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Nu er vi ved at have pakket…Posted December 5, 2004Så er vi ved at have pakket færdig.Rejseplanen er også lagt, og jeg har skrevet til alle moteller og vandrerhjem for at genbekræfte voresbestillinger. Alle steder er meget hjælpsomme, og flere sender længere breve tilbage med forslag tilture eller beskrivelser af den bedste køretur på vejen dertil.Vi kommer til at være på 12 forskellige steder — medmindre vi da laver turen om undervejs.Planen ser sådan her ud (klik på et af de røde felter for at se stedets hjemmeside):Dec 09 Auckland: Aloe Tree BackpackerDec 11 Paihia: Saltwater LodgeDec 16 Coromandel: Tui Lodge CoromandelDec 18 Coromandel: Albert Number SixDec 20 National Park: Howards LodgeDec 23 Wellington: Du Pont MotelDec 24 Nelson: Riverlodge NelsonDec 30 Franz Josef Glacier: FJ Youth HostelDec 31 Te Anau: Te Anau Lake View Holiday ParkJan 03 Otago: Otago Peninsula MotelJan 06 Picton: Sequoia LodgeJan 07 Napier: Waterfront LodgeJan 09 Auckland: ?På turen derud har vi 12 timer i Singapore Lufthavn, Changi. Desværre er det ikke muligt at få ethotel-værelse i selve lufthavnen, men efter hvad vi har kunnet læse os til bl.a. her, så er det vist ikke såsvært at finde et sted at slappe af i verdens bedste lufthavn… eller måske tage en svømmetur og strækkelidt ud. Men vi får se!Hvis du er ny i forhold til blog’er, så vær opmærksom på at du kan lægge en kommentar her nedenforved at trykke på det røde “Comments” og udfylde “Name”, “E-mail” og “Your Comment” felterne, ogtrykke på “Say It!” knappen. Husk at kommentarerne kan ses af alle. Hvis du bare vil sende os en mail,som ingen andre kan se, så gør du det på vores sædvanlige e-mail.– Per.12 Comments so farPer-Michael on December 6th, 2004Hej Per og familie, god tur, jeg skal nok skrive hvor i kan se pingviner på corromandel.1. Anders H on December 6th, 2004Lækkert at i laver denne blog, så vi kan følge med fra de nordlige breddegrader.. Jeg glæder migmeget til at læse lidt om hvad i oplever og håber at I alle får en rigtig god tur..2.
Anne Dorte on December 6th, 2004Haløjziza…..Det sEr søØrmE hyGgerLigt uD…..QnuzZer AnNe DoRte 3.
Karin & Michael on December 6th, 2004God tur. Vi er kun en lille lille lille bitte smule misundelige 4.
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Vi ser frem til at læse om Singapore Lufthavn!Hanne&Kim on December 6th, 2004Hejsa,Vi ønsker jer en rigtig dejlig og begivenhedsrig tur. Vi glæder os til at følge jer her i blog’en. GladjulKim m. familie o<|:-)
5.

Rena og Jens on December 6th, 2004Kære Per, Lene, Anne Dorthe og Simon !Vi glæder os rigtigt på jeres vegne, programmet for turen ser rigtigt godt ud. Nyd det i fulde drag.Vi følger med så godt vi kan herfra.Mange kærlige hilsenerRena og jens
6.

Claus on December 8th, 2004Ak ja - det danske skole system.Nu er der heldigvis snart “hjuleferie” - hele 2 uger, så børnene ikke når at blive træt af dereslærer.Husk nu at undervis jeres egne børn, som jeg ved i har ”kostume” med Har I bestilt hjemrejse? Man hører jo, at flere fra direktionen i Nokia har sagt op!
7.

Lars, Birgitte, Daniel, Andreas og Nikolaj on December 11th, 2004Hej alle 4Det er alle tiders idé med denne hjemmeside. Det gør det lidt lettere for os at følge med i hvor inu er henne i verden - udover at være i NZ. Det lyder bare herligt, og vi glæder os på jeres vegne.Det må være en helt fantastisk oplevelse for jer alle.Her går alt ok med diverse forberedelser og julehygge og hurtig nedtælling til d. 24. Men sne har vistadig intet set til, måske det først kommer til januar, når I er vendt hjem igen!Ha´det fortsat rigtig godt og Gud velsigne jer.PS: Vi savner jer allerede meget.1000000 knus fra os alle
8.

Anonymous on December 11th, 2004Kære alle 4.Det er spændende at læse jeres dagbog, og det er rart at læse,at i er kommet godt der ned. Vi harværet til julefest i Citykirken i dag og det gik rigtig godt, vi var ca. 150 mennesker.Fortsat godrejse.Kærlig hilsen Kristbjørg og Kalle
9.

Per-Michael on December 16th, 2004Hej Per & familie,det er sjovt at læse jeres rejse beskrivelse, vi længes tilbage Her kommer lidt info til når i når frem til Otago peninsula.I skal sørge for at få fat i den specielle visitors guide til Otago peninsula. På Otago (så nordligt somman kan komme) ligger der en stor albatros koloni. Nogle få hundrede meter før i kommer frem tilden ligger Pilots Beach. Pilots beach var der hvor vi så mange pingviner. I skal parkere oppe vedvejen og så gå ned til stranden ca kl 21.30 lige i skumringen. Der vil i blive mødt af det mestfantstiske syn: pingviner i hundredevis.
10.
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Vi overnattede på Harington Point village motel, og indehaveren gav os mange tip om dyrelivet påOtago som man ikke kan læse i turistguiderne. I kunne jo overvej at booke om. tlf: 0-3-478 0287.www.wildlifetours.co.nzFortsat god tur, god jul, og godt nytårPer-Michael og familie.Vici Heineke on December 23rd, 2004Hej Lene og Pervi på klinikken sender Jer og børnene de bedste hilsner og ønsker Jer en god jul og et godt nytår -men det lader det jo også til at I får, med alle de spændende oplevelserNogle af tingene ligner jo ting Bryan og jeg har oplevet i Australien, og vi mindes vores dejlige ferie.knus til jer alleVici
11.

Gert on December 23rd, 2004Kære Lene og Per,I ser ud til at have en rigtig god ferie. Jeg håber sandelig I kan komme i julestemning i deomgivelser  Herhjemme er vejret ikke noget at prale af; regn, sne og blæst, altså som detplejer…….De bedste julehilsener til jer alle, heroppe fra det kolde Nord, og ønske om et godt nytår ogfortsat god ferie.K. h.Jane og Gert
12.

Så er vi på vej…Posted December 7, 2004Nu er vi checket ind, og sidder ovenpå i loungen og drikker cacao og cola her om morgenen… ihvertfaldbørnene gør  Bilen blev sat af på arbejde (og så henter vi en ny når vi kommer hjem); vi tog en taxadet sidste stykke vej, og var her i god tid, lige da de åbnede for check-in til flyet. Børnene var lidtnervøse for om de nu kunne falde i søvn i går aftes, men det tog dem ca. 5 minutter, og alle er friske oghar det godt her til morgen — vel vidende at der går 48 timer før vi igen kan ligge i en seng og strække osud.Vores pladser i flyet ser gode ud, og det er ikke fyldt, så mon ikke turen kommer til at gå forholdsvistnemt til Singapore? Videre derfra ser der mere fyldt ud, men vi sidder sammen alle fire, så vi kan sikkert“flyde lidt ud” på rækkerne. Mere nyt fra næste destination…No CommentComments are closed.
Mens vi venter i SingaporePosted December 8, 2004Nu er vi ankommet til Singapore, efter en rolig flyrejse. Flyet var kun halvt fyldt, og efter at have byttetlidt rundt fandt vi et par steder at sidde, hvor der var et tomt saede imellem. Ingen af boernene kunnesove, saa nu er de meget traette — faderen er ikke saa maerket af rejsen eller tidsforskellen, men detskyldes nok at min almindelige doegnrytme blev sat ud af kraft for lang tid siden Heldigvis kan det lade sig goere at book’e et hotelvaerelse hernede, saa om et par timer kan vi sove 6timer i en rigtig seng, og straekke lidt ud inden de sidste 9 timers flyvning.
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Vi glaeder os meget til at komme til New Zealand. Lige inden vi rejste hjemmefra hoerte vi at de danskeskoleboern igen er dumpet i en international standpunkts-bedoemmelse. Men vi har hoert at skolerne iNew Zealand skulle vaere saerligt gode, saa vi regner med at det maaske kan smitte af paa vores boern,og dermed loefte gennemsnittet i Danmark naar vi kommer hjem igen…Det staar aabenbart helt grelt til med skolesystemet. I gaar blev den danske undervisningsminister bedtom at stave til ‘kutyme’. Hun angav to stavemaader, som vi antager nu er de officielle i Danmark: Foerstsvarede hun k-o-t-y-m-e, og forelagt at det normalt er med ‘u’ svarede hun at saa skulle det nok vaerek-u-t-y-m-e. Dansk retskrivningsordbog har kun den sidste form med… Og frankofile mennesker (incl alleos 4 her i Singapore) vil vel haevde at det skulle staves kotume… oh well Vi har ellers laest at grunden til at proeverne gik saa daarligt for de danske elever er, at de ikke er tilrettelagt efter det danske pensum. Det tror vi paa! I en af de danske aviser kunne man finde et uddragaf matematikopgaverne for 15-16 aarige. Dem kunne Simon loese uden problemer, saa det er nok fordi man har henvist til stof som eleverne har glemt igen naar de bliver 15-16 aar. Ak ja Naa, men tilbage til loungen, hvor vi venter indtil vi kan faa vores hotelvaerelse.Held og lykke med skolerne derhjemme — i maa goere hvad I kan mens vi er vaek!– Per.1 Comment so farSp on December 10th, 2004Ja, ja! Jeg prøver at gøre noget ved skolen, men det er nu svært, når alle mistolkerPisaundersøgelsen og f. eks. ikke en gang noterer sig, at der er flere lande med denne gang. Så kanman nemt rykke lidt ned indenfor samme signifikansbruppe!1.
NZ here we come…Posted December 9, 2004Nu er vi ankommet til Auckland og er paa et backpacker vandrerhjem her i byen. Vi har det godt alle sammen, ogsaa selvom vi er lidt traette efter 36 timers rejsetid. Det er ved at vaere aften her, saa vi gaar til ro lige om lidt.Jeg har en lidt laengere update paa laptop’en, men kan ikke komme paa nettet med den lige nu — saadet maa vente til senere.– Per.1 Comment so farJette on December 9th, 2004Hej alle fire!Rart at høre, at I er vel ankommet! Med hensyn til det danske skolesystem, tror jeg bare, atdanske børn er bedre til f.eks. at arbejde med projekter og gruppearbejde, end de er i andrelande, hvilket jo ikke er nogen dårlig kvalifikation, sådan som verden ser ud nu om dage. Der har iøvrigt også været en meget klog og velformuleret skoleinspektør på barrikaderne (bl.a. i DR1’sProfilen) og advare om at vi ikke opfører os hysterisk og indfører en masse tests, som bare viser eteller andet resultat men ikke gør noget ved et eventuelt problem.Med sådan en lang rejse må man virkelig få fornemmelsen af at være på den anden side af jorden!Jeg glæder mig til at høre om jeres oplevelser.Her går det med hygge og masser af stearinlys og lidt for mange lektier og lidt for meget arbejde,så vi synes bare at dagene drøner afsted. Men det er da lykkedes for os en del gange at hygge os

1.
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med at se “Pyrus” sammen. Det er en hyggelig og faktisk også meget lærerig (apropos skole!)julekalender, og som en lille krølle på halen nyder jeg specielt de fantastiske skuespillere.Sangene er faktisk også ret gode - jeg havde næsten glemt dem.Jeg må hellere slutte for denne gang - hav det godt! Kærlig hilsen Jette
UpdatePosted December 9, 2004Nu lykkedes det at docke min egen PC ind her, så her kommer en lidt længere update fra i går. Vejret erfint i dag (fredag) og vi tager som planlagt på tur ind til byen og i Zoo (linket rettet, tak Michael). Torsdag:Så er vi ankommet til Auckland. Turen gik godt fra Singapore lufthavn (som iøvrigt er en god lufthavn,med mange faciliteter og god indretning). Vi fik heldigvis sovet nogle timer i ventetiden allesammen, ogden anden lange flyvetur gik næsten nemmere end den første. Vi fløj med en 747 til Singapore, og enlidt mindre 777 til Auckland. Selvom der var fyldt op til sidste plads, så er der lidt mere luft i kabinen ien 777, og det hjalp lidt. Servicen på Singapore Airlines er iøvrigt en klasse bedre end på SAS, der i dagvel nærmest er som Lufthansa var for 20 år siden… Og så virkede alle sæderne hos Singapore Airlines,modsat sidst jeg fløj hjem fra Kina med SAS, hvor mit sæde var faldet sammen i den ene side.Det er ikke tilladt at tage frugt, grøntsager og mejeriprodukter med ind i NZ. Vi smed derfor de sidstestykker frugt ud i de dertil indrettede spande, og det var vist godt det samme. Mens vi ventede påbagagen kom en særlig “frugt hund” rundt, og udvalgte Lene’s taske til inspektion. Den kunne, heltkorrekt, lugte at der havde været frugt i den tidligere på turen!Vi blev hentet af “ACE Rentals” i lufthavnen, og har nu fået en næsten ny Ford Mondeo at køre rundt i.Det gik forbavsende nemt at finde vandrerhjemmet, og vi er nu installeret her for et par dage. Det er etrigtigt backpacker vandrerhjem; lidt primitivt og indrettet i “funky” 70-farver — men med en hyggeligstemning og nogle meget hjælpsomme værter. I øvrigt kom vi forbi et sted på vejen hertil som hedRoskill. Der har nok været andre nordboer her før os.Siden tirsdag morgen har vi været på farten i 36 timer fra vi tog hjemmefra til vi kom herned. Vi har, irækkefølge, spist morgenmad, lidt snack til frokost, aftensmad, morgenmad, en slags morgenmad igen,aftensmad, morgenmad og “dinch” her til eftermiddag — som det vel må hedde på nydansk retskrivningnår man kombinerer frokost og aftensmad Bortset fra at alle er lidt trætte i dag så har vi det fint. Vejret er vist meget typisk kiwi-vejr; det skifterhele tiden, men det er lunt (15-20 grader) og der er en del sol. Vi har gået en tur i dag, og har handletlidt ind, og så har vi set de sidste tre afsnit af “Pyrus julekalender” som vi jo var kommet bagefter medmens vi var undervejs. Og hvis nogen spørger, så nej, de sender den ikke her — vi har den med på DVD.Om lidt snupper vi en bid brød og en kop te (kombineret morgen- og aftensmad: “brinch”) — og så går vitil ro og håber at sove godt til i morgen. Så må vi se hvordan vejret er i, men det bliver nok en tur ind påQueenstreet, og måske Auckland zoo derefter eller en tur for at se en af de mange andre ting man kanbesøge her.– Per.2 Comments so farKarin & Michael on December 10th, 2004Auckland zoo linket er lidt forkert. Her er det korrekte1. Karin & Michael on December 10th, 2004Prøver igen… http://www.aucklandzoo.co.nz2.
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En god nats søvnPosted December 10, 2004

I nat sov vi alle sammen en god nats søvn. Børnene faldt i søvn kl. 20.00 og vågnede først ved 6-tiden.Anne Dorte lidt før Simon, hvilket er ret usædvanligt. Vi andre sov næsten lige så lang tid, så alle har detgodt og er helt friske i dag.

Vi endte med at bruge dagen på at gå rundt i Auckland downtown (Central Business District) og kikkedepå forretninger og mennesker og bygninger. Der er mange forskellige nationaliteter her. Nogle kiwi’er ermeget hvide i huden og ligner typiske englændere, andre er maori’er eller har polynesiske træk. Der erogså en del asiater her; specielt mange japanere i gadebilledet eller som personale i forretningerne.Prisniveauet er lidt lavere end i Danmark hvad angår restauranter og caféer, men de fleste varer (tøj,
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forbrugsgoder, m.m.) koster ca. det samme som i hjemme. Dog undtaget Ecco sko og sandaler, som koster de dobbelte af hvad det koster i Danmark! Omkring 1300 for et par børnesandaler, f.eks. Det har blæst en del i dag (15 m/s) — men som de lokale siger, så blæser det bare al forureningen væk.Ellers er det stadig lunt, med en enkelt lille byge ind i mellem.I morgen kører vi herfra og op nordpå. Det er en tur på 4-5 timers kørsel, men da vi regner med atstoppe undervejs og kikke på landskabet, tager det nok det meste af dagen. Det bliver spændende atkøre en lang tur i “den forkerte side af vejen” 

1 Comment so farJette on December 10th, 2004Det er helt vildt underligt at køre i den forkerte side af vejen, men man vænner sig forbavsendehurtigt til det - det vil sige, jeg har altså kun prøvet det på cykel (på Cypern) - det er nok lidtnemmere end i bil, så pas godt på jer selv.Der ser jo dejligt ud på billederne - håber I har sandaler med, så I ikke skal ud og investere i Ecco!Glæder mig til at holde weekend og få fundet pynten frem. Jeg lukker butikken nu, og så står denpå rengøring og julepynt og hygge resten af weekenden.Ha’ det rigtig godt!Mange kærlige hilsener fra Jette

1.

PaihiaPosted December 11, 2004Vi ankom som planlagt til Paihia, i går, men kunneikke lige komme på nettet. Beklager forsinkelsen Turen herop gik fint. De New Zealandske veje ergenerelt fine, og det er foreløbig gået odt med atkøre i venstre side af vejen.Hastighedsbegrænsningerne er nemme at huske: 50km/t i byerne, og 100 km/t alle andre steder, hvorder ikke er særlige skilte. Men mange steder er detsvært at nå op på 100… det er ikke usædvanligt atmøde et skilt med “anbefalet hastighed 35 km/t”, ogsom regel er det en god idé at rette sig efter deanbefalede hastigheder, hvis man da ikke er
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lokalkendt! De fleste færdselsregler ligner demhjemmefra, bortset fra en meget ulogisk en: Hvisman skal dreje til venstre (som jo svarer til ethøjresving i Danmark da man ikke krydser overmodsatte vejbane), så skal man holde tilbage foreventuelle modkørende som ønsker at dreje til højre,ned ad samme vej som en selv… prøv lige atforestillle jer det!På vej herop gjorde vi bl.a stop ved Whangarei Falls(billederne). Det var et flot og hyggeligt sted, hvor vi spiste vores frokost under overværelse af 3 megetihærdige New Zealandske ænder, som mente de nokogså var inviteret!Paihia ligger meget smukt med en flot udsigt ud over vandet. Her fra vores veranda på værelset kan vikikke ud over det meste af Bay of Island. Desværre er det også en meget turistpræget by, så selve byener ikke noget at råbe hurra for. Vandrerhjemmet her er kun 4 år gammelt, og af top standard, mednæsten alle de faciliteter man kunne ønske sig. Næsten helt modsat det sidste sted vi var, som havdemasser af atmostfære, men var noget rodet og slidt.

Paihia ligger godt som udgangspunkt for ture rundt i Northland. Det har blæst en del de sidste dage, meni dag er det meget mere roligt, og lidt afhængig af vejr- og vindforholdene tager vi måske på endelfin-safari i eftermiddag eller en af de næste par dage. Der er også gode muligheder for vandrerturegennem mangrove sumpe og små bakketoppe man kan kravle op på, så vi får ikke problemer med at fåtiden til at gå!
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Børnene lytter opmærksomt med når vi snakker engelsk, og opfatter meget af det, der bliver snakketom. Og emballager er jo også gode at læse og studere, hvis man vil udvide sit ordforråd  Vi er dogbegyndt at tvivle lidt på om de virkelig kan løfte det danske niveau når de kommer hjem… foreløbig erder vist ikke nogen af dem som vi har mødt her, der kunne stave til kutyme! Så måske skal vi prøve atfokusere på noget andet, de kan lære hernede.Vi holder forresten også jul hernede. Der er skam pyntet fint op mange steder, men det er lidt ligesomde grønne juletræer forsvinder i bybilledet med alle de andre grønne ting… Vi ser stadig Pyrus hver aften(12 timer før alle jer andre), og har et kalenderlys og to små engle stående her ved siden af. Pohutukawatræerne (det New Zealandske juletræ) blomstrer alle vgjne nu, med flotte røde blomster. De hedderiøvrigt juletræer fordi de blomstrer ved juletid, ikke fordi de bliver taget indenfor hos kiwierne. Det erde lidt for store til…Forresten, tak for jeres kommentarer og hilsener her. Det er altid hyggeligt at høre nyt hjemmefra, ogsjovt at læse jeres kommentarer til blog’en.2 Comments so farKarin & Michael on December 12th, 2004Familien Bækgaard og julenisser. Aha!1. Elsebeth on December 12th, 2004Hej alle 4 !!Dejligt at følge jer! Bliver helt nostalgisk - tænker på vores søn Jens, da han var i NZ i 97 - oggenkender navne og udtryk. God tur fremover. Hilsen fra Elsebeth og familie2.
Delfiner i vandet!Posted December 12, 2004Saa er vi tilbage fra delfin-turen… og vi saa masser af delfiner! Men der kommer nok foerst en update imorgen. Internet cafeen lukker nemlig om lidt, saa det bliver bare denne korte hilsen.Men vi har det godt, og har haft rigtigt dejligt og varmt vejr i dag, ude paa vandet!No CommentComments are closed.
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På delfinturPosted December 13, 2004Som jeg lige kort fik skrevet i går, så lykkedes det os at se delfiner i går, søndag!

Vi tog en tur med “Discover the Bay”-ture ud i bugten for at se delfiner og andet dyreliv, og for at få etindtryk af området i almindelighed. Det er holdt op med at blæse, og så længe man sejler inde i bugtener vandet godt beskyttet. Turen finder sted i en 20m lang katamaren med 2 jet motorer. Den kan sejleop mod 40 knob (ca 75 km/t), men GPS’en nåede nu ikke op på mere end 32 knob mens vi var med.Det var en rigtig flot tur, i flot vejr. Området her er meget flot, med mange beskyttede bugte ogsandstrande og små øer i “Robinson Kruse” stil. Selvom en sky kom foran solen en gang i mellem, så varder nok sol til at vi alle sammen blev lidt røde i ansigtet. Men vi er også 20 grader tættere på Ækvatorend Danmark er.

Og så fik vi set delfiner (billedet). De bor ikke i området, men skipperne på bådene er gode til at findedem. Vi brugte et pænt stykke tid på at kikke på dem og følge med dem, mens de svømmede rundt ogind under båden. De lever sammen i små flokke, og der var en kun 3 uger gammel unge med — somiøvrigt skal spise hos moderen ca. 20 gange i timen det første stykke tid!Sidst på turen var vi ude at runde “Hole in the Rock”, som er et klippeskær med et hul i, som man kansejle igennem. Jeg tror ikke at Stillehavet bliver mere roligt end vi oplevede det, men det er trods altåbent vand, så det gyngede lidt. Men begge børn (og selvfølgelig forældre) klarede det fint, uden atblive søsyge.I dag, mandag, er vejret ikke så godt. Det småregner ind i mellem, og er lidt skyet — men stadig varmt.
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Vi har bare taget en slapper-dag, og kørte en tur rundt i området og op på et udsigtspunkt. Bare mankommer lidt ud i naturen er der et rigt dyreliv, og masser af fuglesang. Bevoksningen er megetanderledes end i Danmark, med nogle store træer som ligner en krydsning mellem en bregne og enpalme… billede følger senere.“Juletræer” er der ikke så mange af i den vilde natur, men her i by-områder står der store træer, op tilmåske 20m i højden, og mange af dem er i fuld blomst. Som lovet har jeg taget nogle billeder af dem, såI kan se hvordan et “rigtigt” juletræ ser ud.

Om lidt lukker Internet caféen, så jeg må skynde mig at slutte nu og uploade denne korte log.Fortsættelse følger en af de nærmeste dage.Hilsen fra varmen — hvor det, på trods af kalenderlys og julekalendere ikke er nemt at komme i normal“dansk julestemning”. Men hav ikke ondt af os af den grund P.S.: Det ser ioevrigt ud til at NZ er nissefrit land… maaske mere herom senere.1 Comment so farJette on December 13th, 2004Hvor må det have været sjovt med delfinerne! Og hvor ser det fantastisk smukt ud ved vandfaldet!Sjovt at følge jer - fortsat god tur.Knus fra Jette1.
Mangrove skovPosted December 14, 2004De fleste morgener er vi vågnet tidligt og har været oppe før syv, men denne morgen tog vi den med ro,og vågnede vi først lidt over syv — til en blå himmel og dejligt solskin over bugten. Det har også væretvarmt i dag, så det har været korte bukser og T-shirt det meste af tiden. Rigtig sommervejr. Har I fåetden første sne derhjemme?
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Vi gik en lang tur i skoven, gennem en meget afvekslende (mangrove)skov i et kiwi reservat. [Her i NZkan kiwi betyde 1) en New Zealænder, 2) en kiwi frugt, eller 3) en fugl på størrelse med en høne.Reservatet var for sidstnævnte…] Nå, men skoven er meget anderledes end derhjemme, med helt andretræer og bevoksning, og masser af de store træbregner, som jeg vist har nævnt før. Specielt her påspidsen af nordøen er det en subtropisk skov, og når man går igennem skoven mærker man også heltandre dufte end derhjemme. Visse steder lugtede der bl.a. stærkt af karry!

Alle vegne var der et rigt dyreliv, med masser af fuglelyde, som lyder helt anderledes end hjemme. Dogså eller hørte vi desværre ingen kiwi’er; det er en nataktiv fugl, som mest ses om vinteren hernede.
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Turen gennem skoven tog os ud til et vandfald, og vi havde hørt at hvis man spiste frokost på enrestaurant lige i nærheden, så ville de give et gratis lift de 5 km tilbage til udgangspunktet. Det var forså vidt også rigtigt nok — de åbnede bare først 2 timer senere end vi ankom! Efter lidt snak hen overhegnet forbarmede de sig dog over os, og vi kom indenfor og fik de bedste burgere vi nogensinde harsmagt, i hjemmebagte boller, med masser af salat, og første klasses hånd-tillavede hakkebøffer. Når manhar smagt dem, så kan man undre sig over at steder som McDonalds og Burger King overhovedet kaneksistere…

Efter en lang hyggelig snak med indehaverne kørte de os tilbage til udgangspunktet, så vi kunne kommehjem og spille tennis. Men det var dog næste for varmt til den slags i dag…Solen brænder meget kraftigt hernede. Ubeskyttet tager “hvid” hud ca. 20 minutter om at blivesolskoldet, og efter ca. en time begynder huden at boble op med blærer — siger de lokale; vi har ikketestet det, men det brænder godt, så det kræver en del solcreme og kasketter. Det skyldes, udover atsolen er 20 grader højere på himmelen end under den danske sommer, at ozon-laget over sydpolen erforholdsvist tyndt. Så det er med at passe på solen.… og når vi nu snakker om solen: man skal lige vende sig til at den står op i øst, går om i nord i løbet afdagen, for at gå ned i vest om aftenen! Og så håber vi forresten på klart vejr i aften, så vi kan få kikketlidt på sydhimmelens stjerner. Nu må vi se, hvor heldige vi er. [Lene siger jeg skal sige at “vi” ikkenødvendigvis indbefatter hele familien, og Anne Dorte siger hun skal sove tidligt i aften  ]Hilsen til jer alle derhjemme her fra NZ. Vi har nu vaeret paa farten i en uges tid, og har skudt omkring2.8GB billededata. Det raekker nok ikke med de to DVD skiver jeg havde regnet med at ville lave backup



B4s NZ Blog (http://www.b4net.dk/blog)

14 of 70

paa undervejs…1 Comment so farMichael on December 14th, 2004Godtnok er der mange anderledes fugle på NZ, men de to, som er på billedet er nu ret velkendtherhjemme, nemlig en skarv. På NZ har den åbenbart bare en hvid t-shirt på 1.
Krigskanoer og chokoladePosted December 15, 2004Udover at se endnu et flot vandfald, så har vi brugt en bygevejrs-dag på at besøge New Zealands“fødested”, hvor Waitangi traktaten blev underskrevet i 1840. Stedet er bygget som et museum, hvor derbl.a. er udstillet en stor maori krigskano, en kopi af selve traktaten, et maori forsamlingshus, ogselvfølgelig en mængde oplysninger om samme. Det mest interessante var nok en halv times videopræsentation af landets historie — udformet ud fra maoriernes synspunkt. Ikke så sært var de nogetkritiske over den hvide mands “store kanoer”, som kom og stjal de naturlige resourcer i landet. Menmere interessant var en meget positiv indstilling overfor de første missionærer, fordi de kom med fred ogønskede det bedste også for maorierne selv, og fordi de ønskede at opretholde lov og orden og gensidigrespekt for andre mennesker. Maorierne var nemlig på det tidspunkt også i heftige indbyrdesstammekrige.Maori kulturen er en meget rig kultur, med mange symboler og “natur-religiøse” beskrivelser afsammenhænge. Men som alle andre steder, så er der også problemer med at integrere de megetforskellige kulturelle og etniske baggrunde, maori’erne og pakeha’erne (alle ikke maorier), i detmoderne samfund. Det virker dog som om man tager det meget seriøst hernede, og ønsker at levesammen i respekt for hinanden — i tråd med Waitangi traktatens ord. Personer af blandet etniskbaggrund kan, efter maoriernes egen tradition, frit vælge hvilken kultur de ønsker at følge, og det er nokogså med til at øge forståelsen for hinanden.Her i Northland bevirker det varme og — til tiden endog meget — fugtige vejr at det er svært at tørre tøjved at hænge det op. Men det er til gengæld fint for både citrus- og kiwi frugter, som bliver solgt langsvejene. En typisk pose med kiwi frugter kan være på 5 kg, og fylde lige så meget som en mindre sækkartofler, og bliver solgt for omkring 25 kr. Der bliver også solgt Tangelo frugter, som vi ikke kender fraDanmark. Men det er en citrus frugt, lidt større end en clementin, og den smager godt.En anden ting som også smager godt er naturligvis chokolade… så da vi kom forbi en chokolade fabrikhvor man kunne få smagsprøver, så måtte vi også lige derind. Selvfølgelig mest for at se på hvordan degør, men en enkelt lille mundsmag var nu også OK Iøvrigt har vi fundet ud af, at de store træbregner, som er i alle skove her i Northland, hedder “Punga”.Selve bregnebladet, som bl.a. er symbol for “All Blacks”, New Zealands rugby team, hedder “Koru”.I morgen kører vi her fra Paihia, og ned til Coromandel. Det er ikke så langt i kilometer, men det tager7-8 timer at køre på grund af de snoede veje nogle steder. Der er vi først 2 dage på vestkysten afCoromandel, og så kører vi over bjerget til østkysten i endnu 2 dage. Jeg ved ikke om der er Internetforbindelser derfra, så hvis der ikke kommer updates de næste dage, er det bare fordi vi ikke lige kankomme på nettet.Vi har det stadig rigtigt godt alle sammen, og hygger os hernede i varmen — også selvom den er nogetfugtig i dag.Og så har vi forresten lige spist jordbær — søde og dejlige.P.S.: Lige et par sidste oejebliks kommentarer: Hernede pynter de juletraerne med engle og ikke nisser. Paa et bageri vi var inde paa i dag havde de kage-engle. P.P.S.: Ja, Michael, de to fugle paa billedet er kiwi-skarver af en art. Det er nok mangelen paa ozon i 
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ozonlaget som har bleget dem  De opfoerte sig ioevrigt ogsaa som danske skarver, hvis man kikkedepaa traerne de boede i…3 Comments so farJesper on December 16th, 2004Det lyder som en god oplevelse at være der, og så er det jo nogle dejlige billeder. Det lyder somom I trives, og det håber vi selvfølgelig at I gør. Fortsat rigtig god tur. Her er det en anelse gråt, -men vi klager ikke, nej, nej, nej!!!Jesper
1.

Anders on December 16th, 2004Så fik jeg endelig lejlighed til at få læst op på de mange gode indlæg.. Det er virkelig dejligt atkunne følge med i jeres rejse på denne måde.2.
Bente on December 17th, 2004Hej alle fire!hvor er det dejligt at kunne foelge med paa jeres rejse - det er naesten som selv at vaere der  Vihar efterhaanden styr paa julegaverne, og da Lene ikke er hjemme til at bage brune kager forsoeger jeg mig i aar udi kunsten. Nu er dejen lagt, saa faar vi se, hvordan de bliver.Fortsat god tur - vi vil foelge med herfra.Hilsen Bente og Preben

3.
Whitianga — kort updatePosted December 16, 2004Saa er vi kommet til Whitianga, og jeg er kommet paa nettet via en dial-up forbindelse. Derfor bliver detbare en kort update lige nu. Der kommer en laengere update i morgen (vores tid) med lidt flere billeder,naar Internet cafeen i byen aabner igen. [Update: Jeg har nu uploaded vores log, og samtidig aendrettimestamp fra “18. december 2004 05:56:44″ til “16. december 2004 00:00:00″ paa denne her saa deandre kommer i kronologisk raekkefoelge.]Vi har haft et par meget hyggelige dage i Coromandel Township, blandt faar og citrus frugter paa enbackpackers der. Vi er nu koert over bjerget, og er lige ved stranden og palmerne her i Whitianga. Ligenu hagler det — men for 5 minutter siden snakkede vi om at koere til Hot Water Beach… saa vejret er lidtomskifteligt her ogsaa!Vi har ioevrigt godt, og faar set mange spaendende ting og et stortslaet landskab. Men mere om det senere.Forresten tak for jeres kommentarer og tips’ene (P-MP)! Det er hyggeligt at hoere nyt hjemmefra, saabare bliv ved med det 1 Comment so farBente on December 18th, 2004Hej igen - det med de brune kager tror jeg fremover at jeg skal overlade til Lene, de smuldrer, såjeg må skaere dem tykt, og saa bliver de jo ikke saa sproede, men de smager godt nok. Glaeder ostil at hoere mere.Hilsen Bente og Preben

1.
Tui LodgePosted December 16, 2004Efter knap 6 timers kørsel er vi nu kommet til Coromandel Town. Vejen ned til Auckland kendte vi i
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forvejen, og kun den første del af den er noget snoet. Efter Auckland og ind mod Thames er der tilafveksling meget fladt land, og vejen er stort set helt snorlige i måske 30 km indtil Coromandel halvøenhæver sig op. Næsten som at køre ud til Fårevejle over det inddæmmede område, ind mod Veddingebakker. Men derefter begynder vejen at slynge sig langs kysten. Visse steder skal det læses heltbogstaveligt: Der er måske 1-2 m fra hvor vandet står ved normalt højvande og til kanten af vejen; nårdet blæser meget og der er forhøjet vandstand er vejen lukket. Selvom det mange steder er tilladt atkøre 100 km/t, så er anbefalet hastighed på flere stræk kun 25-35 km/t. Så det tog noget tid at køre desidste 50 km.

I Coromandel havde vi fået anbefalet at bo på et andet backpacker steder, Tui Lodge, som viste sig atvære rigtigt hyggeligt midt i en gammel citrus-frugt have. Værtsparret er også meget venlige oghjælpsomme, og de mange træer giver læ for vinden — det blæser stadig ret meget hernede. Og så gårder får rundt i indhegning lige rundt om bygningerne.I det hele taget kan man mærke at New Zealand er et landbrugsland. I prime time sender de reklamerfor traktorer på kanal 1, og på vejen her til Coromandel kom vi forbi skilte der reklamerede for en “SawDoctor” (som reparerer motorsave) og en “Tree Surgeon” (som velsagtens skærer træer ned medkirurgisk præcision). Der er også masser af køer og får rundt omkring, og enkelte steder har vi set hjorteog frilandsgrise.Her på Tui Lodge har vi to helt adskilte rum, så børnene sover for sig selv i en stor dobbeltseng (sammenmed de 13 bamser de fik smuglet med). Og hernede er der altid en, omend ret stor, fællesdyne idobbeltsengene, så det er vigtigt ikke hive dynen for meget hen til en selv…På vejen ind til Auckland gjorde vi øvrigt holdt i Waiwera Thermal Resort, og svømmede rundt i de varmebassiner. Selvom der ind i mellem kom nogle ordentlige byger, så gjorde det ikke så meget, når nuvandet var varmt og rart. Det var næsten som at være tilbage på Island, og det er måske en af de ting vihavde glædet os mest til at prøve igen! Og vi holder jo helst ferie på vulkaner…[Og ja, mange steder hedder noget der starter med W hernede!]No CommentComments are closed.
Autoriseret pottemager og baneingeniør…Posted December 17, 2004Lige i udkanten af Coromandel, som er et lille bysamfund med 1620 indbyggere, har en lokal pottemager
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bygget en jernbane på sin egen grund. Oprindelig for at kunne hente ler fra toppen af bjerget, somgrunden ligger på, men efterhånden er stedet blevet åbne,t så vi turister kan prøve en tur i en rigtigsmalsporet jernbare. Nu er grundene jo noget større hernede end hjemme, så jernbanen er 3 km lang ogsnoer sig op og op indtil man efter 30 min kørsel kommer op til “Eyefull Tower”, som har en fantastiskudsigt ud over Coromandel bugten.Der er 4 tog på strækningen, og et 5. er ved at blive bygget af pottemageren selv og hansjernbane-entusiast venner. Der er 10 broer og 3 tunneller, og det har taget omkring 25 år at byggeanlægget — og han har lagt alle skinnerne selv! Der er også blevet plantet 15.000 træer på bjerget isamme periode, så der er fin udsigt til Kauri, Ponga og Rimo træer på hele turen. Oprindelig var der skovmed store Kauri træer, men de blev fældet eller brændt af i en periode for at give plads til nybyggere.Nu er man mange steder ved at plante den oprindelige bevoksning tilbage igen.

Børnene følger opmærksomt med i hvad der bliver sagt på (kiwi)engelsk omkring dem, og Anne Dorte kanstort set følge med selv, når f.eks. en guide fortæller os noget. Anne Dorte har også øvet sig lidt pånoget skriftligt engelsk; her kommer et udpluk fra hendes notesbog (med behørig tilladelse):“Photo-itis: Photo-itis is a bit unusual, but not dangerous. Hallmarks: Coughing. Takes manyphotos. Can’t live without a camera. Can’t live without a computer. Incident rate higheramong men. Slight amount of stress (only if they don’t get a photo). Healing: Take themout in the nature without a camera. It can especially come if you are on a trip or a holiday,with a beautiful nature, or something else there is beautiful. First diagnosed by: AnneDorte Bækgaard” 
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Måske kom det af at jeg (Per) endte med at tage billederne til en ny website for lodgen… Og nu har viforresten rundet 5 GB billededata. [Billedet her er nu taget af Anne Dorte]Her er iøvrigt en lille konkurrence: Gæt hvad børnene laver på billederne her laver. Billederne er taget“on location” og er på ingen måde manipuleret. Som andre kendte web sider, så må man have mulighedfor at vinde noget… så der er en lille præmie (når vi kommer hjem) til den som kan komme med detbedste eller mest fantasifulde svar .
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5 Comments so farPer-Michael on December 19th, 2004Hej,det som jeres børn laverer naturligvis ynglingsbeskæftigelsen for børn på NZ, da alle moteller medrespekt for sig selv naturligvis har en mega trampolin.Hislen Per-Michael
1.

Ole og Inge on December 19th, 2004Ja, Simon ligner nærmest en af Raphaels engle, der sidder på en sky og Anne Dorte måske endybtvandsbombe, men med skyerne som baggrund må vi nærmest gå ind for vores førsteantagelse, nemlig at de har fundet en trampolin.Det kan måske også være en stor begejstring over det dejlige land og den pragtfulde ferie I holder,der får børnene til at springe så højt - hvem ved?Under alle omstændigheder - godt sprunget.kærlig hilsen far og mor
2.

Bente on December 19th, 2004Det ser ud som et mega trampolin spring - ret sejt. Vi håber I har det godt. Har i dag været en turhos mormor, som er alene hjemme - vi skal hilse.3.
Michael on December 20th, 2004Trampolinspring lyder mest sansynligt, med mindre hele familien har været i kløerne på noglebhuddister fra Tibet… Specielt Anne Dorte ser ud til at have lært at folde benene i den rettelotus-stilling 4.
Lars, Birgitte, Daniel, Andreas og Nikolaj on December 20th, 2004Hej alle 4Os trampolinejere kan næppe være meget i tvivl; De hopper naturligvis på trampolin - helt op iskyerne. Men hvem mon hopper højst? Anne Dortes hår blafrer mest.Det er fortsat spændende at følge jeres tur og de spændende oplevelser - ikke mindst de rigtiggode og flotte billeder.Det vi alle har ventet på her i Danmark er nu sket: Sneen er kommet! Lige nu er der helt vidtudenfor - Daniel er ude og kælke, selvom klokken næsten er 9 om aftenen. Men det går nok, sidsteskoledag venter i morgen, og så håber vi bare på, at sneen kan holde til og med julen over.

5.
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Tusind knus og kærlige hilsner fra alle os.
Hvem sagde snoede veje?Posted December 18, 2004I dag forlod vi Coromandel Town, og kørte en lille omvej over Waiau Waterworks før vi kom til Whitianga.Waiau Waterworks er endnu en opfindsom og teknisk begavet pottemager, som har bygget en lille naturpark med sindrigt indrettede vand-anlæg, såsom et vandur, nogle sprøjtecykler, vandbaner,pumper, og meget andet. Den er ikke så stor, men inden vi fik set os om, havde vi tilbragt nogle timer(helt alene i parken) med at lege med vand. Vi er sikker på farfar ville have brugt mindst lige så megettid her, hvis han havde været med Turen til Whitianga er ikke ret lang, men tager også nogen tid at køre. Hvis vejen fra Thames op modCoromandel Town er snoet, så ved jeg ikke helt hvad man skal kalde denne rute… Og det er endda denhurtige vej; der er en ældre og mere snoet grusvej gennem skoven også! Mange steder her (og iøvrigt ihele NZ) er broerne ensporede. Og visse steder er vejen så smal at jeg er glad for ikke at skulle køre etmobile home igennem!Men det er nu turen værd. Whitianga ligger smukt i en beskyttet bugt, med helt blåt og grønt vand og enhyggelig sandstrand med palmer langs. Desværre blæser det stadig meget, og det er ikke så varmt.Kiwi’erne selv siger at det er 10 grader for koldt i forhold til årstiden. Vejret kan også skifte på ganske fåminutter. 5 minutter efter vi havde snakket om måske alligevel at køre til Hot Water beach begyndte detat hagle! Hot Water beach er iøvrigt en strand hvor man kan lave sin egen private spa med varmt vand,ved bare at grave et hul i sandet ved lavvande. Så kommer det varme vulkanske vand op og fylderhuldet.Her i Whitianga bor vi på et motel. Man har lidt mere “private” forhold på et motel end på etbackpackers, men til gengæld kommer man ikke til at snakke med så mange andre mennesker undervejs,og der er ofte ikke et rigtigt køkken. Så vi foretrækker egentlig at bo på et backpackers, hvor mankommer til at snakke med mange interessante mennesker. I Tui Lodge, f.eks., mødte vi en ældre (70+ år)dame fra Skotland, som lukkede for varmen i vinterperioden hjemme, og brugte pengene på at rejse tilNZ og tage rundt med kiwi-bussen fra sted til sted og bo på backpackers eller hos venner hun velsagtenstidligere havde mødt. Så det er bestemt ikke kun unge mennesker der bor der.Maden er god her i NZ. Kød virker til at have en meget højere kvalitet end i Danmark, og påcafé/restaurant er der utrolig venlig og imødekommende service. At spise ude er ikke så dyrt som iDanmark. Hvis man f.eks. bestiller en gang lasagne på den lokale restaurant her, så får man en megetstor og velsmagende portion, med en god salat til — for omkring 56 danske kroner. Og så kan man drikkevand til, som de serverer afkølet og uden at man hele tiden skal bede om mere vand. Eller man kan gøresom mange af de lokale: BYOW. Det betyder vist “Bring Your Own Wine” — så man går ned hosvinhandleren og køber en vin, og stiller på bordet. Hvorefter tjeneren kommer hen og åbner den(efterladende proppen på bordet), og skænker den op i glassene.Man kan også få mange slags honning her. Det meste smager krydret og meget anderledes end danskhonning. En honning er dog særlig god og afrundet i smagen: Honning fra Puhutukawa træerne(juletræerne). Den ligner og smager lidt hen ad en dansk rapshonning, men er dog en anelse mere“saltet” (Puhutukawa træer står oftest langs vandet) og med en bedre eftersmag. I gamle dage kunneman vist få NZ honning derhjemme i Irma, men efter at Olsen holdt op, så har Irma vist ikke været heltdet samme…1 Comment so farBente on December 19th, 2004Hej igen! Vi har sammen med far og mor fundet julegaver til både Erik og Niels, men vi skriver ikkehvad i fald de skulle læse dette. Vi er i øvrigt snart klar til at holde jul, der bliver ikke bagt fleresmåkager, men en af dagene skal jeg have lavet konfekt. Vi glæder os til at være sammen med farog mor og Jette m. familie. Og det er utrolig nemt, jeg skal blot sørge for ris a la mande,

1.



B4s NZ Blog (http://www.b4net.dk/blog)

21 of 70

mandelgave og klejner. Hilsen Bente og Preben (som nu er opdateret med de sidste dage - han er faldet i en spændende bog om 2. verdenskrig)
Kort update fra National Park VillagePosted December 19, 2004Vi er kommet hertil National Park Village i gaar, og har vaeret paa tur i dag. Jeg regner med at kunnekopiere nogle nye updates og billede ind paa blog’en en gang i morgen, saa bare en kort hilsen her fraos. Vi har det stadig godt og har set mange ting og nydt den dejlige natur her i 800 m hoejde.[Update: Har rettet tidstemplet paa denne post fra 20. december 2004 09:17:38 til 19. december00:00:00].No CommentComments are closed.
IndesyslerPosted December 19, 2004Dagen i dag startede som en del andre dage her på NZ, med byger og blæsevejr, så vi benyttedelejligheden til at læse lektier, sikkerhedskopiere billederne, skrive dagbog og komme på nettet, købe lidtmere tøj, og andre stille sysler…Midt på dagen klarede det op (det har det stort set gjort hver gang dagen er startet lidt gråt), så vi kørteom på den anden side af Mercury Bay, til Cooks Bay, hvorfra Captain Cook første gang plantede detengelske flag i New Zealandsk jord, og senere observerede og tog tid på en Merkur passage fra densydlige halvkugle. Det var ikke lige vejr til at gå i vandet, men et enkelt sandslot kunne det jo godt blivetil, og et par nye fugleobservationer.På vejen dertil observerede vi selv en passage (omend knap så stellar som Captain Cook’s): enko-passage. Bondemanden, som kom kørende på sin Kawasaki cross-motorcykel, havde med hjælp fra sinhund gennet alle køerne sammen, og nu skulle de over vejen og hjem og malkes. Da det foregik lige der,hvor vi skulle køre, måtte vi pænt vente til alle var kommet over…

Derfra kørte vi til Hahei og gik en lang tur ned til Cathedral Cove (billedet), som man kun rigtigt kanbesøge når det er lavvande. Turen tager små 45 minutter at gå i hver retning, og man kommer fra 190 mhøjde næsten ned til vandet, op i samme højde og ned til vandet igen inden man er fremme — ogselvfølgelig det samme på tilbageturen. Cathedral Cove er dels en kort, men meget flot, sandstrand, delsen stor hule som man ved lavvande kan gå igennem.
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Tilbage ved bilen fortsatte vi lidt sydover til Hot Water Beach, hvor vi nåede frem en time før lavvandetvendte kl. 20.00. På en ganske kort strækning af stranden kan man et par timer før og efter lavvandegrave et hul ned i sandet lige i vandkanten, og vente et part minutter på at 60 grader varmt vand fraundergrunden trænger op. Man er nødt til at blande lidt havvand i, for ellers er det simpelthen for varmtat stå/sidde/bade i! Det er en lidt surrealistisk oplevelse at stå der, på en lettere forblæst strand i 12graders varme om aftenen, og kikke ud over klipperne på folk som surfter, kikke på sulerne som dykkermed og fanger fisk, lytte til bølgerne som slår ind over stranden — og samtidig have fødderne plantet iendog meget varmt vand! Og hvis man synes vi til tider ligger tæt på en dansk strand, så er det ingentingved siden af hvor tæt man kan være, når alle gerne vil have en varm kilde boblende op lige hvor mansidder 

Da vi kom tilbage til Whitianga og fandt et sted at spise havde de egentlig lige lukket, men ved at semeget sultne ud fik vi lov til at komme indenfor og fik os et måltid mad. Sommersæsonen er vist stadigikke helt startet endnu; kiwi’erne egen ferie starter i næste uge, og så kommer der nok flere folk tilområderne.Selvom det kun var delvis skyet om aftenen, så var det endnu engang ikke muligt at observere sydkorset.Men det er morsomt at se at Orion har sværdet strittende opad fra bæltet, og altså står på hovedet iforhold til i Danmark. Og månen ser naturligvis også “forkert” ud hernede.
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P.S. Jeg vedhæfter lige et ekstra billede, som blev taget uden for den lokale frikirke i Whitianga (som sålukket ud, selvom der var planlagt en aftensgudstjeneste). Vi har stadig ikke set nisser i julepynten, men stjerner, engle og julemænd er almindelige. Og julemænd har åbenbart også noget med julen at gørehernede 

No CommentComments are closed.
Koeredag igenPosted December 20, 2004Så er det køre-dag igen, og vi har igen tilbagelagt omkring 350 km kørsel i et noget snoet terræn — pålidt over 5 timer. Det går meget godt med at køre i venstre side nu, men man skal være ekstraopmærksom efter f.eks. at have passeret en ensporet bro, hvis man vender rundt på vejen, skal bakkepå en parkeringsplads, og lignende. En parallelparkering kræver også lidt tilpasning, når man sidder i denforkerte side af vejen og skal bakke ind “omvendt” af hvad man plejer.På trods af alle svingene og bakkerne, så er det gået meget godt med at køre indtil nu. Ingen er rigtigtblevet køresyge, og en lille pause i ny og næ hjælper hvis det bliver “for meget” ind i mellem.Iøvrigt har vi sikret GPS’en i bilen mod hele tiden at skride ned under bjergkørslen med… Gaffa tape.Selv på mindre steder, som i Coromandel Town, kan man gå ind i en isenkram og købe hvad der måskeikke lige er typiske turist-artikler: Gaffa tape og citrusfrrugt pressere. De havde godt nok kun en slagsGaffa tape (er der andre end en slags?), men mindst 7 forskellige typer af hånd-citrus pressere. Så viendte med hvad Lene kalder en Nigella model, som Simon nu bruger til at presse sig et glas juice af ommorgenen — og nok Gaffa tape til at jeg kunne tape ledningerne fast i bilruden med.Vi har et større arsenal af CD’er med, og prøver at holde julestemningen vedlige med en kombination af“Brødrene Mortensens jul”, “Peace Round” (tak fordi du skaffede den hjem, Kim!), Oslo Gospel Choir,Stig Rossen, Mercy og lignende. På nuværende tidspunkt kan vi vist stort set alle sangene på børnenesyndlingsplade p.t., “Brødrene Mortensens jul”, udenad… børnene kan ihverfald.
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På vejen gjorde vi holdt ved Wairakei Park, hvor vi besøgte “The Honey Hive”, som sælger og fortællerom alle slags bi-produkter  Der var også smagsprøver, så snuppede endnu en slags honning med os, somvi godt kunne lide, og spiste nogle kæmpe honning-is (billedet).

Derfra kørte vi lige over vejen og gik ned gennem “Craters of the Moon”, som er et sydende og boblendeog dampende område med vulkansk aktivitet, som man kan kikke på hvis man holder sig til deplankebelagte stier. Der stinker naturligvis af svovl sådan et sted, og akkurat som da vi var på Islandsidste år, så gik Anne Dorte hurtigt tilbage til P-pladsen igen, mens Simon helst skulle igennem så mangesteder med kogende damp og svovl som muligt…
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Tilbage over hovedvejen snuppede vi lige endnu et vandfald, “Huka Falls”, som efter sigende skulle væreNZ’s mest fotograferede. Det er ikke så højt, kun 12 meter, men vandet skummer voldsomt, og der ermange flotte grønne og turkise farver i det.

Langs Lake Taupo, som er en kæmpe stort indlandssø i ca. 380 m højde, kom vi frem til National ParkVillage, som ligger i 800 m højde, og har et alpint klima. Luften føles anderledes her; lidt ligesom da vifor nogle somre siden var på Trysil i Norge. Det ligger lige i udkanten af Tongariro National park, somdomineres af de tre vulkaner, Mt Ruapehu (2797 m), Mt Ngauruhoe (2291 m) og Mt Tongariro (1967 m). Det er aktive vulkaner, som står og damper og bl.a. med nogle års mellemrum spyr lidt støv og aske ogsten ud ad toppen.Lake Taupo blev iøvrigt dannet af en stor eksplosion for ca. 25.000 år siden, som sendte 800kubikkilometer aske ud over hele omårdet, og dækkede selv Chatham Islands (800 km længere mod syd)med et 10 cm tykt lag aske. Men det er heldigvis mange år siden… nu er her hyggeligt og fredeligt iNational Parken, med masser af dyreliv og gode muligheder for vandreture — hvis eller vejret holdertørt.Vi ankom lidt før kl. 20.00, og mange steder lukker åbenbart tidligt hernede, så vi måtte endnu enganggenåbne et spisested (som lige var lukket) for at få lidt aftensmad. Det er vi ved at blive en vane 1 Comment so farMichael on December 22nd, 2004Til alle andre jazz freaks, så kan “Peace Round” endelig købes på Amazon.co.uk (jeg har selvbestilt et eksemplar i år, hvilket desværre ikke var muligt sidste år). Jeg ved godt det er lidt sentpå sæsonen, men mon ikke der også skal være julestemning til næste år 1.
National ParkPosted December 21, 2004
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Her i National Park på vestsiden af vulkanerne stiger den fugtige luft fra det Tasmanske hav til vejrs, ogafgiver megen af sin væde. På den anden side af vulkanerne er der et område med ørken. Men altså her,hvor vi er, kommer der en del vand ned ovenfra. Således også i dag; da vi vågnede øsede det ned, og detfortsatte det med hele formiddagen. Men ved middagstid klarede det igen op, og vi gik os en lang (7 km)tur igennem et dejligt område fra Whakapapa (udtales fa-ka-pa-pa) gennem snoede stier og langsvandløb frem til Taranaki Falls, på siden af Mt Ngauruhoe. Sneen var heldigvis smeltet igen for et pardage siden, så der var kun vand tilbage på stien, og ikke is. Toppen af ruten ligger i 1218 m højde, såman kan rigtigt mærke det klare og friske bjergluft — selvom der ikke er så meget af den: Lufttrykket erfaldet ca. 15% i forhold til ved havoverfladen.
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Stedet vi bor på, Howards Lodge, er også et backpackers, og meget rent og pænt og med godefaciliteter. Det bliver nok mest brugt om vinteren, hvor der er et aktivt ski-liv heroppe, men den førsteaften vi kom her var der nu også fyldt helt op. Det bliver drevet af et Hollandsk/New Zealandsk ægtepar,som gør meget ud af at få det til at virke godt og hyggeligt og effektivt.Byen er iøvrigt kun på knap 500 indbyggere, så her er ikke så overrendt som i en af storbyerne… Og selvheroppe i 800 m højde er der masser af får (billedet). Vi ser ikke så mange køer som længere nede, menfår er der altså masser af. Og det New Zealandske lammekød smager rigtigt godt!

3 Comments so farBente on December 22nd, 2004Hej! I aften har Bente lavet konfekt mens vi har lyttet til “Knas og Quiz” på P4 - det er rigtigjulehygge. Det er fortsat dejligt at kunne følge med, men jeg kan ikke helt finde ud af, hvor Inetop nu er på kortet (øverst i ruten eller nederst?). Preben har lånt nogle Superman på DVD afKim, så han var nær kommet for sent op i morges, fordi han sad for længe i aftes og så film. Jegtalte med mor og far i går - mor har det lidt bedre.Hilsen fra os her i Korsør.
1.

Ole og Inge on December 22nd, 2004Altså de der honningis, kan I ikke lige få opskriften. Det ser ud som det smager fantastisk godt.Vi er stort set færdig med juleforberedelserne, tro det om I vil. Dog måtte vi i sidste øjeblig sendede fleste julekort som e-mail´s -Simon hvad bruger de så lammeskind til i NZ?Kærlig hilsen far.
2.

Per on December 23rd, 20043.
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Bente, vi var nederst paa ruten paa kortet. Nu er vi helt i bunden af nordoen. — Per.
Glaedelig jul!Posted December 21, 2004Vi er nu kommet til Wellington. Det er ikke sikkert jeg lige kan komme til at uploade vores notater, saa bare denne korte update herfra. Vejret er fint, ca. 10 grader varmere end oppe i bjergene. I morgen sejler vi over til Picton og koerer til Nelson. Naeste update herfra naar vi igen kan komme paa nettet og uploade vores log og billeder.Indtil da: Glaedelig jul alle sammen!P.S.: Tak for alle kommentarer og hilsener; det er hyggeligt at hoere nyt hjemmefra snevejret…[Update: Aendret tidsstempel fra 23 december 2004 06:34:41]7 Comments so farStig Treu Pehrsson on December 23rd, 2004Hej alle 4 !Sikke nogle spændende oplevelser I har haft indtil nu - man er da heldigvis en smule misundelig.Rigtig glædelig jul og et godt nytår til Jer alle.Mange hilsnerStine, Stig og ungerne

1.
Elsebeth on December 23rd, 2004Hej alle fire!ALLE PÅ KLINIKKEN ØNSKER JER EN RIGTIG GLÆDELIG JUL! Vi følger med i jeres rejseberetningerog ønsker jer fortsat god tur!Kærlig hilsen fra fysserne i Solhusene

2.
Lars, Birgitte, Daniel, Andreas og Nikolaj on December 23rd, 2004Kære alle 4Vi ønsker jer en rigtig glædelig jul. Håber I får en god dag og en herlig juleaften - den bliver heltsikkert anderledes!Vi savner jer fortsat, men glæder os over at I har det så godt. Det er utrolig spændende at det Ioplever.Selvom sneen nu igen er forsvundet og det har regnet hele dagen, så fejler julestemningen ingenting - og det kan vi høre, at den heller ikke gør i NZ. Vi hører også masser af julesange og glæderos til i morgen.Vi sender utivlsomet endnu en hilsen til jer i morgen, når vi alle er samlet for at fejre julen - dervil vi nemlig savne jer rigtig meget.Ha’ det rigtig godt og pas godt på hinanden.Tusind knus og kærlige hilsner fra alle os.PS: Spis nu ikke for mange honnigis - selvom de ser helt vildt lækre ud.

3.

Bente on December 23rd, 2004Hej!Også rigtig glædelig jul herfra. Vi har i aften haft Johny, Hannah, Joel og Miriam til risengrød ogmandeljagt - og tænk! for tredje år i træk fandt ingen mandelen til trods for at Hannah var vidnepå at jeg puttede en i grøden og gryden blev skrabet HELT tom - selv grydeskeen fik et ekstraeftersyn!! Hannah har muligvis spist mandelen i den tro at det var en risklump! Mystisk er det i alle
4.
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fald. Joel fik mandelgaven, fordi han faktisk ikke bryder sig om risengrød men alligevel fik spist enhel portion.Mange hilsner fra os - Bente og PrebenOle og Inge on December 23rd, 2004Kære alle. Herfra et ønske om en god juleaftenfejring der hvor I nu vil være når I holder jul medjuleevangeliet, risengrød (eller bliver det honningis - dem kan jeg ikke så let glemme) og gaver.Jeg håber da vi får lidt at vide om hvad I får i gaver derude, langt borte fra hjemmet og udenflæskesteg og rødkål for ikke at nævne de små brune kartofler, hva´ Annedorte og så den rigtigebrune sovs som vist kun kan fås i DK.Per du skriver ikke så meget om dyrelivet, de gemmer sig måske når I komme frem? Vi glæder os tilat høre mere hver morgen og så Pyrus om aftenen, hvad kan man forlange mere.Glædelig jul i Jesu navn og kærlig hilsen fra farmor og farfar.
5.

Claus on December 24th, 2004Kære vennerRigtig glædelig jul til jer! Vi kommer til at savne jer i aften, men glæder os nu alligevel sammenmed jer. Gaverne må I lige have til gode - de er dog købte, omend de sikkert kommer på tilbud omet par dage.Her er det begyndt at sne, men det er desværre tø, som en helt hvid jul bliver det nok ikke!Julehilsner fra hele familien!
6.

Kim on December 29th, 2004Hmmm… Bedre sent end aldrigHar holdt relativt meget PC-fri her i ferien, men nu er jeg gået i gang med at læse videre om jeresspændende tur og er nået hertil julehilsnerne, så tænkte at jeg også ville sende jer ønsker her fraBryggen om en glædelig bag-jul.Peace! o<|:-)
7.

Nelson updatePosted December 21, 2004Hej igen,Vi er kommet til Nelson i gaar, og havde en god tur hertil. Desvaerre er alle ting lukket i dag, saa vi kanikke komme til at uploade de sidste par dages billeder og log — men det kan vi sikkert i morgen.Indtil da, fortsat glaedelig jul og hav det godt derhjemme i (naesten) snevejr — det er det jo ikke her,selvom det var taet paa oppe i bjergene.Og tak for alle hilsenerne![Update: Aendret tidsstempel fra 25 december 2004 03:15:04]No CommentComments are closed.
Mordor, Saurons rigePosted December 22, 2004Til afveksling regnede det ikke fra morgenstunden her i National Park, men da skyerne hang tungt over landskabet stod den mest på indendørsaktiviteter i dag. Første besøg gik til Whakapapa Visitor Centre,som har en fin udstilling om området her, og om vulkanske aktiviteter. Der er også et par
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AV-forestillinger, som vi så.Derfra tog vi en tur længere op ad bjerget, indtil vi i 1630 m højde nåede snegrænsen. Desværrestartede skyerne i ca. 1200 m højde, så den formodentlig storslåede udsigt så vi ikke så meget til. Men ensnebold kunne vi da lave. Stedet vi kørte til har været brugt til nogle centrale scener i “Lord of theRings” filmene, bl.a. der hvor de tager ringen fra Sauron. Og hele området her er iøvrigt kendt somMordor (Saurons rige) i LotR, så der har været kæmpet nogle drabelige kampe mod Orkerne mellem deforrevne klipper.

På vej tilbage til National Park Village snuppede vi lige et vandfald mere (Tawhai Falls), så nu er der etmere til samlingen. Jeg vil dog ikke spare jer for et billede af endnu et kønt vandfald, selvom I nok ikkegider høre mere om dem 

Tilbage i byen kravlede børnene i en god times tid på en 8 m klatrevæg (indendørs) med 40 forskelligebaner i mange sværhedsgrader. Det var en god måde at få brugt lidt energi på; ihverfald kunne ingen afdem kravle mange meter mere, da vi stoppede!
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Børnene har iøvrigt brugt lidt tid på at diagnosticere mangelsygdomme hos hinanden. Simon lider afpasta-mangel, og Anne Dorte lider af svær kartoffelmangel… så selvom hun fik både kogte kartofler ogekstra kartoffelmos (og overvejede at bestille kartoffelmos til dessert i stedet for noget sødt) i går, såstod den på noget med kartofler igen i aften. Køkkenet her er godt, så det var heldigvis nemt at lavemad og få plads til at pille kartofler.Stedet her er ikke overrendt, og de fleste andre gæster tilbringer hele dagen ude og kommer tilbage herfor at sove. Til aften sad vi inde i pejse stuen, og to andre gæster kom ind og satte sig i sofaen. Den enesatte sig med en bog. Den anden faldt i søvn efter et forgæves forsøg på at læse i en bog. Ingen af demsagde en lyd mens de sad der, og orkede (heldigvis) ikke at rejse sig og tænde for fjernsynet.Iøvrigt har vi erfaret at de det danske B-hold i kvindehåndbold har fået sølv — det havde vi slet ikke hørtnoget om hernede. Ikke et ord i aviserne om det… men der står nok heller ikke så meget i de danskeaviser om NZs kamp mod Pakistan i cricket.Og når vi nu snakker om nationaliteter: Som jeg vist tidligere har nævnt, så er den ene af værterne herhollandsk. Sikkert derfor er der mange hollandske gæster på stedet. Der, hvor klatrevæggen er, var deren tysk vært, så der var der mange tyskere. Men danskere ser vi ikke så mange til. En bilfuld mødte vidog på Hot Water Beach; de var nemme at kende på afstand da de bandede slemt (på dansk). Og i daghar vi set to andre hold danskere, så vi hører lidt dansk ind i mellem. Men ellers er der vist mestengelske og australske turister, udover de lokale.I morgen kører vi herfra til Wellington, hvor vi skal have en enkelt overnatning inden vi sejler til sydøenjuleaftensdag og kører til Nelson, hvor vi efter planen skal være i 6 dage.No CommentComments are closed.
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Regn, tornadoer og oversvoemmelserPosted December 23, 2004“Regn, tornadoer, oversvømmelser — det er vores sommer.Familer gentænker deres ferieplaner på årets længste dag, som bragte vejrmæssigt kaos.Normalt bringer juledag solskin og atter solskin. Men i går, på årets længste dag, blev Auckland ramt afen mini-tornado, Christchurch havde oversvømmelser, og havets temperatur forblev 3 grader undernormalen, for 11. dag i træk.Andre steder skabte tordenbyger, lyn og haglstorme kaos, og mange må re-planlægge deres badeferielige nu.Man kan knap kalde det sommer. Temperaturen i Auckland er mellem 13 og 19 grader, i Wellington mellem 10 og 18 grader, og i Christchurch vendte den på 8 grader før den sneg sig helt op på lindrende17 grader!Meteorolog Geoff Sanders sagde at vejret opfører sig ‘ret bizart’, men at mini-tornadoen i Aucklandsåmænd stod godt mål med torden og lyn andre steder i landet.”… sådan kan man læse på forsiden af “The New Zealand Herald” her til morgen. En avis vi for tiden køberhver dag, fordi vi ikke har en selepude til børnene, og derfor bruger den til at løfte dem lidt i vejret såde lidt bedre kan nyde udsigten.Og ganske rigtigt, vejret i National Park var kraftige byger og lav sigtbarhed og 9 graders varme. Så viskyndte os at pakke sammen og køre sydpå. Vi droppede at køre den snoede vej igennem ørkenområdetpå den anden side af National Park da det var dårligt føre, og tog istedet den direkte vej til Wellington.Den tur bringer os tæt på kysten, hvor der er forbavsende fladt og kønt — men til gengæld gansketrafikkeret i dag, så det tog alligevel 4 effektive køretimer at komme frem, afbrudt af passende spise ogtisse-pauser undervejs.Lige så snart vi kom ned i 200-300 m højde skiftede vejret, og her til aften i Wellington snegtemperaturen sig op på 21 grader, og solen har skinnet det meste af tiden. Det har blæst en del, mendet er løjet lidt af nu, og udsigten lyder på 8 m/s for i morgen, med dønninger på omkring 1 m. Hvis detholder til i morgen eftermiddag bliver det nok ikke så slemt at sejle over Cook strædet til sydøen,modsat for nogle dage siden, hvor de var nødt til at aflyse nogle af færgeafgangene på grund af mereend 6 m høje dønninger! I den forbindelse er det værd at huske på at vi har bevæget os fra omkring 35.breddegrad ned på 41. breddegrad, og dermed befinder os i det bælte af Stillehavet som kaldes “TheRoaring Forties” (de brølende 40′ere). Det er ikke for ingenting at Wellington er kendt som en megetvindomsust by.Så i dag har vi købt lidt mere varmt tøj, bl.a. en hue til Simon og et par fingervanter, som vi måske fårbrug for hvis vejret fortsætter sådan her, når vi skal helt ned sydpå.I morgen skal vi lige forbi og have checket et dæk hos udlejningsbureauet inden vi tager med færgen, såder bliver nok ikke så megen sight-seeing i Wellington i denne omgang. Området vi bor i er et typiskby-område, og selvom der er bjerge i baggrunden, så ligger der både en motorvej og en jernbane lige inærheden af motellet, som vist er et meget typisk motel i motel-klassen… og iøvrigt har nogenlundesamme lege-udstyr som de fleste andre moteller åbenbart også har her Så bare rolig, der er ikke udsigt til nye vandfalds-billeder lige med det samme.Vi har forresten provianteret lidt ekstra i dag; vi kommer først til Nelson ved 20-tiden i morgen, og vedikke helt om der er åbent d. 24. om aftenen, så vi må hellere være beredt på lidt af hvert. Juleaften harvi ellers snakket om at fejre ved at spise burgere (børnenes valg), men nu må vi se om der er åbent foros — eller vi igen skal prøve at gen-åbne en restaurant! Gaverne skal først overrækkes d. 25. ommorgenen, igen efter børnenes eget valg. Så vi prøver at leve os så godt ind i traditionerne som muligt.
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No CommentComments are closed.
Juleaften paa fartenPosted December 24, 2004

Så blev det juleaften, selv hernede på den anden side af jorden. Vi har lige spist pizza (det var deneneste mulighed vi lige kunne finde, og det var det alternativ som Simon og Anne Dorte havde bestemt,hvis vi ikke kunne få burgere), og set det sidste afsnit af Pyrus, og børnene er faldet omkuld så snart dekom under dynen — men klokken er også blevet 23.30. Simon har sat uret til kl. 7 i morgen tidlig; de harfundet ud af at der kommer børneprogrammer på kanal 3 i morgen, og dem vil de gerne se.Turen hertil gik fint, og vi endte med at nå et par museer alligevel. Efter morgenmad checkede vi ud ogkørte ned for at få skiftet et dæk på bilen. Det kunne alligevel ikke lade sig gøre på stedet, men dehavde en bil magen til i Picton, så vi kunne bare køre ind og bytte bil på vejen når vi kom fra færgen. Såvi havde pludselig nogle timer i Wellington, som forresten er mere hyggelig og flot beliggende end vihavde troet ud fra de beskrivelser, vi havde læst. Timerne bestemte vi os for at bruge på “Te Papa”,som er national museet i Wellington.“Te Papa” er ret nyt, og ikke helt som man kender museer hjemmefra. Det er meget interaktivit, ogminder vel mest om en krydsning mellem nationalmuseet og eksperimentariet. Der er gratis adgang, menenkelte af de ting man kan prøve og visse særudstillinger koster penge — bl.a. den særudstilling somSimon og jeg så om rumfart, og hvor vi prøvede at lande en rumfærge, skyde en raket af, og megetandet. Og man skal også betale for at stå på vandski i simulatoren, som vi børnene også prøvede. Vidroppede dog det virtuelle bungy-jump. Det er et rigtigt godt museum, af høj kvalitet, og medhjælpsomme guider.Men inden vi kom dertil gik vi forkert. Lige i nærheden ligger nemlig et andet museum, og vi opdagedeførst da vi kom derhen, at det ikke var det rigtige sted. Vi tøvede derfor lidt, men blev kaldt indenfor afnogle meget udfarende guider. Jeg spurgte pænt om vej, men de foreslog at vi lige kikkede rundt hosdem først — så skulle de nok vise os vej… Det diskuterede vi så lidt, og vi endte med et kompromis, så vigik pænt indenfor og indvilligede i at bruge 15 minutter hos dem først, så ville de vise os vej  . Detviste sig dog at være svært at nøjes med 15 minutter der; de havde bl.a. en udstilling ovenpå hvor debrugte laser-hologrammer til at genskabe figurer i “pyrus-størrelse” inde i en opstilling med gamleeffekter (billedet — som jeg havde glemt i foerste omgang). Meget imponerende, og bestemt besøgetværd!
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Nå, men efter at have klaret diverse museumsbesøg kørte vi 500 m længere ned ad kajen og tog medhurtigfærgen, Lynx, til sydøen. Der er 2 selskaber som sejler, og vi skal med de andre, Blue Bridge, påvejen hjem. Selskabet The Interislander, som også sejler med Lynx, har ialt 3 færger, hvoraf den ene afde to konventionelle færger er bygget i Danmark, og lige har fejret 20 års jubilæum. Der var faktisk enminde-artikel i avisen om det i dag, og et interview med færgens første maskinmester, som udtalte sigpositivt om danske skibsbyggere.Forresten så virker tingene mere “personlige” hernede. Når man læser avisen, så er der altid mangedetaljer med. Mens vi i Danmark i en notits i lokalavisen f.eks. kan læse at der har været indbrud i enrække biler i lokalområdet, så skriver de landsdækkende aviser hernede at NN1 har fået slået siderudenind og fået stjålet en mobiltelefon fra handskerummet, og NN2 har fået brækket døren op og har fåetstjålet 25 dollar i kontanter, og så videre. Det er ikke helt så “storbyagtigt” som i Danmark.

Tilbage til turen: vejret var utroligt fint til at sejle i. Noget skyet og med lidt regn ind i mellem, menstort set ingen vind, og dønninger på måske max 1 m. Det var vist den første rolige dag mens vi harværet hernede, så det er vi naturligvis ret taknemmelige for. Som nævnt, så kan det godt være en noget“rough” tur. Den tager ca. 2h15m (og ca 3h med den alm. færge). Kun det midterste stykke foregår iåbent hav; den sidste times tid er som at sejle ind til Oslo med færgen, igennem en slags skærgård medmindre øer og holme. Meget flot.
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På den rolige del fik vi tid til en kop kaffe/te og en is. Og børnene er blevet mere modige. Anne Dortekunne selv købe en kop te, og Simon klarede (med lidt hjælp fra storesøsteren) at købe sig en kop CafeLatte… Det var ikke helt nemt for ham, selvom han havde øvet sig, og uden problemer kunne sige derigtige sætninger meget fint og helt uden accent. Jeg vil tro ekspedienten havde forventet han villebestille en kop “Hot choco-lade” og ikke en “Cup Caffe Latte”, men det lykkedes at få det forklaret tilsidst ved at henvise til nummeret på oversigten. Og så skal det siges at kiwi’ernes accent altså noglesteder er meget langt fra hvad vi andre har lært i skolen. Selv nogle af turisterne fra Australien siger detkan være svært at forstå dem.I Picton byttede vi bilen, fra en grå Mondeo til en rød Mondeo — men med bedre dæk.Udlejningskontoret holdt ekstraordinært længe åbent for vores skyld, så vi kunne bytte rundt. Damen påkontoret skulle dels hjem og holde juleaften, dels havde hendes datter 24 års fødselsdag og var kommettil NZ fra England for at holde den hjemme hos familien, så hun ville naturligvis gerne hjem til hende —men måtte altså pænt vente på os!

I den røde Mondeo susede vi så hurtigt vi kunne fra Picton til Nelson, som er en tur på små 150 km, ogtager et par timer at køre. Vi er blevet mere vant til svingene, og blev stort set ikke overhalet undervejstil Nelson — men der var nu også ret tomt på vejene. Der er trods alt ikke så mange, som gider køre langtjuleaften, som også hernede normalt tilbringes sammen med familien.
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No CommentComments are closed.
Julemorgen og gaver!Posted December 25, 2004Området vi bor i er fredeligt og roligt, og vi har ikke hørt så meget til naboerne. Men her til morgenhørte vi nu alligevel børnene i motelrummet ved siden af, som vågnede kl. meget tidligt og åbenbartskulle have deres gaver så snart det første lys viste sig på himmelen… Heldigvis sov vores børn alligeveltil kl 7.00, og de ventede pænt på at alle var vågnet op før de åbnede deres gaver: En MP3 spiller hver(billedet), som bragte stor lykke.
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Morgenmaden stod på pandekager og hygge. Vi har vores eget (pap)juletræ med, nogle stearinlys og etpar jule-engle, så vi har kunnet pynte lidt op hvert sted vi har været, og beholde julestemningen på denmåde Resten af dagen tilbragte vi med at gå en lille tur rundt i byen (hvor alt er lukket) og ved havnen, og harellers hygget os sammen. Vi har en hel lille lejlighed her, og bor lige ned til en lille flod, så her er megetrart at være, og ikke helt så “turistet” som oppe i Paihia. Vejret har ikke været så varmt i dag, menudsigten for i morgen lyder lidt bedre. Vi skal besøge en lokal kirke her, som vi har faaet en kontakt til,og det glæder vi os til.
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Vi har forresten også lavet konfekt (billedet). Mørk chokolade er ikke så nemt at få fat i her, men vihavde heldigvis taget noget med hjemmefra.

No CommentComments are closed.
I kirkePosted December 26, 2004I dag, søndag, har vi været i kirke. Takket være May-Britt havde vi fået en kontakt til en lokal kirke her iNelson, som viste sig at være stort set ligesom vores egen derhjemme. Nogenlunde samme størrelse,samme stil — endda samme højttaler-fabrikat, samme mikserpult, og et trækors som ligner det vi selvsætter op hver søndag — så på trods af at vi er på den anden ende ende af jorden, så følte vi os helthjemme.

Liturgien var vist typisk “vineyard-kirke-stil”: De startede 5 minutter for sent, de sidste 2/3 afmenigheden kom først 10 minutter senere, og så var der sang og fællesbøn de første 45 minutter,efterfulgt af en pause og lidt snak i 5 minutter, og så en times prædiken, og en halv time med respons og
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afslutning. I alt knap 2.5 time. Vi kendte ikke sangene, men de var ret “Hillsong-inspirerede” (undskylddet “indforståede sprog” for de af jer, som ikke lige ved, hvad jeg snakker om). Og så skal de forrestensnart igennem “Det målrettede liv” (40 days of purpose), ligesom vi lige har været det.En spændende ting i kirken var en del helt “nye” unge, som for ganske nyligt er kommet ind i kirken,uden overhovedet at have haft tilknytning til den før. På ganske kort tid er de gået fra stort set at haveingen unge mennesker i 20-års alderen til nu pludselig, indenfor ganske få uger, at have en hel flok unge.

Nå, tilbage til i dag: Hjemmefra havde børnene bestemt sig for at de under ingen omstændigheder ville ibørnekirke, når de nu ikke kunne sproget, men efter at børnelederen inden gudstjenesten havde værethenne og sige hej til dem, ville de gerne med ud, for, som Simon sagde: “Det er jo ikke hver dag man haren chance for at komme i en engelsktalende børnekirke”. Det gik også rigtigt godt, og begge børn fandtnogle andre børn at snakke med, også bagefter under kaffen og småkagerne. Det gik vist rigtigt fint fordem begge uden forældrenes indgriben (billederne). Der blev da udvekslet detaljer om geografien og omtidligere rejsemål.

Bagefter blev vi inviteret hjem til Guido og Andrea, som vi hjemmefra havde kontaktet, og havde en
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rigtig hyggelig eftermiddag. Vi sad forresten ude under parasollen og drak eftermiddagskaffe (Guido,Simon og jeg drak kaffe) — for solen har nemlig været på i dag, og det har været en rigtig dejligsommerdag. Desværre betød det også at vi lige netop kom for sent til at kunne komme på nettet på en afde lokale internetcaféer for atuploade de seneste dages log og billeder — beklager. Men når I læserdette, så er det lykkedes for os Hvis vejret holder (det gør det vist), så kører vi op på spidsen af nordøen i morgen, til sandstrande, storeklitter, måske en sælkoloni, nogle kilder, og andre flotte steder.P.S.: Jeg har lovet Pernilles far at tage dette billede:

Det er det bedste jeg kan præstere uden andet udstyr end kameraet og en standardoptik her i byens lys.Det har ikke kunnet lade sig gøre før på grund af vejret, men i aften lykkedes det.I andre kan jo gætte med på hvad det forestiller…P.P.S.: Der har vist ikke været så mange billeder af mig, så jeg vedlægger et selvportræt af en megettypisk situation, taget for et par dage siden i National Park 
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4 Comments so farOle og Inge on December 27th, 2004Kære jer. I får da oplevet noget og du forstår, kære Per, at holde vor interesse ved lige. Jeg måsige, at det første vi gør om moggenen, undertiden før morgenmaden, er at se efter hvad der erkommet så bliv endelig ved med at orientere os som du gør. Nogle af vore venner har spurgt omdet ikke er et stort arbejde at skulle lave så mange rapporter hver dag, stort set. Vi har beroligetdem med, at det jo samtidig også er stof til en rejsebeskrivelse som kan bruges bagefter. Det ernok ikke let at rekonstruere det hele når I først er hjemme i Tåstrup - og samtidig får vi andreglæde af det.I har sikkert hørt om den forfærdelige katastrofe med jordskælvet i havet når Sumatra. Derskønnes nu her til morgen at der er omkommet mere end 16.000 mennesker i området isydøstasien - og tallet skønnes at stige.Herhjemme er alt ved det gamle. Søndagsavisen fortæller at danskere er blevet mere “religiøse”end før i tiden. Produktchef Steen fra Nokia var i radioen her til morgen om emnet:stemmetræning og den “rigtige” lyd til mobiltelefoner. Vigtigt at ringelyden er sådan at denpåkalder mest mulig opmærksomhed. I morgen kommer den del af den nære familie der ikke er iN.Z. til fødselsdag og vi skal tænke på jer og glæde os sammen med jer, det er virkelig en skøn tidI oplever og vi ser frm til at høre mere. Hvordan i øvrigt med dyrelivet, findes der også kængurueri N.Z.? O g hvad med de der typiske australske pungdyr, er de også på N.Z.?Kærlig hilsen til jer alleMor og far

1.

Michael on December 27th, 2004Sydkorset?2. Bente on December 27th, 20043.
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Hej!Godt at høre fra jer igen - og hvor er vi glade for at det ikke er i Thailand, I holder ferie - derløber fortsat nyt ind om katastrofen, tabstallene stiger og de, der har været vidner til det,fortæller om hvor vanvittigt hurtigt tingene er sket.Vi havde - som I sikkert forstod på Jette - en hyggelig juleaften og mor klarede 2 sange rundt omtræet så det var flot.I dag er det jo hverdag - Preben har været på arbejde, men jeg afspadserer og har så “hygget” migmed at købe ind og gøre rent.Hav det fortsat godt.Hilsen Bente og PrebenPer on December 29th, 2004Bingo, Michael! Det er sydkorset. Jeg kan hoere du skal med ud at kikke naeste gang  — Per.4.
Sommervejr!Posted December 27, 2004Nu er sommeren kommet for alvor her i Nelson — som er det sted i New Zealand, hvor der statistisk erflest solskinstimer. Solen har skinnet fra en skyfri blå himmel, så vi kørte en “smuttur” op til “FarewellSpit”, som er en 70 km lang sandtange. Vi var nu ikke ude at gå på selve tangen (det kræver en4-hjulstrækker at komme helt derud), men vi kørte til det nordligste punkt på sydøen istedet, og gik entur gennem de kæmpestore klitter ned til vandet. Der er også nogle meget sjove klippeformationer ivandet.

Der er et flot landskab på vejen, som I kan se på billederne. Selvom turen ikke er så lang, knap 150 km,så tog det os 3 timer at køre — visse steder er den anbefalede hastighed i svingene 15 km/t. MellemMutoeka og Takaka er der et stykke på knap 25 km, hvor man kommer fra hav-niveau op til 810m og nedigen. Medregnet et fladt stykke på midten bliver det en gennemsnitlig stigning både op og ned på 8%, såder er god brug for 1. og 2. gear. Turen det sidste stykke op til “Farewell Spit” er en mindre vej, hvor vitalte 18 en-sporede broer. Så det er jo godt, at trafikken ikke er for tæt.
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Vi så desværre ikke nogle sæler derude, så dem må vi have til gode. Vi ser dog mange fugle, også afarter som vi slet ikke kender hjemmefra. Der er også masser af store rovfulge, som svæver overlandskabet! Og så er der mange possumer. En possum er et importeret (skade)dyr her, så der bliver lagtgift ud for at holde bestanden nede. Der er en død possum på vejen for hver 5-10 km man kører, så deter nok rigtigt, at her er mange af dem!Hele østkysten, som man kører langs, ligger beskyttet inde i en meget stor bugt. Det øverste områdekaldes Golden Bay på grund af det gyldne sand. Nogle steder har man helt turkis-blå vand og udsigt oversandstranden til de 1700 m høje sneklædte tinder i Nationalparkerne i området. Meget flot også.Vi har haft god brug for solcreme og kasketter (når de da ikke blæser væk). Man kan virkelig mærke atsolen bider midt på dagen, så det er om at være lidt forsigtig.
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På grund af den lange tur var vi først hjemme efter at solen var gået ned, så nu har vi også prøvet atkøre når det er helt mørkt, i venstre side af vejen…No CommentComments are closed.
Mere godt vejrPosted December 28, 2004Vejret er stadig lunt, og til formiddag har solen skinnet. Vi gik derfor de 150 m op på “New ZealandsMidtpunkt” — som vist alligevel ikke ligger helt på det geografiske midtpunkt, men det lyder jo megetgodt at sige at man har været der. Det giver god motion for benene at vade op og ned ad de stejle stier,men belønningen er muligheden for at spise sin medbragte frokost med en fantastisk udsigt over heleområdet; både ud over byen, havnen og havet helt op til Golden Bay, og ind over de bløde græsklædtebakker og bjerge i baglandet.Her er forresten en Tui (billedet er taget paa vej op til midtpunktet). Den tror jeg ikke vi har derhjemme, Michael?

Fra midtpunktet kørte vi lidt nordpå, og ud til “Rabbit Island”, som er et naturreservat med kæmpestoreog brede sandstrande. På grund af tidevandet var det helt lunt, og selvom vi ikke havde badetøj på synesbørnene godt at man kunne pjaske lidt i vandkanten (billedet). Vi så dog hverken dræberkaniner ellerkæmpekaniner derude…
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Lidt længere nordpå ligger et lille akvarium som viser det lokale maritime liv. Der er det bl.a. muligt atrøre ved deres kæmpe-ål — man skal bare være lidt forsigtig, for de kan godt bide! Simon sagde de følteslidt ligesom at røre ved noget gele, og det er jo nok rigtigt, når han siger det.
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No CommentComments are closed.
Ny bil igenPosted December 29, 2004Sidste update foer vi koerer sydpaa. Da vi har nogle lange koeredage de naeste par dage kommer der nokikke updates foer igen lige omkring nytaar. Saa derfor til jer derhjemme: Godt nytaar!Her er vi forresten:
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Den bil vi fik juleaften har desværre et problem: Blæseren virker ikke ordentligt, så hvis det er fugtigt ivejret eller varmt er det svært at få afdugget ruderne eller få bilen kølet ned. Vi havde håbet på at detkunne ordnes på det lokale Ford værksted i dag da de åbnede, men de havde ikke reservedelene til atlave den med. Eneste mulighed var derfor at køre tilbage til Picton for at bytte bilen endnu engang. Videlte os derfor, så jeg kørte alene de 300 km frem og tilbage for at bytte bil, mens Lene og børnene gikned i Founders Park, som minder lidt om “Den gamle by i Århus”.Parken udmærker sig bl.a. ved verdens største samling af vækkeure. Som om det var noget at samle på Men det var nu meget sjovt at se.Da der ikke skulle passes på at ingen blev køresyge kunne jeg (Per) køre lidt hurtigere tilbage til Picton.Turen tog omkring 1h45m begge veje, og de 50 km tættest på Nelson var vel nærmest som en blanding af“Sega Rally” og “Ultimate Ride”. Men med god musik på CD’en (Tower of Power, Spyro Gyra, LeeRittenour) gik det glat. De lokale kører meget hensynsfuldt, og langsomme køretøjer er flinke til at holdeind og give plads til andre. Selv lastbilerne holder ind fra tid til anden!Selvom man skal holde øjnene på vejen, så kan man nu ikke undgå at kikke sig omkring i det megetvariende landskab. Det er hele tiden skiftende og meget flot, og selvom man ser det samme stykke landskab flere gange, så forandrer det sig meget når lyset skifter med vejret og tiden på dagen.
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Her til eftermiddag, tilbage i Nelson, har det regnet lidt mere, så vi har været lidt rundt i byen ogshoppe lidt og spise på caféerne. Til aften pakker vi sammen, og prøver at komme tidligt afsted imorgen. Der er en lang køretur ned til Franz Josef, og en endnu længere på næste stykke til Te Anau. Vihar kørt noget over 2.500 km indtil nu, og mangler ihvertfald 2.800 km mere, så vi får nok rundet de5.000 km inden vi er i Auckland igen. Så vidt jeg husker kørte Per Michael og familie omkring 4.000 km(på lidt kortere tid), og jeg kan huske da vi planlagde vores rejse, at vi nok ikke ville køre så langt… mendet får man nu hurtigt gjort, hvis man gerne vil rundt og se landet her!No CommentComments are closed.
Vejledning…Posted December 29, 2004Forresten skal jeg lige huske at sige at de gamle indlaeg her ikke er forsvundet. Hvis du vil se alt derhoerer til december, saa klik paa “December 2004″ i hoejre side under “Archives”. Du kan ogsaa gaadirekte til en bestemt dag for at se en enkelt dags indlaeg.No CommentComments are closed.
TsunamienPosted December 29, 2004Jeg synes jeg lige jeg ville skrive et par ord om de sidste dages naturkatastrofe ogsaa. Vi laeser ogsaa omdet hernede, og der er ihvertfald nogle kiwi’er som er beroert af situationen. Der er vist stadig 300 somman ikke har kunnet opspore endnu. Selvom man regner med at finde langt de fleste i live, saa er detdet naturligvis en ganske forfaerdelig situation for de mange som er beroert af det!Vi har ikke direkte maerket noget til det her. Der har godtnok vaeret et kraftigt jordskaelv i detTasmanske hav. Det maalte 8.1 paa Richter skalaen, hvilket er lidt under det andet skaelv paa 9.0, somforaarsagede Tsunamien i Thailand og andre steder. Der har ogsaa vaeret 4 meget mindre skaelv her paasydoeen i juledagene, men altsaa ikke noget som vi har maerket til. De menes at vaere relateret til detkraftige skaelv i det indiske ocean — selvom smaa jordskaelv altsaa er meget almindelig hernede.3 Comments so far
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Karin & Michael on December 29th, 2004http://staff.aist.go.jp/kenji.satake/animation.gif1. Lars, Birgitte, Daniel, Andreas og Nikolaj on December 29th, 2004Kære alle 4Godt at høre, at I har haft nogle gode juledage og at I fik pakket julegaver op o.s.v. Det var ogsårigtig hyggeligt, at snakke med jer og høre jeres stemmer.I aften, da vi sad og spiste aftensmad, talte vi om jer og Daniel sagde; “jeg kendte engang nogle,der hed Simon og Anne Dorte …” Han syntes, at det var utrolig længe siden, at vi har set jer. Visavner jer alle sammen og der er helt klart nedtælling - ikke kun til nytårsraketterne, men i højgrad til jeres snarlige hjemkomst. Det bliver skønt at se jer igen og høre meget mere om jeres tur.Håber I kommer godt ind i det nye år.Tusind knus fra os alle
2.

Ole og Inge on December 29th, 2004Kære allesammenJa, mens vi sidder her til aften og tænker på jer og skriver disse linier, er I nok på vej sydpå. Vihar fulgt med på kortet, hvor langt I skal.Det var da også et voldsomt jordskælv i det Tasmanske hav. Vi håber landet holder sig i ro, oghavet med, mens I opholder jer i NZ.Vi følger jo den voldsomme udvikling efter katastrofen i Asien. Det er så forfærdeligt at detnæsten ikke er til at fatte.Vi havde en god dag i går, hvor hele familien var samlet, vi savnede bare jer.Men det var dejligt at tale med jer, og man kan se på billederne at I har det godt. Nyd det fortsat -god tur og godt nytår.De kærligste hilsener og knus fra far og mor

3.

Regnskov i regnvejrPosted December 30, 2004I dag stod vi tidligt op, og koerte afsted inden kl. 7.00, mod Franz Josef. Vi spiste morgenmad paa vejen,saa vi kunne komme hurtigt ud ad doeren.Det er endnu en flot tur, hen over et par bjergpas og ned langs vestkysten af sydoeen. Landskabet er meget anderledes end paa nordoeen, og veksler mellem omraader med skovklaedte og meget frodige bjerge, og omraader, der er helt flade. Specielt vestpaa er der meget frodigt. Hvis man stopper og og gaar ud og lytter, saa kan man godt fornemme at man er i en regnskov. Lydene er helt anderledes, og der er masser af fremmed fuglesang.Paa der foerste af vores stop blev vi overfaldet af sandfluer, som pludselig var alle vegne — ogsaa inde ibilen, da doeren et oejeblik stod aaben! Anne Dorte kastede sig ud i en fluekrig for at blive af med demindst 50 fluer, som var inde i bilen. De var heldigvis ikke saa aggressive, men de bider, saa man kanmaerke det!Paa et andet stop tror vi nok vi hoerte en kiwi-fugl. Den har en karakteristisk sang, som boernene kalderfor en “bo-dyt” lyd, og denne her loed naesten ligesom de to toej-kiwi’er som boernene har faaet. Vi harogsaa hoert en “Bell-bird”, som synger meget flot — og saa har vi set masser af rovfugle og et vaeld afsmaafugle. Der er ogsaa store flokke af hjorte — paa hjortefarmene  Og vi har set smaa kaniner, somloeber rundt langs vejene.Skovbruget hernede drives ioevrigt lidt anderledes end i Danmark, os bekendt. Vi faelder typisk kun deleaf traerne i et omraade ad gangen, men her er det aabenbart almindeligt at rydde et helt omraade foerdet bliver plantet til igen. Man kan derfor komme forbi et bjerg hvor den ene halvdel er plantet til ogskovklaedt, og den anden er helt bar og ryddet. Det ser lidt underligt ud… men jo laengere man kommerned langs vestkysten, jo flere helt uberoerte omraader er der.
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Et tredie stop ved frokosttid gav os mulighed for at se en kaempe sampling af tepotter paa den cafe hvorvi spiste. Der var mange hundreder af dem, bl.a. ogsaa en der var formet som Peter Plys. Sikkert megetsjov at se paa, men nok ikke saa nem at haelde af…Helt fremme naaede vi ogsaa en tur ud til selve Franz Josef gletcheren. Den ligger i regnskoven, og derregner det selvfoelgelig. I dag endog ganske saerligt meget, saa vi havde god brug for alt vores regntoej…Men inden vi naaede saa langt oplevede vi noget lidt mere dramatisk. Paa den sidste nedkoersel lidt inden Franz Josef, saa koerte autocamperen lige foran os pludselig af vejen, ned i groeften (heldigvis ikke ud over kanten paa den anden side), og brasede ind i nogle traer, foer den med et brag stoppede med roeg ud af motoren! Saa vi maatte lige stoppe og hjaelpe de to uheldige og noget chokerede tyskere, der dog heldigvis ikke var kommet noget til selv. Det tog lidt tid at koere til et sted hvor telefonen havde daekning, saa vi kunne ringe efter assistance, og tilbage igen.Naa, tilbage til naturen: Som naevnt, saa er skovene her deciderede regnskove visse steder, og de er meget taette og uigennemtraengelige. Her hvor vi bor nu, paa Franz Josef YHA, ligger vores vaerelse ligeud til regnskoven bag os, og det er spaendende at hoere alle de anderledes fuglelyde. Vi skal tidligt op i morgen for at koere en endnu laengere tur, ned til Te Anau. Turen i dag tog effektivt 6 timer, og turen i morgen tager nok mindst 7h30m at koere, plus tid til stop undervejs. Men mon ikke fuglene i regnskoven her bagved kan vaekke os?(YHA betyder forresten Youth Hostel Association — siger Anne Dorte jeg skal skrive).P.S.: Jeg (Anne Dorte, som skriver dette “P.S.”) har sovet det meste af turen, saa jeg har ikke setligesaameget af naturen som de andre. Men jeg hoerte Kiwi fuglen [Beklager stavefejl og manglende billeder; jeg kan ikke kopiere fra min egen PC til denne her maskineder er paa nettet, saa jeg maatte skrive det hele ind igen her til aften, og det gik lidt staerkt…]2 Comments so farBodil on December 30th, 2004hej med jer,ja så har jeg også fundet ud af at sende en hilsen! det er spændende at følge jeres turog hvor har I oplevet meget.ove og jeg vil ønske jer godt nytår,vi skal fejre det med lille silke.Viglæder os til at se dig på klinikken igen Lene.Mange hilsner Bodil1.
Lars, Birgitte, Daniel, Andreas og Nikolaj Lynge on December 30th, 2004Hej alle sammen.Vi har lige siddet sammen og kigget på siden og jeres spændende oplevelser sammen med Dortheog Frans. Frans har selv været på NZ og fulgte spændt med i jeres tur. Han siger i øvrigt, at I harde bedste oplevelser til gode på Sydøen. Så det kan I jo bare glæde jer til.Håber I får et godt nytår, det bliver spændende at høre, hvordan det forløber på den anden side afjorden. Vi regner med at sende nogle raketter af, men jeg tvivler desværre på, at de når så langt,så I kan se dem.Ha’ det rigtig godt - glæder os fortsat meget til at se jer snart.Tusind knus fra alle os + Dorthe og Frans, Hanne og Kjeld.

2.

Kort update Te AnauPosted January 1, 2005Vi er i Te Anau, og har nydt godt af lidt solskin de sidste par dage. Jeg har en laengere update og nogle billeder, men de kommer tidligst i morgen, naar vi kan finde et sted at uploade igen. Vi har det stadig godt, og har set gloedende orme i nogle underjordiske grotter, og koerer i morgen en tur op til Milford Sound. Men mere om det senere.3 Comments so farJette on January 1st, 20051.
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Godt nytår til jer alle 4! Jo, jo, jeg ved godt, at I allerede har været i 2005 længe - det snakkedevi om i går aftes, da vi spiste, at nu lå I allerede og sov sødeligt og var kommet godt ind i 2005(regnede vi med!). Synes I har været væk en evighed, men måske er det bare fordi, der er sket såmeget i verden og i lille Danmark siden I rejste. Håber I har det godt! Kærlig hilsen Jette, John,Erik og NielsElsebeth on January 1st, 2005Godt Nytår til jer alle fire! Dejligt at se at I oplever så meget og nyder jeres tur!Mange hilsener fra Søren og Elsebeth2.
Claus, Birgitte, Emilie, Christoffer og Sebastian on January 2nd, 2005Hej vennerHar lige været offline et par dage, så derfor denne lidt forsinkede nytårshilsen.Godt nytår til jer og godt at høre i fortsat har det godt. Kedeligt med jeres bil - Sådan er det velmed Ford!(Er der ikke noget med, at I skal have ny bil når I kom hjem? Hvad mærke var det nu lige?)Tak for jeres SMS!Kan man bruge de der glødende orme til at fiske med - og i givet fald, behøver man så at tilberedefisken yderligere?Glæder os til at se jer herhjemme igen i god behold!Godt nytår!

3.

Gloedende orm!Posted January 1, 2005Lige nu, på årets første dag, sidder jeg i skyggen for solen under et træ, på en græsplæne, mensbørnene leger i klatrestativet her ved siden af og gynger på gyngerne. 50 m herfra ligger Lake Te Anau,og vi kan se og høre “heliski” helikopterne og vandflyverne starte indimellem.Vi er lige kommet tilbage fra en tur ud til Glow Worm Caves, hvor vi gik igennem gange og rørsystemerdannet af vandet — nogle steder med kun lidt over 1 m op til loftet, andre steder 25 m — og sejlede påen underjordisk sø i næsten totalt mørke; kun oplyst af Glow Worms. En Glow Worm findes vist kun herpå New Zealand, dog med nogle beslægtede arter i Syd Australien og på Tasmanien. Det er en flue-larvepå størrelse med en tændstik, som spinder fang-tråde ud i loftet af de mørke og fugtige underjordiskegrotter, og med sit “kemisk frembragte” lys tiltrækker og fanger andre insekter, som er blevetudklækket i floderne inde i bjerget. Jo mere sulten den er, jo mere lyser den. Det er næsten som at ståunder en bælgmørk himmel og se et væld af stjerner med forskellig lysstyrke.Den eneste måde at komme til hulerne er at sejle over Lake Te Anau, som er New Zealands største sø. Såfår man samtidig mulighed for at nyde den storslåede udsigt over Fiordland, som området her påvestkysten hedder. Hulerne har nok været kendt af Maorierne, fordi navnet “Te Ana-au” betyder “hulenmed de hvirvlende vande”. Det ledte en eventyrer til at lede efter huler langs bredden af søen, og i1948, efter 3 års ihærdig afsøgning af 500 km søbred, opdagede han en kilde som han dykkede indgennem — for pludselig at stå i en bælgsort hule, kun “oplyst” af Glow Worms, og med cirklendestrømme og vandfald.
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Desværre måtte man ikke tage billeder inde i hulen, så I må bruge jeres fantasi istedet. Jeg har dog ligeskudt indgangen, og en typisk situation fra stranden udenfor — hvor Simon smider sten i vandet.

Vi kom her til Te Anau Lakeview Holiday Park i går aftes, og bor på et backpackers område, med deltefaciliteter. Det er OK, men ikke noget specielt. I går aftes, nytårsaften, var her fredeligt, og selvomSimon og jeg var ude kl. 24.00 for at kikke efter fyrværkeri, så så vi stort set ingenting — andet endstjernerne, som vi så kikkede på istedet for, mens de tittede gennem den fugtige aftenluft. Lidt af enkontrast til Danmark, hvor det med fyrværkeriet vist nærmest er gået helt over gevind!Det gik godt med at køre hertil i går, selvom den rene køretid var 7 en halv time. Vi kørte afsted ved7.30 tiden i går morges, men stoppede op ved Lake Matheson efter kun 25 km kørsel, og gik de 20minutter ind til selve søen. Der blev vi belønnet med et fantastisk syn: Mt. Tasman og Mt. Cook lå ibaggrunden, badet i et gyldent sollys, kun synlige igennem et stort hul i de lavtliggende hvide skyer. Det var helt vindstille, så søen var spejlblank, og reflektionerne af bjergene og træerne langs søen stodskarpt. Kontrastomfanget af sceneriet var for stort til at man rigtigt kan indfange det med kameraet, såbilledet her yder vist ikke øjeblikkets skønhed fuldt retfærdighed.
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Da vi skulle til at pakke sammen, og de første turistbusser ankom, dækkede skyer for bjergene, ogudsigten var nok slut for denne dag. Men vi oplevede den, og kunne glæde os over det, mens vi spiste lidtmere morgenmad og drak te/kaffe på den nærliggende café, med udsigt til de andre bjerge ibaggrunden.Turen fra gletcherne går ned langs kysten, med udsigt til voldsomme bølger, der dundrer ind overstranden. Ved Haast drejer man fra og svinger ind i landet, over nogle pas og op til Wanaka, hvor vi gjorde holdt. Undervejs kører man forbi flere store søer, med bjerge i baggrunden, fossende floder ogvandfald.Vi gjorde et planlagt holdt i Wanaka, og fandt noget at spise der. Der er en typisk turistby, som ikke ersærlig charmerende — udover selvfølgelig udsigten til bjergene i baggrunden. Så vi skyndte os videre, ogkørte via Quenstown langs med på den ene side bjergkæden The Remarkables, (som er et skisportsstedom vinteren), og på den anden side Lake Wakatipu. Denne sø er speciel fordi den med 5 minutters cyklushæver overfladen 12 cm og så daler ned til normal højde igen; den “ånder” nærmest — sandsynligvis pågrund af en resonans i selve søen under påvirkning af det atmosfæriske tryk og vinden. På vejen væk fraWanaka kører man forresten også lige forbi Kawarau River, hvorfra det originale Bungy Jump kanforetages på Suspension Bridge under kyndig vejledning af opfinderen A.J. Hackett.Fra Quenstown og de sidste 180 km ud til Te Anau er vejen stort set flad. Det er næsten som at køre overden jyske hede, og der er store mænger af især får på markerne, udover nogle køer og hjorte hist ogpist. Der er mange flere får pr. græsareal end vi er vant til at se i Danmark, så nogle steder ser detmeget overvældende ud med alle de hvide, grå og sorte uldtotter spredt ud over landskabet.Jeg glemte iøvrigt at fortælle en ting vi også prøvede på vejen ned til gletcherne… der er som nævntmange ensporede broer over floderne — men et par steder har man virkelig taget konsekvensen, og deltbegge bilretninger plus et jernbanespor over den samme 4 m brede bro. Så man skal huske at kikke efterikke bare biler fra den anden retning, men også om der kommer tog den ene eller anden vej… og så måman jo bare håbe på at det ikke kommer. mens man er på vej over!Tilbage til Te Anau, hvor vi tilbragte resten af eftermiddagen med at cykle 4 på den samme cykel (somvar beregnet til det) og spille minigolf, og hygge os i det lune sommervejr. Den ventede regn har vi ikke rigtigt set noget til, så vi har vist endnu engang været heldige med vejret.
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I morgen går turen de ca. 150 km op til Milford Sound, hvor vi skal på tur ud i fjorden, og 10 m ned undervandet og kikke på dyrelivet… men mere herom senere No CommentComments are closed.
Milford Sound i SolskinPosted January 2, 2005
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Vi havde planlagt efter at den “flotteste” dag hernede skulle bruges til turen ud til Milford Sound. Det ernaturligvis mest storslået i regnvejr på grund af vandfaldene, men en sejltur i solskin er trods alt ikke atforagte. I går var det, mod forventning, fint vejr her, så vi var lidt skeptiske da vi kikkede ud på en lidtoverskyet himmel her til morgen. Ydermere er Milford Sound et af de steder i verden hvor det regnermest; ca. 6.5 m vand bliver det til hvert år, så det er meget sjældent der er flot solskin. Og når der er,så bider sandfluerne som regel, så det er ikke altid et rart sted at opholde sig.Turen derud havde vi hørt en del om inden vi tog afsted. De gør meget ud af at forklare at det tager langtid i forhold til afstanden, at man kun kan køre med snekæder om vinteren (ikke så aktuelt for os), atman skal huske at bruge gearene på vej ned ad bakkerne, osv… så vi var forberedt på det værste.



B4s NZ Blog (http://www.b4net.dk/blog)

56 of 70

Men det blev slet ikke så slemt! For det første er vejen derud meget fin. De første 90 km er stort setflade. Det alpine stykke sniger sig ganske vist op på knap 900 m.o.h., men det var nemmere at køre endflere af de andre steder vi har været. Når der f.eks. stod 55 km/t, så kunne man snildt køre 70 km/t —modsat andre gange, hvor man vist skulle have været rallykører for overhovedet at snige sig op inærheden af den anbefalede hastighed  Men det er rigtigt det tager lang tid at køre derud, for der ernemlig mange steder man er nødt til at standse op og nyde udsigten og de flotte omgivelser.

For det andet var vejret strålende. Her til aften var det stadig et pænt stykke over 20 grader i Te Anau,og solen har skinnet hele dagen. Kun den yderste del af Milford Sound var dækket af skyer og en smulelet regn. Selvom vandfaldene ikke havde så meget vand at falde med som på en god regnvejrsdag, så vardet nu et ganske imponerende og majestætisk syn alligevel. Lidt sæler blev det også til på turen, udoverde mange flotte udsigter, vandfald, klipper, lodrette kanter, udhæng, osv.
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Selvom fjorden er godt beskyttet, så kan der godt være store bølger i overfladen og vind. På detsmalleste sted i tragten kan der komme op til 7 m høje dønninger, og vinden kan undertiden være 30-50m/s… I dag blæste det 15 m/s da vi kom igennem, selvom det egentlig var vindstille udenfor mundingen,i det Tasmanske hav — som vi iøvrigt kom helt ud i, da du nu var så usædvanligt godt vejr.

Udover selve Milford Sound så vi også undervandsobservatoriet. De øverste 3 til 8 m af vandet i fjordener feskvand, som er mørkt på grund af udvaskning fra bjergene og træerne på klipperne. Nedenunderkommer saltvandslaget, som er skærmet af det mørke feskvand. Selve indsejlingen til Milford Sound erikke særlig dyb, og det beskytter saltvandslaget mod for megen cirkulation og alt for store dønninger.Derfor er der, blot 10 m nede, et fiske- og planteliv som man normalt kun finder på væsentlig dybere(koral)rev. Observatoriet er bare en “omvendt udsigtsplatform” som giver mulighed for at studere detnaturlige liv.Her var vi igen heldige: De sagde at vi havde sigtbarhed på 25 m under vand, hvad man normalt kun haren dag om året, og der var en del zoo-plankton, som havde spist algerne — så vi så en masse fisk ogkoraller og planter i det klare vand. Bl.a. så vi sorte koraller (som er hvide når de er levende); de findesnormalt kun på meget store dybder, og er ikke set af ret mange mennesker. Anne Dorte mener hun såskyggen af en haj… ihverfald var der et stort rovdyr/rovfisk forbi på et tidspunkt og skræmte de mangesmå fisk. Det kan godt være rigtigt; de har tidligere set hajer op til 5 m længde komme forbi. Men vi så
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den nu ikke rigtigt…Det sidste stykke af turen foregik med en vandtaxi. Tur-båden satte os af ved observatoriet (som mankun kan komme til med båd), så vi måtte med en lille vandtaxi det sidste stykke tilbage til Milford Sound— og så gik turen hjemad igen, gennem bjergpas hvor vi igen kunne lege med sne ved den 1200 m lange,10% stejle og ensporede Homer tunel i 900 m højde.Hvor mange sandfluebid vi fik med hjem vides ikke. De kommer først med lidt forsinkelse. Simon og Lenegår vist stort set fri, men både Anne Dorte og jeg har en del små røde “myggestik” at klø på.

I morgen kører vi herfra og til Otago halvøen, hvor vi håber at se pingviner og endnu flere fugle. Der eret rigt dyreliv mange steder her, og vi har set og hørt mange af de “lokale” fulgle som Tui, Bell Bird ognu også Kea’en, som er en alpin-papegøje.P.S.: Lidt trivia skal I ikke spares for… Vi har nu kørt knap 3900 km i alt, og har mindst 1600 km mere atkøre før vi er tilbage i Auckland, hvor vi startede. Vi har taget over 2.500 billeder, som sammenlagtfylder 12.7 GB (ca. 3 fulde DVD’er). Vi har været oppe på 35. breddegrad, og er nu nede på 45.breddegrad. Det bevirker bl.a. at dagene er mere end en time længere her end oppe i Paihia.2 Comments so farBente on January 3rd, 2005Hej!Hvor lyder det enormt spændende det, I oplever. Og dejligt at høre fra jer igen. I Danmark varfyrværkeriet lige omkring midnat lige så vildt som det plejer, men både i løbet af december ogdagene efter nytår har vi hørt/set meget mindre end vanligt. Flere har opfordret til at brugepenge på nødhjælp til Asien i stedet for fyrværkeri.Hav det fortsat godt.Hilsen Bente og Preben
1.

Lars, Birgitte, Daniel, Andreas og Nikolaj on January 3rd, 2005HalløjsaVi har lige set de seneste billeder. De er da helt vildt flotte - det må være utroligt at opleve ivirkeligheden!Det lyder herligt, at vejret er godt til trods for at det ikke lige var det I forventede.Her går livet videre - vi er nu vendt tilbage i skole og på arbejde igen efter en dejlig juleferie. Viskal vist alle sammen vende os til dagligdagen igen - gab!Fortsat god tur. Vi glæder os meget til at se jer snart.
2.
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Knus fra os alle 5 + kaninerne
Saa vender vi hjemPosted January 3, 2005Så vender vi hjem…Efter nogle spændende dage i flotte omgivelser gik turen i dag sydover igen, gennem et fladt landskab.Vi bestemte os for at køre til “Lands End” i Bluff, som ligger for enden af SH 1 (State Highway) — ellersom de selv skriver det i Bluff: “The beginning of SH 1″… alt afhænger som bekendt af perspektivet Bluff er ikke helt det sydligste punkt på sydøen, men det er så langt som man kan komme på almindeligeveje og uden at køre et par timer ekstra for blot at nå 5 km sydligere. Og da det hernede hedder “FromCape Reinga to Bluff” når vi siger “Fra Skagen til Gedser”, så var det godt nok for os.På vejen kommer man igennem Invercargill, der ligesom Bluff er en flad, åben by, præget af livet tæt påhavet. Området dér, såvel som området omkring Dunedin længere nordpå, har mange skotske rødder,hvilket man kan se på vejnavnene og på arkitekturen. Invercargill er en forholdsvis rig by, eftersom deter den største handelsby i et område med masser af god og rig landbrugsjord. Bluff derimod er ikke envoldsomt charmerende by. Mange bygninger trænger til en kærlig hånd, og der ligger en storaluminiumsfabrik, som får sin energi oppe fra et vandkraftværk ved Manapuri nær Te Anau.Der er en lille bakke på små 250 m, Bluff Hill, hvorfra der er en fin udsigt over sydøen og ud til StewardIsland — når det er godt vejr, hvad det ikke var i dag! Det nærmeste vi kom til Stewart Island var et kikpå færgen derover, som dukkede ud af tågerne på sin vej tilbage til Bluff. Færge er måske så megetsagt, men en båd på fiskekutterstørrelse i fast rutefart kan vel med lidt god vilje kaldes en færge…Det sydligst vi kommer er her i Bluff, hvor der ved “Lands End” står skiltet som I kan se på billedet. Dermanglede en indikation af afstanden til Taastrup, men GPS’en kunne fortælle os at vi var 18.076 kmhjemmefra — og det er nok stort set det længste man kan komme, hvis man stadig vil have fødderne påland. Vi mødte også et par cyklister, som var startet i Auckland, havde cyklet nordpå til Cape Reinga,hele vejen ned til Bluff, og nu “blot” skulle tilbage til Auckland igen. Det er en noget bakket tur vissesteder, på nok omkring 3.000 km i alt. Og de fleste steder er der ikke cykelstier, så det foregår sammenmed trafikken, og endda ofte på selve kørebanen på de mange smalle veje i bjergområderne.
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Og her, med den koldere antarktiske vind susende op mod os, knap 4.500 km fra sydpolen, vendte vi igennæsen hjemad.Vi har indtil nu kørt sydover, længere og længere væk hjemmefra, på nær en af de første dage hvor vikørte nordpå. Og fra nu af kører vi altså tættere på Danmark igen.Efter i alt 6 timers kørsel, knap 500 km, på forholdsvis flade og gode veje, er vi kommet til Portobellossnoede veje på Otago halvøen. Vi bor lige ned til vandet, et hyggeligt og roligt sted i helt nye værelser,med udsigt over en lille bugt med masser af vandfugle, og skal bruge et par dage på at kikke på dyrelivether.No CommentComments are closed.
Albatrosser, sæler og pingvinerPosted January 4, 2005
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På trods af det lidt kedelige vejr kørte vi de sidste 15 km nordpå til Taiaroa Head, hvor der er den enesteynglende Albatros koloni på fastlandet noget sted i verden. For at komme helt tæt på skal man på enguidet tur, men vi håbede i første omgang på at se Albatrosser ud over klipperne uden at tage turen. Menefter at have kikket i et par timer på pelssæler på stranden på meget tæt hold, og set masser af måger,suler, terner(?), svartbag men ingen albatrosser to vi alligevel den guidede tur. Desværre blev det megettåget lige da vi kom tættere på kolonien, så vi havde et temmeligt sløret syn af rugende albatrosser påbakkerne.På vej tilbage til samlingsstedet blev vi dog “belønnet” med en flyvende albatros, som kom susenderundt om toppen nogle gange. På silhuetten her kan I se den sammen med en almindelig måge… den haret vingefang på 3 m! Albatrosserne flyver bedst i blæsevejr. De svæver hen over vandet, og brugermeget lidt energi på at holde sig flyvende. På et år tilbagelægger de typisk 190.000 km, hvor de cirklerrundt om antarktis. De fouragerer typisk en del i området syd for Argentina, og de kan tilbagelægge de5.000 km herfra til Argentina på 7 dage. Tophastigheden i god vind er over 100 km/t.
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Den art som holder til her, Northern Royal Albatros, yngler her ved Taiaroa Head. Fra fuglene kommerind for at bygge rede til ungerne flyver hjemmefra går der næsten et år. I september letter ungerne forførste gang — og så sætter de ikke fødderne på fast land igen før der er gået 4 til 6 år! Når de gør det,kommer de her tilbage. De har god øvelse i at lande på vandet, men første gang de lander på jordenefter de mange år ude at flyve, går det som regel lidt galt. De lander for hårdt, og slår et par kolbøtterfør de står stille. Benene kan heller ikke helt bære dem, for de er ude af træning, men efter nogle dagekommer de dog i form igen.Albatrosser bruger nogle år på at finde en mage, og når de er omkring 10 år begynder de at yngle. Delægger ét æg hvert andet år, og opdrætter deres unge i fællesskab med magen. Derefter flyver de bort iet helt år, før de to fugle igen mødes her for at opfostre næste unge. Når de er sammen bruger demegen tid sammen, men de ser jo heller ikke hinanden et helt år derefter.Albatrosser bliver typisk 30 til 40 år, og de holder som regel sammen med deres mage for livet. Enkelte,som “Grandma”, blev 62 år, så de kan blive ret gamle.Nå, men efter albatrosserne tog vi pingvinerne. Lidt længere sydpå er der ynglende guløjede pingviner. Imodsætning til de fleste andre pingviner er det ikke en social fugl, så de to mager har deres egen redeoppe i landet, langt fra andre pingviner. Da vi var der, sidst på dagen, kom fuglene ind fra en dag påhavet, og vraltede op til deres reder, som kan ligge op til 1 km inde i landet. På det sted vi kom hen,kunne man gå ind gennem en labyrint af gange og skjul, og komme helt tæt på nogle af dem. Da detforegik i let regnvejr i skumringen var det en meget spændende oplevelse, specielt for børnene, somsynes det næsten var som at gå på opdagelse selv, selvom vi altså var på en guidet tur.
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Stedet er i oevrigt et privat drevet naturbevaringsprojekt, modsat Albatros centeret, som er drevet afDOC: Department of Conservation. DOC ejer forresten 1/3 af NZ…Derfra kørte vi igen op nordpå til Pilots Beach, hvor vi ankom ved solnedgangstid og stillede os op for atvente pænt, sammen med de 30 andre mennesker. Pludselig kom det første hold blå pingviner op advandet. Simon var den første som opdagede dem. Der kom måske 10 fugle op på stranden på samme tid,da det næsten var blevet helt mørkt — “når man ikke kan skelne rød fra blå”. De vraltede op, efterfulgtaf andre fugle i små grupper, indtil der var kommet måske 60-70 fugle op. Alle pingvinerne gik op påstranden, gennem sandet og klitterne, og op i græsset, til deres reder, hvor ungerne lå og ventede. Nårde kom for tæt på mennesker stoppede de op, men hvis man stod helt stille, så gik de nogle gange helttæt på og videre op i landet.Det var også en meget speciel oplevelse at være så tæt på dyr i deres naturlige omgivelser. Desværre vardet blevet mørkt, så det var meget vanskeligt at stille skaprt på noget som helst eller tage billeder afdyrene, som hele tiden bevægede sig. Men her er et enkelt skud, taget “næsten” håndholdt med 2sekunders eksponeringstid — så kan I da fornemme at vi har set pingviner om natten også.
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Og efter endnu en dag mættet med oplevelser kunne vi køre tilbage igen til Portobello, ad den snoedestrandvej, i mørket.No CommentComments are closed.
Sidste dag i PortobelloPosted January 5, 2005Bare en kort update fra i dag, 5. januar. Vi har brugt dagen paa at gaa tur paa stranden og kikke eftersoeloever (som ikke var hjemme…), kikke paa det lokale akvarium og naturen omkring, og er nu en turinde i Dunedin for at finde verdens stejleste gade og handle lidt ind.I morgen tager vi videre nordpaa, op til Picton hvor vi har en kort overnatning og tager med faergen til Wellington i overmorgen meget tidligt, for at naa frem til Napier. Der bliver nok ikke tid til updates her de naeste par dage, paa grund af de lange straek vi skal koere.Vi har det stadig godt alle sammen, fulde af spaendende oplevelser hernede fra.Stor hilsen til jer alle derhjemme i vintervejret…No CommentComments are closed.
Mere sol og varmePosted January 8, 2005

Så er vi kommet til Napier, og mens jeg sidder og skriver dette indlæg skinner solen udenfor. Det er 25
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grader, og her fra motelværelset kan jeg kikke over på stranden og det turkisblå vand, lige på den andenside af Marine Parade, 50 m herfra.Vi kom hertil i går aftes, men lad mig lige gå et par dage tilbage først, fra hvor jeg slap sidst:Det lykkedes os at finde verdens stejleste gade, Baldwin Street i Dunedin, som I kan se på billedet! Vi gikop ad den for at checke, og det er rigtigt nok: Den er ret stejl — op til 38 graders hældning visse steder,siger de selv. Jeg fik det nu ikke til mere end 20 grader, men det er såmænd også stejlt nok.

Visse steder er fortorvet lavet som trappetrin. Og på toppen er der en lille vandpost, så man kan få fyldtvæskedepoterne op igen efter endte anstrengelser.

[Dunedin er forresten gælisk, og betyder jvf. en af vores guidebøger “Edin på bakken”. Det er vist også
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et andet navn for Edinburgh. Hvis du ser det her, Alan, så ved du måske om det passer?]Dagen efter stod vi meget tidligt op, og kørte afsted nordpå. Vi gjorde holdt ved Moeraki Beach, hvor derligger nogle store runde sten på stranden, de såkaldte “Moeraki Boulders”. Det er (stort set) kuglerundesten, som er dannet i nogle aflejringer i sandet inde bakkerne, og som kommer til syne efterhånden somhavet æder sig ind i bakkerne. Det ser lidt surrealistisk ud, som om en kæmpe har smidt en håndfuldkuglerunde sten på stranden. Nogle af dem er blevet opløst af vind og vejr, og ligger som åbne “æg”midt i det hele. Efter at have besigtiget stenene, fotograferet dem og kravlet op på én, snuppede vinoget varmt at drikke “to go” og kørte videre nordpå.

Bortset fra en lille bakke på på små 400 m lidt nord for Dunedin, så er vejen ret flad hele vejen fra Bluffi syd og op til et godt stykke nord for Christchurch, hvor vi gjorde frokostholdt. Det er derfor en lidtkedelig tur at køre — eller også er vi bare blevet forvænt af det storslåede landskab vestpå  Fraomkring Kaikoura bliver det dog noget mere snørklet, så de 750 km op til Picton tog os effektivt 9 timerat køre, plus pauserne.I Kaikoura, hvor vi lige kørte ind for at spise en is, er der en stor industri bygget op om whale-sighting.For 100 år siden blev bestanden af hvaler stort set udryddet her, men de er kommet igen, fordi der 12sømil ude er en brat kant i havbunden, hvor dybden stiger til over 1 km. Her er der masser af føde tilhvalerne, så de kommer tit forbi for at fouragere. Byen var indtil for nylig en hensygnende by, indtil ennaturkyndig så muligheder i at skabe hval-turisme. Rettighederne til whale-sighting tilhører Maorierne,og de fleste hval-steder drives eller ejes af maori-stammerne i området. Mange af de penge der kommerind på denne måde, går til uddannelse, og til at forbedre forholdene for maorierne selv.Desværre kommer hvalerne ikke helt ind under land; man skal tage en tur med en af bådene eller medhelikopter/fly for at se dem… så vi nøjedes med en is i denne noget turistprægede by, og kørte viderenordpå, hvor vi til gengæld fandt en sæl-koloni lidt nord for byen, som vi kikkede på. Der varpålandsvind, så man kunne godt mærke de ikke havde børstet tænder fornylig.Vi nåede frem til Picton ved halv-ni tiden om aftenen. Vi havde kun en ganske kort sleep-over, men byener nu en pæn by, der ligger smukt, så her kunne vi også sagtens have haft en dag til at gå rundt. Menselvom vi har set meget, er der endnu mere vi ikke kan nå at se, så vi nøjedes med en kort tur omaftenen ned til byens legeplads ved havnen, og tog så færgen, i strålende solskin, næste morgen kl.08.00, ud gennem den første halvdel af Queen Charlotte Sound og videre gennem Tory Channel og overtil Wellington. Cook strædet var igen roligt — vi har vist været ret heldige med vores sejlture hernede!Der var nok omkring 2 m høje dønninger, så færgen vippede kun op til 3 m i den vertikale dimension(fortalte GPS’en os), og ingen blev søsyge.I Wellington bestemte vi os for at udnytte dagen, så vi startede med at shoppe lidt, spise frokost, høre
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lidt udendørs jazz (eller “Kim-musik”, som Anne Dorte kaldte det for), og kikke på “Global Challenge2004″ bådene, som lige var kommet ind til havnen. Global Challenge er en kapsejlads i ens både, jordenrundt, fra London og tilbage til London. Og så er der forresten lige den hage ved det hele, at de sejlerden forkerte vej rundt, mod vinden… ned om Argentina, til NZ, Australien, Sydafrika og tilbage til Europaigen. Nok en ret hård tur og kold tur, vil jeg tro!Efter havnen tog vi en tur i Wellington Zoo, for at kikke på en kiwi. Det var nu ikke helt nemt. Den går iet stort indendørs område i næsten helt mørke, og man er nødt til at stå og vente i lang tid til ens øjneer mørk-adapteret. Vi så til sidst at det puslede i nogle buske, og Simon og Anne Dorte mener de lige såden komme frem, frem før den gemte sig igen. Så den er der desværre ikke nogle billeder af  Men forikke at snyde jer kan I få et billede af Anne Dorte, som hælder vand ud af ørerne istedet…

Vi så også en “Scree Skink”, en lille slags øgle. Sådan en har jeg ikke set i Zoo før, men vi, der er nogetved musikken, er sikkert alle bekendt med begrebet en “Skrige Skinke” — men det er vist noget heltandet Midt på eftermiddagen kørte vi videre, de 5 timer til Napier, hvor vi ankom lidt før de lukkedereceptionen her på motellet. Vejen er god og flad det meste af tiden, på nær et snirklet stykke mellemWellington og Masterton. Man kommer også igennem Dannevirke på vejen, hvor et stort skilt på vejenbyder velkommen… og siger “farvel” på dansk, når man kører ud igen!
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Her i Napier har vi benyttet dagen til at slappe af i det gode vejr, gå en tur rundt i byen og kikke på allede velholdte Art Deco bygninger, kikket ud over havet og de flotte farver, og været en tur i “OceanSpa”, som er den lokale swimming pool som ligger på stranden, med udsigt ud over havet. Man kan ikkebade i vandet her på grund af den kraftige strøm. Og der er sikkert også hajer i vandet, mener AnneDorte… Det er “hårdt” at være på ferie når man er på farten hele tiden for at se noget nyt, så det harværet godt med en dag i fred og ro — og få kikket lidt mere på de sidste lektier, som skal klares inden vikommer hjem!Nu pakker vi sammen, og kører i morgen til Rotorua for at kikke på gejsere og anden vulkansk aktivitet,og videre til Auckland, hvor vi overnatter for sidste gang her i NZ, før det går hjem med flyet på mandageftermiddag.Forresten er det forholdsvis nemt at finde rundt hernede, og vores kort (Kiwi) er godt — udover at vinaturligvis har GPS’en med til at fortælle præcis hvor vi er henne på dens download’ede kort. Der somregel god skiltning over det hele. Et eksempel er skiltet nedenfor… hvis man leder efter “Hoopers InletRoad” så er det rart at støde på. I modsat fald kan det være svært at vide hvor man skal køre hen 

Der er naturligvis mange andre ting vi kunne have fortalt her, men det er ikke til at få plads til det hele.
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Der kommer nok en enkelt update mere, hvor vi prøver at samle op på de sidste ting. Bl.a. skal vi haveafgjort, hvem der har vundet konkurrencen her, nu hvor vi har købt præmien… men resten af alle desjove og spændende oplevelser må I få næste gang vi ses “in real life”.Lidt statistik skal I ikke snydes for: Vi har indtil nu kørt 5567 km, og mangler stadig nok omkring 500 kmherfra via Rotorua og helt til Auckland. Vi har taget noget over 3000 billeder og mere end 16 GBbillededata (4 DVD’er). Så det tager nok lidt tid at få det hele sorteret når vi kommer hjem…3 Comments so farKim on January 8th, 2005Hej explorers!Efter at have været håbløst bagud pga. PC og online-fri juleferie og haft lyst til at kommentere påen masse af jeres oplevelser, mens jeg har “læst op”, er jeg nu endelig forud og har ventet pådagens update:-)Det har været spændende at læse om jeres fantastiske tur. Man får enormt stor lyst til at tage sinlille familie og rejse i jeres fodspor, men nu glæder vi os også til, at I kommer hjem.Sikken en kompliment at blive forbundet med den ypperste musik (nu ved jeg jo ikke hvordan det har lydt, men jeg har vel lov at fantasere). Anne Dorte er jo selvsagt også min yndlingskusine Jeg har i øvrigt en lille musikoverraskelse til jer når I kommer hjem (hvilket nok mest vil glædePer). Jeg får altid blandet Weather Report pladerne “I Sing the body electric” og “Mysterioustraveller” sammen og har fået købt to eksemplarer af sidst nævnte, så hvis I er interesseret må Imeget gerne få vores ekstra eksemplar af “Mysterious traveller”. Jeg tror, jeg har lært lektien.Næste gang er jeg sikker på, at jeg får købt “I Sing the body electric”.Jeg ser i øvrigt frem til at vi snart skal spille sammen. Nu har jeg jo haft en del tid at øve mig i påden nye bas, så jeg skulle være forberedt…Vi håber I må få en rigtig god og problemfri hjemrejse. Vi ønsker Guds beskyttelse og velsignelsefor jer.Kærlig hilsenKim m. familie

1.

Karin & Michael on January 8th, 2005God tur hjemover. Vi har lige købt *endnu* en Yellowjackets CD – hvem skulle engang have troetdet 2.
Elsebeth on January 8th, 2005Hej til jer alle fire!Vi ønsker jer en god og sikker hjemtur.På klinikken glæder vi os til at have Lene blandt os igen!Mange hilsener fra Søren og Elsebeth

3.
Denmark, here we comePosted January 10, 2005Saa er vi for alvor paa vej hjem!Vi er lige kommet til Singapore. Da der ikke mulighed for at lave den sidste laengere update nu, bliverdet bare en lille hilsen til jer derhjemme. Nu glaeder vi os til at komme hjem og se jer alle sammenigen! Det giver jo naesten hjemve at laese alle de jazz-interesserede kommentarer her i blog’en. Kim,jeg tror gerne jeg vil hjaelpe dig med dit dublet-problem. Og Michael, det er jo glaedeligt at foelgeudviklingen i din musiksmag Vi har haft en fin 11 timers flyvetur hertil, og skal vente lidt over 3 timer mere, inden vi flyver videre tilKoebenhavn — paa de sidste 13 timers flyvning…
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Jeg har ringet og bestilt min foerste flyvetur til Finland i overmorgen, onsdag, og er begyndt at planlaegge naeste uges tur til New York, saa hverdagen er saa smaat ved at melde sig igen. Men lige nu glaeder vi os stadig over at vi har haft en fantastisk ferie, ogsaa selvom vi er lidt traette her paa hvad der jo kun er halvvejen af hjemrejsen.I skal nok snart faa resultatet af vores lille konkurrence her paa siden… indtil da maa I vente i spaending,til vi kommer hjem og kommer til haegterne igen  Men jeg kan allerede nu afsloere at vi har set ikkebare een, men hele to levende kiwi-fugle!No CommentComments are closed.
SPAM not allowed…Posted June 27, 2005Bemærk: På grund af for mange spam comments, så skal kommentarer her på siden fremover godkendes af adminfør de bliver synlige. Du er naturligvis stadig mere end velkommen til at efterlade virkeligekommentarer på siden!Update 27. Juni 2005: Muligheden for at give kommentarer er midlertidigt disablet.Note:Due to too many spam comments, all comments now needs approval before appearing on the page. Real comments are of course still more than welcome. Spam commenters just gets their IP logged and usuallyreported.Update June 27th 2005: Comment feature temporarily disabled.No CommentComments are closed.
Online igen…Posted June 30, 2006Siden har, på grund af en sårbarhed i wordpress (manglende opgradering) været nede et stykke tid.Den er nu tilbage igen, med en ny installation af wordpress.– Per.No CommentComments are closed.Copyright © 2006 B4s NZ blogPowered by WordPress | Designed by Stephen Reinhardt


