Rosenfestival
6. – 8. august 2021
Nogle få vogne ankommer torsdag aften, og nogle er ude at spise i byen,
Fredag den 6. ankommer alle og kl. 17 er der et kort møde, hvor jeg fortæller lidt om, hvad
der skulle foregå de kommende 2 dage. Det er jo et træf, hvor der ikke er arrangeret noget
fra min side, ud over at få folk ind på pladsen og få leveret de obligatoriske 3 rundstykker
pr. dag.
Fredag aften samles de fleste til langbord med medbragte mad, og vi får sanghæfterne
frem. Aftenen sluttes af med lidt asfaltbal, inden det begynder at regne.
Lørdag den 7. Natten mellem fredag og lørdag får vi meget regn, men står dog op til
rimeligt vejr og kan sidde ude og få morgenkaffen, og de nybagte rundstykker. Kl. 10 går
folk op for at se åbningen af Rosenfestivalen; men desværre kommer den første byge
allerede ved 11- tiden. Den varer ikke længe, men det sætter alligevel en dæmper på sådan
en dag.

Lørdag aften må jeg lige hjem til en lille gadefest, hvor jeg bor privat i Otterup, og vi fik
regn; men alle i Bogense, fik en god aften med spisning og fællessang.

Søndag den 8. Der er atter morgenbrød, og den første del af dagen er med sol og dejligt
vejr; men til frokost starter det med byger, og så kommer markiserne frem, og frokosten
bliver indtaget under disse, nogle steder er det med rigeligt med øl, snaps og masser af
lauerbærsnaps til. Hen på eftermiddagen kommer der flere byger, og mange begyndte at
køre hjem. Den seje kerne, som er tilbage, gør klar til lidt fest i det blandede vejr. 3 biler
bliver kørt sammen, og markiserne kommer ud mod hinanden, så man kan sidde i tørvejr.
Nogle få tilberedt deres egen mad, som de har med hjemmefra, mens resten har bestilt
stjerneskud el. wienerschnitzel, og så er der is til alle.

Mandag den 9. En morgen atter med morgenbrød kl. 8:00; men det er ligesom folk er lidt
længere om at hente deres brød her til morgen.

Selv om der i år først blev givet grønt lys, til at der måtte laves Rosenfestival meget sent,
og byen slet ikke var pyntet op med tilnærmelsesvis så mange roser, som den plejer, og
vejret slet ikke var med arrangørerne, så synes jeg, vi autocamperfolk nød dagene
sammen. Vi var 33 vogne, og der var mange nye med. Det er rigtig dejligt, at de også
syntes, det var hyggeligt at være sammen med andre ligesindede.

Tusind tak til alle der deltog
Flemming

