Reisebrev fra medlemsturen til Kiel 14-16 september 2018
Fredag morgen møttes 12 medlemmer på Flesland for tur til Kiel via Gardermoen hvor det
var felles transport inn til Kiel fergen. På kaien møtte vi våre 2 medlemmer som kom fra
Sogndal.

Vi startet med en deilig lunsjbuffet når vi kom ombord. Deretter var det fri til å gjøre hva en
ville. Noen tok turen på dekk i fine været, noen tok middagshvil og ellers det de ville. Vi
hadde planer om å gå på show om kvelden kl 1830, men ved fremmøte var det ingen ledige
plasser. Da ble det prat og drøs før middag kl 2000.
Lørdag var det oppmøte for landtur kl 1030. Vi gikk samlet til Kieler Brauerei,

som er et gammelt bryggeri, gjort om til restaurant. Her fikk vi oss litt forfriskninger før
gruppen splittet seg for å gjøre hva hver enkelt hadde lyst til. Ble nok noen handleposer med
hjem fra Kiel.

festlig gjeng
Tilbake på båten spiste vi lunsj på Pizzarestauranten, før det var klart for Quiz konkurranse.
Vi fant noen rolige plasser på dekk 13 og der ble det delt opp i lag. Konkurranseinstinktet er
stort det er det i alle fall ingen tvil om. Alle syntes det var gøy med spørsmål på forskjellig
nivå og noen bet på lurespørsmål. To av fire lag hadde samme poengsum og felles 1. plass.
Etterpå slappet vi fram til showet kl 18.30 – i dag hadde vi reservert plasser. Et flott show
med masse kjente melodier og sanger. Etter show hadde vi en kjempegod 3 retters middag,
med en meget hyggelig og serviceinnstilt servitør. Her kom fasit på Quiz og premieutdeling
som seg hør og bør. Resten av kvelden gjorde vi det vi ville, noen gikk på lugar, noen
shoppet og noen tok turen i baren.
Søndag: Frokost og utsjekk søndag morgen – ankomst Oslo – retur til Bergen og Sogndal
Wenche Bjørnarøy, Leder avd Bergen Bilder: Wenche

