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Allerførst:  
Rigtig godt (lidt forsinket) nytår til jer alle. 
Man kan sige meget om 2020 og om Corona / Covid-19, og det er 
der da også blevet gjort allerede. 
For min lille ”gesjæft” betød det, at alle rejser, med undtagelse af 
rejsen til NordPolen i uge 42 i oktober, blev aflyst. 
Først på året havde jeg aflyst turen til Great British Beer Festival - 
Winter i Birmingham, England pga. manglende interesse. 
Men så tog Corona over med stor interesse, og det betød aflysning 
af rejsen til Nordfriesland (Husum), som jeg håber vi kan gennem-
føre i foråret 2022. 
Den store sommerrejse til Cornwall blev ligeledes udskudt, i første 
omgang til juli 2021, og her følger vi vist alle med i hvordan det går 
med smitte osv. i England, men også Tyskland og Holland, som vi 
skal rejse igennem. 
Mere nyt om denne rejse i løbet af foråret. 
Så blev det muligt at gennemføre rejsen til NordPolen i oktober, og 
vi havde en rigtig god tur med fine oplevelser og et godt indblik i 
historien om det gamle prøjsiske rige. 
Og vi havde en fantastisk norsktalende guide, Maciej, som i den 
grad var inde i historien, med os i Polen, .  
Desværre oplevede vi efter hjemkomsten at en del af deltagerne 
var blevet smittet med corona og havde smittet hinanden. 
Heldigvis er de smittede alle kommet godt over det. 
Juleturen til Berlin blev også aflyst, men jeg har forhåndsreserveret 
hotellet til i år, så om alt går vel, kan denne rejse gennemføres i år, 
fra den 25.-28. november 2021. 
Det positive i hele Corona-tiden er, at jeg ikke har skulle afskedige 
folk - jeg har nemlig ingen ansatte  
 

Nok om 2020, lad os nu se på 
2021. 
Den første rejse på programmet er 
rejsen til ÆRØ i weekenden 26.-
28. marts 2021. Her er der pt. 
tilmeldt 45 personer, og det er jo 
rigtig godt. Specielt hvis de nugæl-
dende restriktioner om nedlukning 
og forsamlingsforbud ophæves. 
Jeg har dog en aftale med hotellet 
om at det er muligt at flytte denne 
tur til weekenden 23.-25. april 
2021, hvis det glipper med week-
enden i marts., og lykkes ingen af 
delene forsøger vi at finde en ny 
mulighed, men derom senere, 
direkte til de tilmeldte. 
Der er plads til 52 på denne rejse. 
Se hele programmet på min hjem-
meside, hvis du ønsker at deltage. 
 
 
Den næste rejse på programmet er 14-dages rejsen i juli 2021 til  
Cornwall og det sydlige England, inkl. Isle of Wight 
- en rejse, som jeg var nødt til at flytte fra sommeren 2020 pga. 
corona-nedlukningen. 
Siden 2000 har jeg, hver 2. år arrangeret en 2-ugers rejse til De 

Britiske Øer og omegn, bl.a. 
forstået som Jersey og Irland. 
Nu går rejsen så til Cornwall, 
Isle of Wight mv. og du kan godt 
glæde dig til en indholdsrig, men 
også tilpas afslappende rejse, 
som du kan læse mere om på 
min hjemmeside.  
Programmet er opdateret i for-
hold til 2020-rejsen, bl.a. med 
nye hoteller på en del af rejsen. 
Der er stadig få ledige pladser 
på denne rejse, hvis du er inte-
resseret. 
Men lad mig understrege, at vi 
rejser ingen steder, såfremt det 
ikke er forsvarligt i forhold til 
anbefalinger fra regering og 
sundhedsmyndigheder.  
Hvis restriktionerne umuliggør rejsen i 2021, bliver den flyttet endnu 
et år. Situationen følges løbende, for jeg skal allerede i løbet af det 
tidlige forår tage stilling til gennemførelse eller ej, specielt mht. div. 
aftaler med færger, hoteller og besøgssteder. 
Jeg melder tilbage til de tilmeldte i god tid, så du kan nå at beslutte 
dig for en anden sommerferie i tilfælde af aflysning. 
 
Lige i øjeblikket arbejder jeg på en 5-6 dages rejse til  
SYDHAVSØERNE (Lolland, Falster, Møn mv.) 
- og tanken er at den 
skal ligge engang hen-
over sommeren eller 
måske det tidlige efter-
år, men hotellerne skal 
jo først åbne op, og 
forsamlingsforbuddet 
ophæves før jeg kan 
lave aftaler med hotel-
ler, besøgssteder mv. 
og sætte datoer på 
denne rejse og sende 
rejsetilbud ud til jer og 
hjemmesiden. 
Tanken er at vi kører 
fra Esbjerg, Kolding, 
Odense og nedover 
Fyn, Tåsinge og Lan-
geland og sejler til Lol-
land. 
Jeg skal finde et godt 
hotel centralt på Lol-
land eller Falster i for-
hold til programmet, og 
så er planen at vi på 
hjemrejsen kører via Storebæltsbroen retur til opsamlingsstederne. 
Jeg har allerede mange gode ideer til rejsen. En del kan du se i 
firkanten nederst på forsiden af programmet herover, men har du 
ideer og forslag til rejsen, må du gerne sende mig dem på  
E-mail. 



Juleturen til Berlin 
Som jeg skrev i indlednin-
gen, så har jeg sikret mig 
værelser på det samme 
hotel (Tiergarten) som det 
var tanken at vi skulle 
have besøgt i 2020, hvis 
ikke lige fætter Corona 
havde lagt det hele ned. 
Jeg satser på at det bliver 
muligt at gennemføre 
juleturen til Berlin i år i 
stedet. 
Efter planen er vi jo alle 
vaccineret på det tids-
punkt. 
Det bliver i så fald i dage-
ne 25.-28. november 
2021. 
Programmet forventes at 
blive identisk med det 
udbudte i 2020. 
Jeg udsender program 
med info om tilmelding, pris mv. til alle, når landet åbner op igen. 
 
Vallonien / Belgien 
I slutningen af januar i år blev jeg  
kontaktet af den Valonske handels- 
afdeling på Den Belgiske  
Ambassade i København. 
De havde en del gode ideer til en øl-rejse  
til Vallonien, som er den fransktalende del  
af Belgien (markeret med rødt på kortet). 
De havde åbenbart lagt mærke til mine øl-rejser 
til den nordlige del (Flandern) af Belgien, og 
mente vel også nok, at vi skylder Vallonien et besøg. 
Og nogle af deres ideer er faktisk så gode, at jeg har  
besluttet mig for at gå i gang med et nyt rejseprojekt til Belgien, 
foreløbig er det tanken at det bliver en rejse i 2022. 
Der er utroligt mange små, gode bryggerier som kan besøges. 
Og så er der jo også 3 Trappistbryggerier i området: Rochefort, 
Chimay og Orval, hvoraf kun det sidste kan besøges. Rochefort og 
Chimay kan kun smages og ses udefra, men det er vel også godt 
nok for de fleste. 
Og så er der jo utroligt smukt i Valonien, ikke mindst i og omkring 
skov- og bjergområdet Ardennerne. 
Jeg har været i området et par gange og har bl.a. besøgt de helt 
fantastiske grotter i Han sur Lesse, så det skal I naturligvis også 
opleve. 
Jeg arbejder ud fra en ide (som dog sagtens kan ændres), om at 
det skal være en 6 dages rejse, måske med en overnatning på ud-
rejsen, f.eks. i Mechelen (Het Anker), derefter 3 nætter nær ved 
Ardennerne (f.eks. Rochefort) og slutteligt 2 nætter i Antwerpen på 
hjemvejen. 
Derudover skal der naturligvis indlægges div. besøg  
og sightseeing. 
Har du besøgt et bryggeri eller to, en vinproducent,  
en seværdighed, en by eller lignende, som du  
kan anbefale, så hører jeg meget gerne fra dig. 
Lyder det ikke som  
en god ide? 
 
 
 

 
Wikipedia: Navnet Vallonien stammer fra romerne, der kolonisere-
de denne del af Europa ved begyndelsen af vores tidsregning. Ro-
merne kaldte yderområderne med keltiske sproggrupper på disse 
kanter for galliske (Asterix, Obelix (-ikke wikipedia)). 
Siden 1970, da Belgien blev delt op i delstater, er det en region 
med eget parlament og egen forvaltning på linje med Flandern 
og Bruxelles. Hovedstaden er Namur ved Meuse-floden.  

-og sidst, men ikke mindst: 
Så arbejder jeg også med at få mulighed for at gennemføre rejsen 
til Nordfrieland (Husum) i 2022. Men mere om det senere. 
 
Tjek også min hjemmeside. 
Den bliver jævnligt opdateret, så du er velkommen til at tjekke den 
engang imellem. 
 
 
 

Hvor skal vi hen, du?? 
Husk: Jeg er altid åben for forslag, hvis der er et sted, du sy-
nes trænger til at få besøg. 
 
 
 
 

Det var alt for denne gang.  
Nu ved du lidt om planerne og tankerne for dette og 

det kommende år.  
 

Jeg glæder mig til at møde jer  
på kommende rejser. 

 

Mange gode hilsner fra 
Leif Buster Hansen 
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Herover: Fra Grottes des Han. 
 
Herunder: Fra Ardennerne. 


