
Årets Gang 2010
Igen i år startede vi det nye år i Saint Martin Lys. Nytårs aften blev fejret i byens festsal, hvor der 
blev afholdt et party for hele byen. Vi spiste for os selv og skulle da møde med resten af byen 
omkring kl. 21. 

Det var en speciel aften som adskilte sig meget fra en dansk nytårs aften. 

Lige omkring nytårs aften var vejret mildt – godt det samme for der er ikke nogen varme i byens 
festsal – men nogle få dage inde i januar var der helt ned til 8 graders frost et par nætter og 
dagsfrost om dagen. Såvel på fjernsynet som i avisen kunne vi forstå, at det var helt usædvanligt 
koldt. Disse kolde dage var det koldeste siden 1962. Det er sjældent at temperaturen falder til 
under frysepunktet, samt at der falder sne i området – Men dette til trods har vi nu oplevet to vintre 
(2009 og 2010) med sne og frost.

Heldigvis havde vi ikke problemer med at holde varmen.

Det kolde vejr afholdt os dog ikke fra at tage adskillige cykelture i vores lokalområde.

Claus havde tit snakket om at skulle 
cykelbestige et bjerg på 1.231 meter og fik gjort 
det for første gang i januar 2010. Ved afgangen 
fra Saint Martin Lys var der 5-6 graders varme 
og pænt, men overskyet vejr. På toppen af 
bjerget var det snestorm og nogle graders frost. 
Selv i koldt vejr kan det ikke undgås at man 
kommer til at svede ganske kraftig når man 
cykler op ad ret kraftige stigninger over så lange 
strækninger. Claus havde derfor taget skiftetøj 
med så han kunne få tørt tøj på på toppen af 
bjerget inden nedfarten. Det var en lidt speciel 
oplevelse at stå i ganske bar figur på en 
bjergtop i snestorm og tage tørt tøj på – heldig 
vis uden tilskuer på noget tidspunkt.

Billedet til højre stammer fra en 
sommerklatretur. 

Påsken blev også i 2010 fejret i Saint Martin Lys. Vi havde Cecilia med os derned. Cecilia var kun 
dernede selve påskedagene hvorefter hun tog flyet hjem til Danmark. Det var rigtig dejligt at havde 
Cecilia på besøg. Desværre var hun ikke rigtig rask på grund af forkølelse og influenza. Så Cecilia 
fik kun set den flotte natur fra bilen og ikke via gå- og cykelture.

Fra Påsken og indtil vores sommerferie i 
slutningen af juli skete der ikke noget specielt, 
bortset fra at Claus har fået motorcykel. Vi har 
haft mange dejlige ture på den i det danske 
sommervejr og glæder os til at vejret igen 
tillader nogle ture på motorcyklen uden at vi skal 
klædes på som vi skal til nordpolen.

Klar til den første tur hjem fra forhandleren.



Både vores sommerferie som vores 
septemberferie tilbragte vi i Saint Marin Lys. 
Som sædvanlig var vejret helt utroligt dejligt i 
september med dejlig varmt vejr og solskin i alle 
tre uger.

Vi har begge købt nye racercykler i Frankrig, da 
vore gamle ”bilka” cykler var slidt op. 

Så nu håber vi at de nye cykler holder længe – 
det bør de gøre til den pris vi gav for dem. Men 
de er pengene værd, da de er helt utrolige 
dejlige at køre på.

Der er skam også pligter i vores lille have i Saint 
Martin Lys, hvor vi indtil flere gange skal have 
plejet både vores nerie og vores palme. 
Selv om det har været usædvanlig koldt de to 
sidste vintre har alle vore subtropiske planter 
overlevet strabadserne.
Vores tre Nerier blomstre livligt hvert år og 
sætter frø som også når at blive modne. 
De modne bælge åbner sig i det sene efterår og 
indeholder nogle frø som er forsynet med en lille 
”faldskærm” - lidt som tidslerne her i Danmark.
Flere af vores naboer i Saint Martin Lys har 
algaver stående ude i den fri natur – også disse 
har overlevet de kolde vintre.

Efter en ihærdig indsats syntes vi begge vi 
havde fortjent lidt koldt at drikke og en kop kaffe 

I slutningen af oktober havde vi en lille ”piratferie” i Tyskland. Vi tilbragte ført fire dage i Rüdesheim 
ved Reinen. Vi havde nogle rigtig dejlige dage i Rüdesheim og fik cyklet nogle dejlige ture langs 
Reinen. I Rüdesheimområdet er der cykelsti langs floden over lange strækninger. Vi cyklede 
omkring 100 km. langs Reinen – og kun på cykelsti.
Vi havde taget  vores egne cykler med fra Danmark.
Vi var i øvrigt begge ret overraskede over at der dyrkes så meget vin langs Reinen. Det står mindst 
mål med det man ser i Frankrig.



De næste to dage tilbragte vi i Offenburg, ca. 250 km. syd for Rüdesheim. Offenburg ligger ganske 
tæt på den franske grænse og Strasbourg. Vi fik også her rigtig meget glæde af de medbragte 
cykler og fik på den måde set meget mere af Strasbourg end vi ville hvis vi skulle have gået rundt i 
byen. Herefter kørte vi hjemad, men snuppede lige en overnatning i Flensborg. Også her fik vi 
udforsket området grundigt på grund af de medbragte cykler og benyttede lige lejligheden til at 
prøve at cykle over den Dansk-Tyske grænse, ligesom vi også cyklede over den Fransk-Tyske 
grænse et par gange da vi var i Offenburg. 

Også i år er der sket lidt i vore familie:
Mariannes bror Erik har mødt Karin – Vi byder Karin velkommen i vores kreds.
Cecilia og Teemu er gået hver til sit og Cecilia er flyttet fast tilbage til Danmark fra Finland og har 
fået en andelslejlighed i Valby
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var også året hvor 

Mette 11/1 blev 31 år 
Marianne 17/4 kunne fejre sin fødselsdag 
Cecilia 1/5  blev 31 år 
Klaus 28/5 blev 34 år 
Vi 13/6 kunne fejre vores bryllupsdag 
Viola 13/6 blev 2 år 
Jette 19/6 blev 26 år 
Isabella 22/6 blev 5 år 
Nikolas 21/7 blev 7 år 
Heidi 8/9 blev 33 år 
Jonas 16/9 blev 29 år 
Henrik 23/11 blev 32 år 
Claus 27/11 blev 58 (og dermed et helt år ældre end Marianne) 
vi 13/12 havde kobberbryllup



Det var så et lille udpluk af vores 

Året 2010 


