generalforsamling, igen i Hemmeshøj, dette
sted er guld værd for fanklubben. Hvad skulle Fanklubben have gjort hvis ikke Kurt og Kirsten havde så godt og
særdeles velegnet mødested, det kan vi ikke takke dem nok for.
I juni blev der afholdt den sædvanlige sommerfest, det blev en sommerfest som vi ikke glemmer sådan lige med det
samme, vejret spille os et vældig puds som vi sent vil glemme. Dette er beskrevet, på side 2 derfor ingen grund til
gentagelse.
Nu venter vi så bare på, det igen bliver August og sommertur til Tyrol med Fanklubben. Turen startede søndag den 11,
August og sluttede tirsdag d. 20 August. Detaljer med turen bliver beskrevet i et andet indlæg. Men dog et par
betragtninger. Vi boede på et aldeles pragtfuld hotel, i området Fugen in Zillertal , det var på hotel Walfriede der ligger
op ad en bjergside, med en kæmpeudsigt, virkelig et godt hotel. Der var bare en gene, en meget stejl bakke fra byen
og op, den kunne godt tage pusten, - puh hvor var det strengt men vi havde en rigtig god tur. Nu venter vi med
spænding på, hvor turen 2014 går hen. Der har været flere muligheder i spil, så det bliver spændende. Efter
hjemkomsten, var der evalueringsmøde i september, hvor turen blev gennemgået, nye forslag kom frem, nye hoteller
kom i spil, en evt. ny rute og m.m. men stadig med samme busselskab og samme chauffør, så det kan kun blive godt
igen i 2014, bestyrelsen skal i hvert fald gøre deres for det bliver en rigtig god og inspirerende tur igen.
Fanklubben havde også sørget for pladser til 2 koncerter, det ene var i Vesthhuset i Sorø, hvor Tyrolerband spillede,
her var de så venlige at spille to sange, den ene var specielt tilegnet Carlo Mørup (hvor Vibeke sad på skødet af ham)
samt en til vores æresformand Jytte Skjoldmose, det var flot gjort af Tyrolerband. Det andet arrangement var på
Gyrstinge skovkro hvor Alpespektaklerne spillede. Fanklubben har nu også fået en lille shop, hvor der bl.a. kan købes
C.D.er, tøj, smykker, træting m.m. et righoldigt udvalg til særdeles fornuftige priser. Denne shop bliver taget med ved
diverse arrangementer hvor Fanklubben er repræsenteret og hvor det måtte være muligt. Så må vi jo også huske,
næste år (2014) har Fanklubben 10 år fødselsdag, og lur mig om ikke det bliver behørigt fejret, - måske indtil flere
gange, det må vi så vente og se, det var fra min side et kort resume af året det gik. Med dette vil undertegnede, med
familie, gerne have lov til at ønske alle medlemmerne, samt deres familie en rigtig glædelig jul, et godt nytår, hvor vi
håber, at alle ses igen i det nye år.
Med en rigtig glædelig Tyrolerhilsen til alle
fra
Anni og Karl Westi.

