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Fredag/Lørdag den 9./10. januar 2015, Afrejse til Australien
Skrevet af: Leni R. Martensen

Startskuddet til årets rejse i 2015 går til Australien, med Dansk Kødkvæg og Slagtekalve, samt Adventure Holi-
days. Vi startede en time før end oprindelig, da vejret ikke viste sig fra sin “pæne side” det stormede helt vildt og 
Kieler broen skulle være lukket, men det viste sig senere, at vi godt kunne kører over, næsten lovligt.
Vores yngste søn kørte os til Hammelev, som var et af opsamlingsstederne, der havde været opsamling i Kold-
ing, og vi skulle have fl ere med fra Rødekro.

I bussen kom Lone med lidt information omkring to par, som desværre ikke kom med, af forskellige årsager, men 
de sendte hilsner til os via Lone. Vi havde 1 min.  stilhed for Claus og tænkte på Lise, som nu har en stor sorg. 
Jeg har også tænkt en del på Lise, da hun var min søde løbemakker i Argentina, så mine tanker går også til dig.

Køreturen går efter planen, vi får kaffe og der skulle være brød/pålæg til senere. Både Sten og Lone kom med 
forskellige informationer. Vores chauffør Henrik, har også lige været på, og han har en kollega som kører en time 
foran os.

Tjek ind gik efter planen, afgang med en halv time forsinkelse. Natten gik for mit vedkommende forbavsende 
hurtig, og så var vi i Dubai. Stor lufthavn, vi fandt et godt sted. Tiden gik også hurtigt der, og inden vi så os om, 
var vi på “megabamsen”, nu ventede godt 13 timers fl yvetur pu-ha.
13 timer er lang tid, at være på så lidt plads, når man er vandt til et par hektar:-) men det er snart over stået og 
så er vi i Melbourne. Hvor vores guider Bent & Ehlen Skjellerup venter. Vi fl øj med Emiraterne hvilket ikke var 
noget dårligt selskab, servicen var i top.
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Søndag den 11. januar 2014, Melbourne
Skrevet af Margit og Erik Egsgaard

Vejret er sol og omkring de 30 grader
Første dag i Australien. Vel ankommet til lufthavnen i Melbourne. Den kom vi igennem helt uden problemer.

Ombord på bussen ind til byen, fortalte vores guide, Vibeke, en masse om Australiens historie.
Første stop var ved Royal Exhibition Building, et fl ot gammelt hus fra 1880. Ved siden af lå et nyt arkitektonisk 
moderne museum. Der kunne man se den store forskel i byggestil.
Næste stop Fitzroy Garden’s en skøn park, hvor vi fi k historien om Captain Cook , og så Cook’s Cottage fra 1775.

Videre gik turen med bussen, gennem den olympiske by fra 1956.
Tredje stop var ved monumentet over de faldne soldater, som aldrig var blevet hjembragt eller begravet. Derfra 
gik vi gennem den botaniske have, et dejligt sted, for at spise frokost ved søen.
Endelig gik turen mod hotellet, hvor vi fi k et tiltrængt bad. Nogen gik en tur og nogen af os tog en lille “morfar”.
Aftensmaden blev indtaget på P.J.O Brien”s. Flæskesteg, fadøl og levende musik. GODNAT.
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Mandag den 12. januar 2015, Shepparton
Skrevet af Kaj og Connie Jeppesen .

Kl 06:30 var vi klar igen. Friske og veludhvilede ( jet-lag hvad er det ??) indtog vi morgenbuffet på hotellet og her 
var alt, hvad man kunne ønske sig, lige fra pandekager, scrambled eggs, til små kager til den søde tand.....på nær 
ost.men det behov fi k vi så dækket senere idag ..skulle det vise sig.

kl 07:10 var der så fl øjtet til afgang med bussen. Vejret tegnede fi n med sol og blå himmel og 29 grader.
Vi startede frisk ud med morgensangen “Dagen idag er din, min ven” en oktav højere end igår, så alle basserne 
rigtig kunne folde sig ud. Iøvrigt en sang med en god tekst til eftertanke.

Vi satte kursen mod dagens første stop. Nemlig ved Shepparton ca. 200 km nord for Melbourne. Her skulle vi 
overvære en kalveauktion. Auktionshallen var stor med afdelinger til både kreaturer, kalve og får. En af de få 
overdækkede auktionshaller i delstaten. Det er byen, der ejer hallen, som så er forpagtet ud. Idag var der kun få 
småkalve under hammeren (100).I morgen tirsdag skulle der til gengæld sælges ca. 2500 slagtedyr. Når det går 
hedest til, omsættes der for 3 mill. AUD pr. dag og ca. 100 mill. AUD om året. Der blev samlet dyr ind i en radius 
af ca. 400 km.

Vi sluttede af med dejlig frokost i det grønne med sandwiches, hotdogs a la Shepparton, frisk frugt og kaffe 
(menneskets største glæde....er dog at æde..) - det var ik’ så ring’ endda ! Som en sidegevinst troppede fjern-
synet op, da de hørte, at dansk landbrug ville komme på besøg, så Per blev moviestar for en formiddag. Det 
glæder vi os til at se .

Næste stop var et besøg på en forsøgsgård under “University of Melbourne “hvor vi så forsøg med malkerobot-
ter. Opstart maj 2014 og det var kun den 18.gård med robotter.
Idag er der ca. 30 gårde . Der var et show-room, hvor vi blev orienteret om forsøget , men akustikken var ikke den 
bedste for alle. Havde også forsøg med genbrug af skyllevand, opsamling af regnvand samt solceller til produk-
tion af strøm til brug i driften.
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Nu er det varmt ,så fl uerne ville med os i bussen videre. Heldigvis faldt fl uerne til ro i aircondtionen.
Så kom turen til det lille ostemejeri “Locheilan Farmhouse Cheese” hvor ægteparret med glæde tog imod os. 
Hun gav os smagsprøver på nogle af ostene, mens manden, fortalte historien bag. Ligeledes var der også mu-
lighed for at se farmens malkestald. Ostene gjorde så stort indtryk, at Lone købte “en hel kasse” til os, som det 
så er meningen, vi skal dele til frokosten i morgen.

Turen tilbage til hotellet bød på en lille powernap til fl ere af os. Sidst på turen talte GPS’en og chaufføren ikke 
længere det samme sprog (!), så vi fi k en lille sightseeing i Melbournes villakvarterer m.m. ...så med livrem og 
seler..(og ikke engang tid til en chaufførvask) nåede vi dog frem til aftenens højdepunkt kl 20:30.

Højdepunktet var en rundtur i Melbourne med de legendariske gamle sporvogne med servering af en 4 retters 
gourmet-middag med 2 tjenere og en kok i hver vogn. Turen varede fra 20:30 til 23:30 med en strække- ben 
pause undervejs. Just fantastic ! Kan absolut anbefales ! Så alt ialt tak for en indholdsrig dag!

Tirsdag den 13. januar 2015, Great Ocean Road
Skrevet af Per Spleth & Anne Mette Graumann

Efter en rigtig god aften med super servering, mad og service fi k vil lov til at sove længe og skulle først op kl 
07.00. Dejligt.

Det er Jespers fødselsdag i dag. Det skulle selvfølgelig fejres med fødselsdagessang. Første gang til midnat og 
efterfølgende til morgenmaden. De øvrige gæster undrede sig alligevel lidt over hvad der nu skulle ske da alle 
mand m/k rejste sig.

Den australske udgave af Linds, havde brug for at kunne komme af med varer. Det betød at, opsamlingspladsen, 
hvor bussen skulle holde var optaget, og da man ikke bare må læsse tossede turister af og på hvor man nu selv 
synes, blev vi nød til at vente til toiletparpiret var blevet afl everet. – og det tager jo sin tid…Så vi kom først afsted 
kl 8.20.

Dagens program stod på den fl otte Great Ocean Road. Derfor blev bussen vendt mod syd og første stop på 
turen var Bells Beach. Der har været surferer på Bells Beach siden 1939 og det er en af de store surfstrande om 
sommeren.Her er også de store surfmærker som Quicksilver, Rip Curl og Billabong er startet op og de fi ndes i 
stor stil i de mange surfshopper der fi ndes her.
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Det var tid til en kop kaffe, så den fi k vi på en strandcafe. Desværre oplevede vi i dag, en af de 5 regnvejrsdage 
som januar tilbyder, så kaffen bliver i nogle tilfælde ombyttet til varm kakao og vi bliver nødt til, at blive inden-
for. Efter kaffen startede turen på Great Ocean Road.

Great Ocean Road er 243 km lang, starter i Torquay og slutter i Warrnambool. Vejen blev af opført af hjem-
vendte soldater fra Første Verdenskrig, som mindesmærke for deres faldne kammerater. Vejen er betalt af pri-
vate midler og vejskat. Dette blev tilbagebetalt over en mindre årrækker.

På vejen mod frokosten i Lorne blev turen første Western Gray kænguroer spottet. Deres kendetegn er, at de 
tit ses bokse mod hinanden, de styrer med halen og og kan ikke gå baglæns. Frokosten blev til fi sh og chips på 
Hotel Lorne. 

Apollo Bay var indtil Great Ocean Road blev anlagt en vigtig hav for hvalfangerene. Efter vejen kom til, kom først 
håndværkere til byen efterfulgt af landmænd. Turisme er i dag byens vigtigste indtægtskilde.

Videre på Great Ocean Road kører vi igennem områdets temperede regnskov, hvor et bredt udvalg af bregner 
er repræsenteret. Vejen går igennem mange fl otte landskaber og har et utal af hårnålesving, hvor det virkelig 
gælder om at komme ned i fart.

Endelig nåede vi de 12 apostle. Oprindelig kaldet soen og hendes små grise. Af uransalige årsager mente man 
ikke, at navnet var passende i længden og man ændre derfor navnet. I dag er der der kun 9 apostle tilbage. Det 
er kalkstens formationer der eroderes langsomt af Sydhavet. Til trods for, at det er sommerferie hernede var der 
på ingen måde overrendt. Vi nåede til Warrnaboll ca kl 19.00 og blev indkvarteret på Tudor Motor Inn. Fine store 
værelser. Vi gik på en restaurant lige i nærheden og fi k en 3 retters menu. Vi sang fødselsdagsang for Jesper og 
de lokale lyttede på.
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Onsdag den 14. januar 2015, Moyle Pathfi nder
Skrevet af Susanne og Niels Jørgen.

Dagens tur startede med afgang fra hotellet kl 8.30 med kurs mod Gazette hvor vi skal besøge Moyle Pathfi nder 
farm.
Inden vi kom så langt lavede vi en afstikker fra programmet. Robert Lovell viste os Tower Hills området, som er 
en udslukt vulkan, som idag er et utroligt smukt og frodigt område der har udviklet et rigt dyreliv.
Vi så kænguruer, emuer og en koalabjørn, som var meget fotogen, vi stod 40 mand nedenfor træet og fi lmede 
løs, deri blandt Lone som så en koala i det fri for første gang.

Robert Lovell fortalte derefter, at Australiens mælkepris er faldet med 50 % det sidste år, det har skabt frustra-
tion, at New Zealandske farmere får tilskud af staten,
Robert fortalte, at vi havde været i tv igår, med vores besøg på kalveauktion.
Vi blev oplyst om, at jordpriser er ca 5000 dollars for ringe jord og op til ca 15000 dollars for god jord.
Alle kan købe gård, men man skal selv have 75% egenkapital! Man betaler en engangs ejendomsskat på 5% af 
købsprisen, der er ingen bopælspligt.

Der er stigende interesse for opkøb af egendomme fra rige kinesere, og det vækker bekymring fra farmerne. 
Regeringen vil ikke gøre noget pga af den store samhandel med Kina.
Der er få familiehandler pga de store kapitalkrav. Man er typisk over 40 år når man køber gård.
Ankomst ved Moyle Pathfi nder, hvor vi bliver modtaget af 3 generationer, vi bliver trakteret med kaffe, the og 
kage.

Familien har også en tam kænguru, som de fandt ved vejen, hvor den mors var død. Sara tror den var ca. 4 mdr, 
hun har fl asket den op, og nu er den ca 20 mdr. Den har sin egen hule ved køkkendøren. Sara tror ikke den hop-
per hjemmefra, da den ikke har fundet kiksetræet i det fri.

Denne farm er landskendt i hele Australien, med deres Angus kvæg. 1500 registreret køer, 2000 moderfår og 
1900 ha jord, den drives af Sara og Nick og 4 ansatte, deriblandt deres yngste søn Harry.
Nick gør meget i avl, de bedste hundyr skylles og det giver ca 5 til 6 kalve pr. skyl. Der sælges sæd til bla New 
Zealand, USA og Australien. 1 gang årligt er Nick rundt i disse lande for at fi nde egnede topdyr til avl. Alle dyr 
bliver ultralydsscannet, så de kan se, hvad de skal gå efter ved avl, eks. kød og muskelmasse..
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Pga. at markerne først lægges om efter 10 til15 år, er der stor smittefare for parasitter.
Der gives 4 behandlinger til 1 års græssende dyr, 3 behandlinger til 2 års og 2 behandlinger til ældre dyr om året, 
hver behandling koster 2 dollars pr. dyr.
2 gange årligt afholdes der aktion med salg af tyre, den ene gang ved ham selv.
Han sælger ca 400 til 450 tyre om året, når de er ca 22 mdr. og vejer 800 kg dvs en daglig tilvækst på ca 1200 
gram, og cirka prisen er 4000 dollars. Tyrene får kraftfoder de sidste 3 mdr. En kvie koster ca 700 til 800 dollars.

I vinterhalvåret dyrkes der foder, hø, ensilage.
Der gives normalt ikke kvælstof, da man mener, det brænder humusen af i det varme vejr. Der gives 20 kg Phos-
for hvert år og 30 kg Kalium hvert andet år.
Denne sommer har der været meget tørke, men heldigvis havde Nick indkøbt 1000 tons hø, til 150 dollars pr. 
tons, andre er oppe på at give 250 dollars pr tons.

De 2000 får er 2 racer, Merino som giver fi n uld ca 6 til 7 kg pr dyr og ca 8 til 9 dollars pr kg uld, der lejes “klippere” 
til at klippe fårene. På en arbejdsdag 8 timer, skal der klippes ca 150 til 200 får, det koster pr. dyr 2,80 dollars. Den 
anden race er kryds som går på kødproduktion, deres uld giver ca 4 kg til en pris af ca 5 dollars.
Lammene bliver fedet færdig med turnips.
Det er svært at få god arbejdskraft, en løn ligger fra 35000 til 75000 dollars.

Efter rundvisningen fi k vi en fantastisk BBQ i laden, kødet havde senior Don Moyle med fra Adelaide.

Derefter gik turen retur mod Warrnambool, hvor vi var indbudt på rådhuset, der blev vi modtaget af 5 repræsen-
tanter, deriblandt borgmesteren selv. Vi fi k en orientering om byens plan for 2035.
Bl.a. højere indbyggertal fra 35.000 til 50.000 personer, 8000 fl ere boliger, bedre uddannelse, osv.
De samarbejder med en provins i Kina, de er modsætninger, men kan lære af hinanden.
Man forventer, at mellemindkomsterne vil stige eksplosivt i Asien, og med deres beliggenhed, ser man store 
muligheder, bla. i fødevareproduktionen og turismen.
Warrnambool området producerer idag ca 33 % af landets mælk og kødproduktion.
Man forventer at mælkeproduktionen vil stige med mellem 50 til 100%
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Torsdag den 15. januar 2015, Fra Warnambool til Mt. Gambier
Skrevet af Anne-Grethe og Finn

Afgang fra hotellet i Warrnambool kl. 8:30 efter 2 nætter på dette sted. Vores tur i dag er lidt ændret i forhold til 
programmet.Slagteriet hvor vi skulle havde været på besøg på havde frabedt besøg af os da de troede vi måske 
var “spioner “ så de kunne blive fri for besøget bestemte Lone og Steen.

De fi k hurtigt arrangeret et nyt tiltag. Et besøg i en Nationalparken Tower Hill, hvor 2 aboriginere kom og viste 
og fortalte os forskellige ting om deres liv som urbefolkning.
Tower Hill er et gammelt vulkan- krater som er meget frodigt med spændende vegetation.Nationalparken er 
genplantet med ca 300.000 træer for at genskabe den oprindelige beplantning (havde tidligere været land-
brugsområde).

Da vi ankom blev vi budt velkommen med en kop urte-the, ikke alle var lige begejstrede !!!!!!Aboriginerne viste 
og fortalte om de mange planter som de brugte og havde brugt til behandling af forskellige sygdomme.

Vi fi k vist brug af boomerang og herefter kunne alle selv prøve, dog med forskelligt held.

Her i Tower Hills lever der Koaler i det fri, som efterhånden er et sjældent syn i Australien. Vi var heldige og fi k 
set 3 koalaer, fl ere kænguruer og er emu med 3 unger. Der var også meget fi nt fugleliv bl.a var vi heldige at se 
en viftefugl (Fantail, navnet har den efter at den kan sprede vingerne som en vifte).
Sidst og ikke mindst blev “folk” lettede for penge i centret hvor der kunne købes souvenirer.

Fra Tower Hill kørte vi med udsigt ud over Sydhavet. Kysten bliver kaldt “skibsvragenes kyst” da der på dette 
sted er sunket mange skibe. Det var udpræget landbrugsland hvor vi så fl ere afgrøder bl.a kartoffelmarker og 
vinmarker.

Vi kørte mod Portland hvor vi skulle se på havnen. Der var det specielle ved havnen at den var privat . Her fra 
havnen udskibes der træ, aluminium og levende dyr.Det er den største havn i staten Victoria.Flis-udskibningen 
er bl.a det største i hele verden (hovedparten går til Japan).Træstammerne går mest til Kina. Eksporten af lev-
ende dyr går primært til Kina og Rusland til avl.

I parken i Portland spiser vi frokost i det grønne. Dejlige boller med forskelligt tilbehør. Sidst men ikke mindst 
ost til bollerne - i Australien spiser man ikke ost som derhjemme.
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På vejen til Mount Gambier kørte vi ind i en ny stat fra Victoria til Syd-Australien, her måtte vi sætte uret en halv 
time tilbage. Desuden måtte vi efterlade vores frugtaffald, da man ikke tolererer, at frugt bringes ind i staten 
p.g.a smittefare fra frugtfl uer.

Syd-Australien er den mest tørre del af Australien. I staten bor der kun 1,6 mill. heraf 1,25 mill. I Adelaide.

Vores næste besøg var hos en farmer Travis Telford som havde 2100 malkekøer hvis ydelse var på 9500 kg mælk 
(en meget høj ydelse i Australien, normal 5.500).

Han drev 2000 ha. (Heraf 200 ha. med majs og halvt selvforsynende med korn og en del lucerne). På gården 
havde han 18 ansatte inklusiv ham selv. Køerne blev malket i karussel (50 af gangen) og de gav hver dag 67000 
l. mælk. Herefter kørte vi over og så hans foderblandeplads. Foderblandingen bestod af:12kg tørstof i græs,1 kg 
lucernehø,4,5 kg hvede,1,5kg rapsskrå,1kg lupin,8-9 kg kolbemajs,200g.beskyttet fedt og 65g.urea.

På vejen til vores hotel i Mount Gambier var vi forbi Blue Lake - en 70 m. dyb vulkansø.Vi gik rundt på kanten af 
krateret og nød udsigten over den dybblå sø.

Vi ankom til vores hotel 18:30 og fi k en 3-retters menu m. kaffe/the ovenpå.

Det var hvad vi havde at berette for dag.

Vi vil se frem til i morgen hvor vi skal til Kangaroo Island.
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Fredag den 16. januar 2015, Store rejsedag; Mount Gambier til Kangaroo Island
Skrevet af Mikael Thusgaard

Dagen startede med morgenmad klokken 06.30, klokken 07.00 kørte bussen af sted fra motellet i Mount Gam-
bier. Vi startede med at køre langs Sydaustraliens vin mekka også kaldet Lime stone coast, her kørte vi i ca. 2 
timer, hvorefter vi holdte kaffe pause i Keith, ved den lokale bager, her fi k vi en kop gratis kaffe/the. Herefter 
kørte vi igen 2 timer, indtil vi kom til byen Wellington. 

Wellington er en by der ligger langs The Murry River, som er det fjerde største fl odsystem i verden. Vi sejlede 
over fl oden ved hjælp af en båd der blev trukket af wire. I Wellington spiste vi middagsmad i byens gamle rets-
bygning. Efter middagsmaden fortsatte busturen mod Kangaroo Island i ca. 2 timer før vi nåede færgeleget i 
Cape Jervis. Her blev vores bagage fl yttet over i en bagage bil, da vi skulle have ny bus og guide på Kangaroo 
Island. (Kangaroo Island er en ø på ca. 4100 m3 og har en befolkning på 4600.)

Sejlturen til Kangaroo Island, blev en meget gyngende en af slagsen og vi var fl ere der fi k kvalme. 
Da vi ankom til Kangaroo Island, kørte vi ca. en time inden vi nåede vores hotel i Kingscote, her blev vi opdelt på 
to hoteller langs kysten.
Klokken 19.30 spiste vi aftenmad, som bestod af kalvekød til hovedret og is og frugt til desert.

Lørdag den 17. januar 2015, Kangaroo Island
Skrevet af Erna & Svend Ove Lønborg

For en gang skyld havde vi god tid om morgenen. Vi to var nede ved vandet og soppe, det var blikstille, klart og 
lavt vand. Dejligt sted vi boede, kun 50 meter fra kysten.

Kl. 9:00 var der afgang ud på eventyr rundt på Kangaroo Island. Vi startede lige med et apoteksbesøg, da der 
var nogle der hang lidt i bremsen.

Chaufføren fortæller, at der først blev opdyrket jord i 1948. Det blev gjort af 174 bønder og de delte så de 250.000 
acres op imellem sig. Ham og hans familie kom til øen i 1954 og i 1957 etablerede de sig med landbrug. Nu er 
han chauffør, guide og fåreklipper i sæsonen, det er der knap så meget arbejde ved. Han havde ca 3000 får da 
han havde fl est.
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Første stop på turen idag er i Seal Bay hvor vi ser søløver. En guide fortæller, at vi skal holde en god afstand til 
søløverne på stranden, fordi hvis de føler sig truede, så kan de fi nde på at løbe efter en person, og de løber hur-
tigere end os !! Det lød lidt vildt, at de skulle kunne løbe så stærkt, de tunge dyr, der bare lå der på stranden og 
fl ød ud.

Hannerne kan blive op til 400 kg, hunnerne kun 120 kg. I denne tid og ca. en måned frem er det parringstid, 
hvor hannerne gør sig store og lækre for, at få lov at parre sig med så mange som muligt. Efter 6 måneder går 
hunnerne op i mellem buskene og føder. Der går 6 måneder inden ungen kan klare sig i vandet, og mange bliver 
ædt af hajer.

Vi besøgte et falkonercenter, Raptor Domain, hvor vi så opvisning af 2 kvindelige falkonerer som havde vældig 
styr på de store rovfugle.

Chaufføren ville gerne vise os et område hvor der foregik fi skeri af hummer “Crayfi sh”
For at komme derud måtte vi lide lidt, en grusvej som et vaskebrædt, han kørte som om han havde stjålet det 
hele. Vi blev rystet godt sammen.

Frokosten idag blev indtaget på Vivonne lodge, som lå ude i bushen. Det var godt vi havde stedkendt guide med, 
for ellers havde vi aldrig fundet det. Lækker mad i en fart, de var vant til at betjene mange folk.

Det område vi kørte igennem bar tydeligt præg af en “bushfi re”, skovbrand, der havde hærget på øen i 2008. 
Da brændte 20 % af øen: 850 km2 og der var 850 mand der hjalp til med at bekæmpe fl ammerne og fl ere fl yve-
maskiner var indsat. Det var blevet grønt igen i bunden, men de nøgne stammer ragede op.
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Efter at vi havde kørt igennem det afbrændte område stoppede vi på sydkysten ved “Remarkable Rocks”. Det 
er kæmpestore formationer af kalksten fra istiden, som ligger HELT ude ved kysten med bølgernes skumsprøjt 
som nabo. Når man står ved disse sten føler man sig meget lille, både rent fysisk og i forhold til naturen, det 
skal opleves.

Det allersydligste punkt på øen, Admirals Arch, er en fantastisk naturoplevelse igen.
En stor koloni af New Zealandsk pelsssæler bor der på klipperne i den barske natur.
Vi så både voksne sæler og deres babyer, som er nødt til at blive på klipperne indtil de er 6 måneder, for inden da 
kan de ikke klare, at komme op af havet igen og bliver simpelthen spist af hajer. Disse sæler har en meget tæt 
pels: 60.000 hår for hver cm2 !!

Det solide gangbros-anlæg førte os helt ned i en grotte, hvor vi var meget tæt på sælerne. Så tæt at vi også fi k 
stanken af dem!!!

Sidste stop i dag var på en tidligere farm som i dag bliver drevet som naturreservat, med ideelle forhold for de 
vilde dyr, uden hegn omkring. Der var alle de lokale dyr som: Wallabies, (de små kænguruer), de store kænguruer 
(Western Grey) og koalaer. Temperaturen idag var lige tilpas for os nordboerer, ca 22 -23 grader, og det var åben-
bart også tilpas for de små kænguruer, for der var et par som fi k lyst til sex med os som tilskuere.

Aftensmaden på hotellet bestod af lokal fanget fi sk og lokal vin, det smagte dejligt ovenpå en dag fyldt med 
naturoplevelser af højeste karat.
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Søndag den 18. Januar 2015, Fra Kangaroo Island til Adelaide
Skrevet af Birgit & Gunnar Kjær

Efter dejlig morgenmad, forlod vi Kingscote Seaside Inn og kørte til Seaview for at hente “knægtene”. Vi kunne 
lige se fastlandet 12,4 km. borte. Vejret var overskyet og ikke særlig varmt.
Chaufføren fortalte, at der ikke var dingoer på øen og heller ikke ret mange vilde kaniner.
Vejene er opkaldt efter de første nybyggere. Langs vejene er der plantet træer, som plejes ved kontrolleret af-
brænding. Afbrændingen kan komme ud af kontrol, og bekæmpes af det frivillige brandværn. 
Vi kørte gennem Parndana, hvor øens uddannelsescenter er. De unge kan lære om landbrug og køkkenrelat-
erede fag. En hel lille by med plads 120 elever. De opdrætter Baramundier (Fisk)

Øen har 3 golfbaner, der ikke har greens, men blacks. Det sorte stammer fra alluminiumsproduktionen som er 
på fastlandet.

1. stop var Kangaroo Island Wildlife Park. Parken drives af Sam og Dana, som har ca. 1000 dyr. De fl este er skad-
ede dyr, som er indleveret og som ikke kan klare sig i det fri. De udsættes ikke igen.
Parken besøges af ca. 20.000 om året. Dette dækker lige omkostningerne ved at drive parken. Herudover kom-
mer der donationer fra offentligheden.
Sam og Dana har haft parken i et par år, både dyr og området er meget velholdt.
Vi håndfodrede først kænguruer, kun hunner, idet hannerne bliver for store og voldsomme. 
Kænguruens hale er meget kraftig og fast og bruges som styrepind eller det 5. ben.
Nogle af kænguruerne var albinoer, som har meget svært ved at klare sig i naturen, idet de ikke kan skjule sig på 
grund af farven. Vi så en lille unge, som sad i pungen hos sin mor. Senere kravlede den ud for at spise blade, så 
det varer ikke længe før den helt forlader pungen.

Der var fl ere koalaer, som vi kunne klø bag ørerne. En koala sover 18-20 timer i døgnet og spiser 10% af deres 
kropsvægt pr. dag. Der er kun 3 typer af eukalyptusblade, som de kan lide, der fi ndes i alt 1000 typer af Eukalyp-
tustræer.

Der var en masse fugle, bl.a. nogle, som folk havde sat ud. Det er ellers ikke noget de ville arbejde i, men tog al-
ligevel imod dem. Også kakaduer, som ellers er skadedyr.
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Der var 2 små blå pingviner, en art som er meget udrydningstruet. De ædes af blandt andet sæler, søløver og 
hvaler synes om dem. De er kun 20 cm. høje, det er verdens mindste pingvin.

En anden seværdighed var Southern Cassowary. Den 2. største fugl, der fi ndes. Den har meget skarpe kløer og 
æder 5 kg. frugt om dagen. Den bliver først kønsmodne som 15 årige. 
Et par pelikaner var der også blevet plads til. De kan have 20 l vand i halsposen.

Sam havde købt en saltvandskrokodille - ikke særlig stor, men den kan blive 5 meter lang som voksen.
I et bur lå en Common Wombat - lignede en tyk gris.

Efter rundvisningen var der mulighed for at blive fotograferet sammen med en koala på armen. Det var der 
fl ere, der benyttede sig af. Pengene gik til parkens drift.

Parken bruger 2 tons korn, 400 kg. æbler, fi sk, 50 baller hø plus diverse kraftfoder pr. måned.

2. stop Emu Ridge Eucalyptus Oil Destilleri. Vi så en video om produktionen af eucalyptusolien før og nu. Olien 
udvindes ved opvarmning og destillering. Stedet var meget turistpræget. Vi så ikke den egentlige produktion, 
men de havde masser af varer på hylderne og der blev handlet. Det er det sidste destilleri i Syd Australien.

På turen videre fortalte Bent om pensionsordninger i Australien. Minder meget om danske ordninger, men der 
er ikke folkepension til alle, kun mindrebemidlede. Pensionsalderen er 65 år.

Næste stop: Feed lot - Penneshaw Hotel, hvor vi fi k en dejlig steak.

Herefter sagde vi farvel til Kangaroo Island. Vi tog med færgen til fastlandet sammen med et road train med 
ca. 80 kreaturer på ladet (2 lag). Hjemlig duft af kreaturer bredte sig på skibet, så kvægbønderne følte sig igen 
hjemme. Turen var stille og rolig, så ingen blev søsyge.

Bussen ventede på kajen, og vi kørte de 2 timer til Adelaide gennem et meget kuperet landskab. Så fl ere vin-
marker, der var overdækkede med net for at holde fugle væk, men mere om vin i morgen. Området lever af kvæg, 
vin, får og frugt. 

I Adelaide kørte vi forbi startområdet for cykelløbet “Down Under” hvor også Saxo-Tingkoff er med og fl ere 
danske cykelryttere.
Indkvartering på hotel Mercure. Vi nød senere aftensmad på hotellet, en god middag. Vi er lidt usikre på om de 
vil fryse os ude, da det var meget koldt i restauranten.
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Mandag den 19. Januar 2015, Barossa Valley
Skrevet af Jesper Hedegaard

Vi fi k lov til at sov lidt længe, da bussen først kørte kl 9, det var godt for dem af os som var lidt syge.
Turen vi skulle på var på 200km og gik nord for Adelaide, turen gik til Barrossa videre til Hahndorf og hjemme 
ved hotellet kl 18:00

Vi kørte igennem området, som brændte første i januar, ikke et kønt syn når 13.000 ha er nedbrændt, og heldig-
vis gik ingen mennesker til ved det, og det så ud til at hverdagen var så småt at begynde igen .
Cykelløbet Down Under var så småt ved at starte op med at kvinderne begyndte med deres løb, og hvor 
mændene skulle køre i 5 dage, et løb hvor der var en række europæiske hold på, ikke mindst nogle danske køre.
Vores første stop var ved en dæmning, hvor vandet var opstemt, så det kunne bruges til at vande vinmarkerne 
med. Selve arbejdet med dæmningen blev lavet fra 1899-1902, et kæmpe projekt tilbage i tiden.

Jacobs Creek var næste stop hvor vi hørt om historien bag fi rmaet, og ikke mindste smagte 5 forskellige vine, det 
var ikke lige frem vine som var velsmagende for os dansker, dog var der en enkel som var ok. Alle vine kan købes 
i danske supermarkeder som Netto og Bilka.
Selvføling skulle vi lige have et billede ud over de mange fl otte grønne vinmarker fra udsigts punktet Mengler 
Hill.
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Saltram Vingård var vores næste stop, med smag på vine, vi stod i en gammel vinkælder og smagte 5 vine, en 
rigtig hyggelig stemning, måske var det også fordi vi lige var ved at have fået passene med vin. Men saltram var 
startede af 7 brødre i 1859, og kørte i samme ånd som denne gang, med udvikling af nye vine i samarbejde med 
den lokale slagter, så vin og kød rent sags mæssige passede sammen
I Barossa området er der 250 familier som får deres udkomme af vinen, 150 fi rmaer hjælper til med arbejdet i 
vinområdet
Vi ville egenligt gerne som bønder, have set og hørt noget mere omkring vin dyrkning, se plukke maskinerne, 
været i marken og set hvordan de forarbejder druerne.

Det var en rigtig australier som hade anbefalet at vi skulle slutte vores tur af i Adelaide nemlig den 86 årlige 
Mr. Don Moyle, han sluttede dagen af med at fortælle om hans liv med kvæg og opkøb af kæmpe store land-
områder og omkring afviklingen af det hele. Meget spændende person at møde, og en fantastisk aften med 
god bøf og vin.

Tirsdag den 20. Januar 2015, Brisbane
Skrevet af Steen Hansen.

Efter at have sagt farvel til Rip, Rap og Rup eller Rick, Nick og Dick de sidste par dage stod vi op til en morgen 
hvor vi egentlig bare skulle pakke vore ting og skulle vi med fl yveren til Brisbane. Alle stod uden for hotellet kl. 
9.15 og var klar, men der kom ingen bus. Den var 3 kvarter forsinket, Lone blev mere og mere rød i hovedet, men 
da den så kom gik det ikke så galt endda.

Klokken ca. 12.15 var alle checket ind på QF 662 til Brisbane og vi lettede med et kvarters forsinkelse og fl yve-
turen var ganske fi n uden de store bump på “vejen”. Der var en del skyer, men efterhånden som vi kom ind over 
Queensland kunne vi se mere og mere, markerne blev fra at være brune rigtigt fi ne grønne og det var dejligt 
at se. Byen Brisbane er Australiens 3. største by, der bor 2 millioner mennesker og i staten Queensland ca. 4,5 
millioner ialt. Staten er næsten på størrelse med Grønland, lige i underkanten af 2 millioner kvadrat kilometer.

Ved lufthavnen blev vi hentet af Margie og Angus Adnam så vil tage os med rundt de næste par dage for at se 
på landbrug i Queensland. Den nye buschauffør hedder Bruce og han virker til at være en hyggelig gut.
Efter indkvarteringen på Hotel Ibis gik vi en tur nede ved fl oden og det blev til lidt billeder og vi kiggede 
selvfølgelig på skylinen, de smarte gang- og cykelstier der er etableret, en rigtig god måde at holde den bløde 
trafi k ad spildt fra bilerne. Vejret var dejligt og vi mærkede rigtigt varmen samt at det er blevet lidt mere fugtigt 
her i Brisbane.
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Om aftenen skulle vi så igen, igen ud os spise bøffer, Angus havde bestilt plads på “Normen Hotel” også kaldet 
“The Worst Vegetarien Restaurant in Queensland” hvilket refererede til de store bøffer man kunne få, fra få 
gram til 1 kilo, god appetit. I følge Angus statens bedste bøfhus, men vinen var dog trods alt så varm at den 
smagte bedst med isklumper i, så der havde de noget at lære.

Angus introducerede ganske kort tv værten Kerry Lonigan og chefkokken Frank. Den sidste fortalte lidt om 
hvilke kriterier han udvalgte kød efter, hvad forbrugeren efterspørger, så som om kalvene er færdigfedet på korn, 
græs eller om det er økologisk solm nogle af parametrene. Der kan være ting angående mørhed og fedtmar-
morering som spiller ind og så fortalte han at gennemsnitlig serveres der 3.000 måltider om ugen, bl.a. serveres 
der ca. 30.000 “eyefi llet” årligt og meget mere. Et estimeret forbrug af diverse kødstykker på ca. 80 tons årligt.

Ellers fi k vi en masse at vide om australsk landbrug af især Kerry Lonigan, der ugentligt har 1 time på nationalt 
tv hvor han fortæller om landbruget til den almindelige forbruger. Han fortæller om priser på alt inden for 
landbrug, kvæg, korn, raps, bomuld og meget andet som kan have interesse for den almindelige forbruger. Men 
også landmænd ser programmet og han fortæller også om hvad der sker i bl.a. USA og på Chicago børsen, så 
også de er opdateret på det punkt. Ca. en halv million seere har han hver søndag, fl ot. Det har han gjort i 25 år.

Han fortalte, at i Australien er der ca. 26 millioner stykker kødkvæg samt ca.. 3,5 millioner stykker malkekvæg 
hvoraf totredjedele fi ndes i staten Victoria som vi startede med at være i. Kun 2 procent fi ndes i Queensland. I 
Queensland er der ca. 18 til 20 millioner stykker kødkvæg. Det betyder, at der skal være gode muligheder for at 
komme af med dyrene hvad enten de går til eksport eller slagtning. Der udskibes rigtigt mange dyr til Asien fra 
det nordlige Queensland, sejltiden til Indonesien er mellem 4-6 dage så det er ret nemt. Hver da afgår 2 både 
med dyr nordpå til færdigfedning og eksporten ligger på 1,25 millioner stykker kvæg årligt og dette tal er stig-
ende. Indonesien aftager de fl este dyr, derefter Japan og så Mellemøsten og der er lige lavet aftaler med Kina 
som man regner med starter inden længe. Behovet for protein/kød er enormt i Kina, p.r. betales 6 dollars pr kg 
levende i Kina, et helt absurd højt prisniveau når kommer til at tænke på danske forhold. Et andet land hvor eks-
porten tager fart er Vietnam, for 3 år siden aftog de 20.000 stykker kreaturer, Brahmin kvæg eller krydsninger, 
deTte tal steg i 2014 til 225.000 stykker kvæg, altså en enorm stigning, mon de kan blive ved med at følge med 
efterspørgslen?

Værdien af den levende eksport er ca. 1 milliard dollars årligt, den forarbejdede del har en værdi på ca. 4,5 mil-
liarder dollars og med en eksport på 70-80 procent af det der produceres så er de meget afhængige af gode 
afsætningskanaler og at disse udbygges konstant. USA er den største enkeltaftager at hakket kød men Japan 
er det på de gode udskæringer.

Australien er verdens 3. største eksportør af kød, Indien og Brasilien er større.
Langt de fl este dyr i Australien sælges via et marked, men andelen af dyr solgt direkte slagterierne er stigende, 
så sparer man både en agent samt kommision til et kvægmarked. De er vel forretningsmænd. Alt sælges som 
regel efter levende vægt, man kender ikke til Noget der ligner vores eget EUROP system. Alle dyr der skal slagtes 
unge bliver slagtet inden de er 2 år gamle, dette for at opnå prædikatet “ prime beef”. Som alle andre steder, 
så er nogle bedre end andre og det ved slagterierne eller andre opkøbere godt og de får selvfølgelig de bedste 
priser. Enkelte meget store farme har fra “jord til bord” og kan derfor styre hele processen. De er ofte certifi -
cerede og har eget brand og kan derfor opnå det bedste priser. Restauranten vi var på i aften fi k meget efter at 
deres kød var begge dele.

Til sidste fi k vi lidt at vide om at kødracen Wague var i stor fremmarch her i Australien, båd Egil hjemmemark-
edet, men også som eksportvare til Japan. En mørbrad koster f.eks. 400 dollars pr kilo, så skal det også smage 
godt vil jeg mene.
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Ellers gik snakken lidt på landbrug generelt, om tilskud hvor der næsten ikke er noget her i landet, maksimalt 10 
dollar pr indbygger, i Europa er det 260 dollars og i Japan 400 dollars, bare for at sammenligne, tallet hos vore 
naboer i Norge er højere, men det kunne Kerry ikke huske.
En af de steder der gives tilskud til erhverv er til diesel. Det gælder så inden for denne sektor og lastbilerne og 
der gives 0,25 dollar pr liter dieselolie. Det er bl.a. fordi der er meget lange og store transportomkostninger.

Der blev spurgt ind til hvor mange der tjener på slagtedyrene inden de ligger i kølediskene og det er mange: 1. 
landmanden, 2. agenten, 3. markedet, 4. lastbiler til transport som er mindst 2-3 gange, 5. agroledet og 6. butik-
kerne, så der er rigtigt mange om at dele kagen.

Kerry sluttede med at snakke lidt om at landbruget Iversen stod for 10 procent af verdenshandlen, men havde 
nok 90 procent af alle problemerne. Det være sig de forskellige regeringer og deres politikker, men også med 
græsrodbevægelser og andet “ godtfolk” som ikke altid vil landbruget det bedste. Desværre er afstanden mel-
lem landbruget og resten af samfundet blevet meget større over tid, fordi ikke ret mange har kontakt med 
landbruget når man bor i byerne længere. Derved er der skabt en kløft mellem befolkningsgrupperne og det er 
meget svært at styre.
Så nu vil jeg gå i seng fordi i morgen skal vi op kl. 5, godnat.

Onsdag den 21. januar 2015, Feedlots på Darling Downs
skrevet af Dorthe,Keld og Djon

ja så nåede vi frem til den 21. Januar, ak hvor tiden dog fl yver afsted. Men vi skulle meget tidligt op for der var 
meget vi skulle nå, Svend Ove Lønborg havde fødselsdag så vi startede med at synge for ham mens vi indtog 
den store og mættende morgenbuffet som vi får stortset over det hele her Down Under. Vores nye buschauffør 
Bruce var klar med bussen som viste sig at være tæt knyttet til kænguruen, den kunne ihverfald hoppe både 
baglæns og forlæns, det kan kænguruen dog ikke. Det var en lang køretur vi skulle ud på, i dette område er 
jorden meget god og de dyrker meget grøntsager og frugt i dette område, hvorimod det er bedre til kvæg vest 
for den bjergkæde som vi kørte langs. Den største farm har omkring 380000 stk kvæg og de bliver for det meste 
fragtet afsted på lastbiler hvor der er 4 anhængere på og alt i alt kan de laste ca. 192 stk. kvæg, 3% bliver fragtet 
med tog, 97% med lastbil, og hvergang et dyr bliver omsat i handlen skal staten have 4.6 $ pr. stk.

Vores første stop var på en meget stor feedlot som hedder Sandalwood, ejer Kevin Roberts, de laver omkring 
60000 stk. kvæg om året, pt var der 18000 stk kvæg, som bliver fodret med blandinger som er sammensat 
efter det opkøberen ønsker, nogle får væksthormoner. De første 14 dage er blandingen 80% grovfoder og 20% 
kraftfoder og derefter er det 80% kraftfoder og 20% grovfoder, de har en dødelighedsprocent på 1/2 om året. Det 
koster 5.25$ pr dag, som dækker alt vedrørende Kræet. De laver en del af den japanske race Wague som giver en 
merpris, men det med at de skal masseres hverdag tror jeg nu ikke forefi ndes her på farmen som har 28 ansatte, 
hvor halvdelen er piger.
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Derefter gik turen til det store fi gentræ ved Jimbour House hvor vi fi k vores frokost, et rigtig dejligt sted.
Så gik turen til Rosévale Santa Gertrudis Stud i Jandowae. Hvor David og Sonya Greenup er 6. generation på 
gården. Gården har 12000 hektar jord, hvoraf det meste er til afgræsning, 4000 stk. kvæg i alt, 700 køer bliver 
brugt til avl, 700 køer til kødproduktion, der bliver solgt ca. 350 tyre til avl om året som tages fra koen omkring4 
til 6 mdr.s alderen, herefter blir de færdigfedet på græs, men det skal dog lige siges at de bliver forkælet når de 
viser sig at kunne blive til noget. Han holder 2 auktioner om året og det er kun de bedste dyr der bliver solgt der, 
og det er til en pris på ca. 5000$ pr stk. det drejer sig omkring 150 dyr som sælges på denne måde.

Ankomst til hotellet TIL TIDEN woola”sjældent det er sket”, hvor vi så lige havde en lille time til en bad inden vi 
skulle videre. Aftensmaden skulle indtages hos en lokal farmer i Dalby Park hvor vi fi k helstegt lam, det nåede vi 
så ikke lige til tiden, da vores buschauffør synes vi trængte til noget frisk luft, så der kom lige en træ ind gennem 
bagruden, heldigvis havde Erik sat sig ved siden af Margit, så der skete ikke nogen noget. Det var så den dag.

Torsdag den 22. januar 2015, Planteavl og Får
Skrevet af Jannie og Kim Nielsen samt Steen Hansen.

Vi fi k morgenmad i garagen lige foran værelsesdøren. Bacon og æg på grill.
Vi kørte til det første stop, som var hos Ray Griffi ths.
Ray har en planteavlsbedrift på 800 ha. Heraf kan de 280 ha vandes. Vandingen foregår Via overrisling. Mark-
erne rettes af så de har et ensartet fald mod den ene ende, herefter laver man et vandløb af små diger således at 
vandløbets bund har samme bundkote som marken. Man får vandet ind i marken med små slanger via hævert 
metoden. Alt det overskydende vand samles op igen i et kæmpe vand reservoir, her samles regnvand også så 
det kan bruges til markvanding. Vand reservoiret fyldte 20 ha med de omkring liggende diger, reservoiret havde 
desværre ikke været helt fyldt de sidste par år på grund af manglende regn, så der blev ikke vandet så meget.

Markerne blev drevet med to afgrøder om året, sorghum om sommeren og en korn afgrøde om vinteren, ud-
byttet lå på ca 3500 kg pr ha men dette var på grund af den manglende regn. Jorden blev udelukkende drevet 
med 0-Til metoden og der blev sået ca. 8,5 hektarer pr time. Metoden bruges for at undgå fordampning og hol-
de omkostningerne nede. Maskinparken bød på en Magnum 245, en Axialfl ow 2588 og en selvkørende sprøjte, 
alle maskiner kørte med gps. Sprøjten havde kun en lille vandtank da han ikke ville køre med noget tungt på de 
meget lerede marker, de sprøjter med en vandmængde på 30 liter pr ha.Jordprisen lå her på 6800 dollars pr ha. 
Der var en ansat på gården som fi k 5600 dollars i måneden plus fri bolig.
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Ray ville gerne sælge gården. Pris 6 millioner dollars inkl maskinpark.
Alle gårdene har kornsiloer hernede så man skulle tro at siloerne var billige men Ray fortalte at prisen på en 175 
m3 silo var på 20.000 dollars.

Den anden farm vi kørte til var Condamine Plains. Farmen ejes af Harley og Min Bligh. Harley, og sønnen Ham-
ish, kørte os rundt så vi kunne se markerne. Denne farm på 1000 ha var også med planteavl, men her var 
hovedafgrøden bomuld og farmen blev drevet med alt det nyeste teknologi. Her havde man investeret i et nyt 
vandingsanlæg som tildelte vandet med små sprinklere lige over afgrøden. Ved denne vandingsmetode kunne 
der spares 25 % . Selve vandingsmaskiner var af mærket Bauer som også kendes i Danmark. Maskinen er en 
lang bum med hjule under som dækker hele breden af marken og kunne køre på langs af marken. Maskinen 
havde en brede på 750 meter og marken var 2000 meter lang. Man havde investeret i to af disse maskiner til 
en samlede pris på 750.000 dollars. Kapaciteten på disse maskiner var enorm, de kunne give 30 mm vand til 
hele arealet på 60 timer. Tilførelsen af vandet til disse maskiner var noget speciel . Her havde man gravet en 
stor kanal langs hele manken som blev fyldt med vandboring som i DK. Vandmaskinen sugede så selv vandet 
op mens den kørte langs kanalen.

Her på farmen havde man nogle kæmpe udbytter, man forventede at sorghumet ville give 10.000 kg pr ha. 
Man mente at man havde et DB på 1800 dollars i sorghum og 7000 dollars i bomuld, men jordprisen lå også 
på 10.000 dollars pr ha.

Efter den store rundvisning fi k vi frokost i familiens have. Vi fi k australske hotdogs. Brød med tomat, agurk, 
pølser og stegte løg. Og en mangois til dessert. Bagefter var der havevandring i Mins store have. Hun er en ivrig 
gartner, og haven bliver af og til udvidet. Som regel passer hun det hele selv, men lige pt har hun god hjælp af 
en hollandsk backpacker, som er på farmen for 3.gang. Min er glad for træer, hvilket også afspejles i haven. Der 
er masser af australsk hjemmehørende træer som f.eks. Queensland bottle tree (som navnet antyder, ligner det 
en fl aske. Det er nært beslægtet med Baobabtræerne på Madagascar). I et af disse træer har hun forsøgt at 
plante en orkide fra Northern territory, men den har endnu ikke blomstret.
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I køkkenhaven har hun alle mulige grøntsager, men især bønner står i høj kurs, fordi barnebarnet synes de er 
sjove at så og også spise. Hun dyrker også blodgrape og lime, som de bruger i madlavningen. Køkkenhaven 
afsluttes af en kæmpe canadisk eg, som danner en lille hule. Et dejligt skyggested til en pause og en kop te.

I et lille drivhus, der er overdækket med skyggenet, har hun masser af bregner. De trives bedst indenfor, men 
pga. pladsmangel har hun lavet huset udenfor til dem.
Det nyeste i haven er en lille bitte trækasse med Australian stingless bees (australske bier, der ikke stikker). De 
samler honning, men hun har endnu ikke smagt det, for de har kun været i haven et par måneder.

Den sidst farm på 1200 hektarer vi besøgte var med får og planteavl. Det var en familiefarm, ejet af Penny og 
Peter Hood, de havde 3 børn og bedstemor boede der også. På turen rundt på farmen i bussen overtog hun kom-
mandoen fuldstændig, stakkels Peter fi k ikke et ben til jorden, I skulle have set hans ansigtsudtryk, det var ikke 
til at tage fejl af. Penny og Peter havde ca 400 moderfår. En del af disse var importerede Texel får fra Holland. 
På grund af de relativt dårlige uldpriser ønskede han at få en bedre kødfulde på sine lam. Texel fårene skulle så 
bruges som stambesætning og så ville der blive indkrydset andre typer efterfølgende. De slagtede lammene 
ved ca 50 kg og ved en alder på ca. 4 måneder, her fi k man 120 dollars pr styk hvilket var meget tilfredsstillende. 
Fra fårene solgte man ulden for 5 dollars pr kg, et får kunne give ca 4-5 kg. Prisen er den bedste i de sidste 10-15 
år, Peter regnede med fortsat stigende priser. Det koster ca. 2,80 dollars at få klippet et får, samt udgifter til dem 
der skal håndtere ulden og få den væk fra “shearerne” som de hedder hernede.

Et af det største problemer de havde var Dingoer, Australiens vilde hunde. De havde angrebet nogle af fårene, 
det så ikke så godt ud og det var et stigende problem. Et problem der er svært at håndtere, de kommer normalt 
kun frem om natten, derfor ikke let at skyde og det må man egentlig heller ikke, men hvad gør man når det er 
ved at ødelægge ens bedrift. Peter satte fælder op, havde en hund som kunne holde dem væk, men svært var 
det.
Når fårene var drægtige kunne der især opstå et problem med Calcium mangel. Dette forekom især hvis det 
begyndte at blive tørt, græsset mere tungt fordøjeligt og de så kom i underskud af energi mangel. Det var 
især udpræget hvis fårene havde 2 eller 3 lam i sig. Var det akut fi k de en indsprøjtning med Calcium, men el-
lers kunne det ordnes ved rettidigt at sætte nogle silksten op hvor der var ekstra Calcium og andre mineraler 
opblandet i melasse.
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Aftensmaden skulle indtages på Bowenville pub i Dalby. En velbesøgt landevejskro, som serverer rigtig god 
australsk mad. Værten havde lavet “Camp oven dinner”. Mad, det laves i store gryder, på bål. Lige som man gør i 
bushen. Der var to forskellige lammestuvninger, okseribben og selvfølgelig det australsker damper, som er brød 
lavet kun af mel og vand.

Der var god stemning på puben. Levende musik og masser af mennesker. Alle vores værter fra de sidste to dage, 
var mødt op med deres familier. Der var også masser af andre lokale, som kom for at møde os. Der blev snakket 
og grinet i alle hjørner og kroge.

Midt i det hele skulle vi ud og se, hvordan man klipper får. Vi fi k en fi n demonstration af hvordan det foregår, og 
dem der havde lyst, fi k lov at prøve. Selv Lone var henne og klippe lidt.
Bagefter var det dessert, men de fl este var så mætte, at der ikke blev spist ret meget. Men snakken fortsatte, og 
det var en herlig aften. En skøn afslutning på et par dejlige dage i Dalby.

Fredag den 23. januar 2015, Afgang til Sydney
Skrevet af Erik Fiedler Jensen/Birte Kej Nielsen

Under stille regn blev der spist dejlig morgenmad på Country Pathfi nder Motor Inn, sidste dag på landet og en 
ny by og ny stat venter.

Vi fi k sagt farvel til vores værter, bussen blev pakket og kl 07.30 kørte vi mod Brisbane. I løbet af natten havde 
der været skybrud i Brisbane, hvor der var kommet 65 mm, hvilket godt kunne forårsage trafi kale problemer. 
Regnvejret fortsatte også hele vejen til lufthavnen.

I bussen havde vi stadig mulighed for at stille spørgsmål til Angus Adnam. Angus gav også nogle oplysninger 
om eksport af levende kreaturer og geder med fl y Der blev givet 5% i handels komition for at sikre, at land-
manden fi k sine penge.

Angus Adnam takkede os alle for den store interesse, som var vist ved vores besøg. Alle vores værter var glade 
for vores besøg og den store spørgelyst.
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I bussen sagde vi alle farvel til Margie og Angus Adnam.

Ved ankomst til lufthavnen forløb indtjekning med mere let, og der var tid til lidt at spise, for dem som ønskede 
dette.

Flyet endte med at være en time forsinket, men ellers forløb rejsen uden problemer. Vi ankom til Sydney kl. 17 
lokal tid.

Vi blev delt i 2 grupper, og for vores gruppe var både bus og chauffør et tydeligt bevis på at alder ikke er nogen 
hindring.

Frem til bestemmelsesstedet fortalte Lone omkring færdselsregler og erhvervelse af kørekort i Australien.

Vel fremme på vandrerhjemmet YHA the Rocks var vi alle samlet for at sige tak til Bent og Ehlen Skjellerup for 
deres fantastiske indsats og engagement i vores tur. Ehlen fi k sit ønske om en Georg Jensen dug til deres nye 
spisebord opfyldt.

Værelserne blev fordelt og kl. ca. 18.30 mødtes vi alle på 3.sal, en fantastisk udsigt.

Vi fi k alle lidt koldt at drikke og herefter fi k vi en kort rundvisning i området, hvorefter der var tid til aftensmad.

Vi spiste på en tysk inspireret restaurant i bedste Tyroler stil, der blev dystet i søm bradt, øldrikning, holdning af 
krus i strakt arm. Flere deltog og der var fl ere vindere i pigegruppen.
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Lørdag den 24. januar 2015, Sydney og The Rocks
Skrevet af Bertel

Den første nat på vandrehjemmet forløb fi nt omend lidt varmt.

Morgenmaden blev serveret kl 7:30 så der var tid til at fået sovet længe for dem der havde brug for det. Efter 
morgenmaden var der guidet rundtur ved vores egen personlige guide i The Rocks.

The Rocks er Sydneys første bebyggelse og blev grundlagt d. 26. januar 1788 hvor 11 engelske skibe lagde til og 
gik i land for første gang. Efterfølgende er 26. januar blevet Australiens Nationaldag og blever hvert år fejret 
med manér.

Man har i nutiden valgt, at de bygninger der har været i så dårlig kvalitet, at de ikke kunne reddes, er blevet revet 
ned og de nye bygninger har man efterfølgende fået passet ind til de eksisterende bygninger. The Rocks er i dag 
hjemsted for et rigt forretningsliv og der er også her at mange krydstogtsskibe ligger til, hvilket giver en masse 
liv til området.

Næste punkt på dagsordenen var turen ned til Operahuset.

Harbour Brigde hæver sig fl ot over havnen og ligger nabo til Operahuset. Harbour Brigde blev bygget under 
depressionen og har i dag 8 kørebaner, to jernbanespor samt cykel og gangsti. Der arrangeres klatreture på 
broen til en pris af ca. 250 AUS dollar.

Som dansker kan vi være stolte af Operahuset idet det er det er den danske arkitekt Jørn Utzon der står bag 
tegningerne.

Byggeriet startede i 1959 og var estimeret til en pris på 7 millioner AUS dollar i datidens priser.

Udfordringer med byggeriet gjorde dog at budget skred fuldstændigt og Jørn Utzon valgte i 1966 at sige farvel 
til projektet og opnåede dermed aldrig at set byggeriet endelig. Den endelig pris på byggeriet blev 102 millioner 
og var endeligt færdigt 1973, hvor dronning Elisabeth indviede det.
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I 1999 stod Operahuset for at skulle renoveres og Jørn Utzon blev igen taget til nåede.

Ved hjælp af Utzons søn og datter, blev renoveringen af genneført selv om Jørn Utzon ikke længere magtede 
at rejse. De store ændringer der kan ses fra 2006 er blandt andet at hele området ud mod Harbour Bridge blev 
åbnet op med store glaspartier og at hele det udendørsområde blev til en integreret del af miljøet med barer 
og spisesteder.

Herefter stod programmet på jetbådssejlads i havneområdet. Det bliver man våd af, men det var meget sjovt. 
den stod både på 360 graders vendinger og fuld stop. Alt optaget sådan at man bagefter kan købe billeder og 
video til til turistpriser.

For de der ikke nåede at komme hjem og skifte tøj, blev næste tur på programmet en smule saltbelagt men de 
fl este nåede da at tørre.

På havnerundfarten passede vi lejligheder der i øjeblikket bliver solgt til priser i omegnen af 2 millioner aus 
dollar.

Vi mødte færgerne der sejler til Manly Beach og boligområderne.

Aftensmaden bestod af pizza med fyld af emu, krokodille og kængurukød.

Aftenprogrammet stod på Mozarts Tryllefl øjten for de der havde lyst til det. Den håndfuld der ikke valgte at 
tage med nød musikken og en øl eller to udenfor Operaen.
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Søndag den 25. januar 2015, Darling Harbour
Skrevet af Morten Pedersen

Efter en våd aften starter vi til morgenmad 7.30 hvor der igen er æg og bacon. 
Kl. 8.30 mødes vi i receptionen til afgang og går ned til færgen Circular Quay og sejler en skøn tur til Darling 
Harbour. Efter en kort gåtur kommer vi til Sydney Wildlife Center hvor der fi ndes mange af Australiens dyr. 
Australien har 1 million forskellige dyr hvor 80 % kun fi ndes i Australien. Vi har to timer til at udforske centeret.

Kl 12 går vi op og ser stedet hvor Kronpris Frederik mødte Mary. Her skulle vi spise frokost, men det blev afl yst 
så Lone var ude og fi nde et andet sted. Til frokost mødte vi også Ehlen og Bent som fulgte os resten af dagen.

Kl. 13.30 går vi til Sydney Aquarium for at studere fi sk m.m meget fl ot. kl. 15. mødtes vi igen og får vores Sydney-
Card, som er en billet til det Maritime museum m.fl . Der er nu 3 timer til disposition, indkøb afslapning på barer 
og lign.

Aftensmaden indtages på restaurant “I am Angus”, hvor vi får en god steak med tilbehør. ca. kl 21:00 tager vi 
færgen tilbage til Circular Quay, derefter er aftenen fri. De fl este går hjem på vandrehjemmet efter en varm dag 
med mange gode oplevelser.
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Mandag/Tirsdag den 26./27. januar 2015, Australia Day og Hjemrejsen
Skrevet af Jette og Jens Sørensen

Vi havde hele dagen på egen hånd. Det var Australia Day – Australiens Nationaldag. Om formiddagen var vi ude 
og handle. Der blev blandt andet købt ankelskånere, som kan holde jord og sand ude af fodtøjet, når man står 
i en udgravning. Nogle købte smykker, men den største absolut største artikel var koalabjørne, der kunne tale.

Om eftermiddagen skulle vi se fl yveopvisning. Det havde tiltrukket tre krydstogtskibe mod normalt et i havnen. 
Først kom en lang kortege af forskellige både pyntet med masser af fl ag. Derefter skulle en jumbojet fl yve lavt 
henover Harbour Bridge. Flyvningen blev dog afl yst på grund af dårligt vejr.

En time før afrejse kom Bent og Ehlen for at tage afsked med os. Bent fortalte mere om deres 50 år i Australien. 
Kl. 18 tog vi afsked med Lone, vores altid friske og energiske rejseleder.
Flyveturen gik planmæssigt, og vores bus holdt i Hamborg, da vi nåede frem. På busturen havde Lone også 
tænkt på os og sendt fi re stykker smørebrød med til hver.
Godt trætte efter en hjemrejse på 33 timer og en begivenhedsrig ferie, tog vi afsked efterhånden som vi nåede 
frem.
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Adventure HolidAys brænder 
for At ArrAngere rundrejser 
med fokus på følgende:  

• Kulturoplevelser
• Naturoplevelser 
•  Aktiv ferie bl.a. vandreture - alle kan være med 

- Altid tilbud om alternative  muligheder
•  Stort aktivitets- og udflugtsprogram 

-  Alle entreer og udflugter inkluderet (enkelte tilvalg)
•  Stor erfaring fra egne rejser
• Stort lokalt netværk på vore rejsemål
•  Gode overnatningssteder  

- Vi har personlig kontakt til alle
•  Lægger vægt på flere overnatninger hvert sted  - ”sjælen” skal være med
•  Gode busser - lokale chauffører som vi kender  
• Madoplevelser især med lokalt islæt
•  Alle måltider er inkluderet  

- Morgenmad, frokost og aftensmad (maximalt 1-2 måltider for egen regning)
• Rejser skal være en oplevelse for livet
•  2 rejseaftener inden afrejse på de “lange rejser”, Australien, New Zealand,  

Californien, Ecuador/Galapagos, Canada og USA/Canada
•  På de “lange rejser” er der egen hjemmeside, dagbog og fotoalbum
•  1 rejseaften inden afrejse på ture til Island og Mallorca
•  Turprogram dag til dag udleveres på alle rejsemål
•  Rundrejser med dansk rejseleder på alle ture fra Danmark  
•  Alt med i prisen jf. turprogram  

- Ingen ekstraudgifter - undtagen ”lommepenge”
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Kontakt os

Adventure Holidays ApS
v/ Lone Holm-Tygesen
Ærøvej 123
6100 Haderslev

Tlf. +45 74 52 49 23
Mobil +45 22 10 24 30
info@adventureholidays.dk
www.adventureholidays.dk

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2415

Adventure Holidays drives af indehaver og ejer Lone Holm-Tygesen. 
Vi er selvfølgelig medlem af rejsegarantifonden - medlemsnummer 2415.

Adventure Holidays er et utraditionelt rejseselskab som brænder for at arrangere rejser med mottoet 
“Oplevelser for hele livet”. 

Adventure Holidays forudsætninger for at arrangere rejser er:    
•  Har arrangeret  grupperejser/rundrejser  i de seneste 8 år til Norge, Island, Canada, Yellowstone  

& The Rockies, New Zealand, Australien, Ecuador & Galapagos, Californien og Mallorca.  
•  Lone Holm-Tygesen er selv rejse- og turleder sammen med lokale  guider på alle rejser.
•  Arrangør af  grupperejser for Gymnastikholdet GYS 87, KFUM Spejderne, Ensted Gruppe,  

Amager Folkedansere, Starup UIF - Gymnastikafdeling.  
•  Har gennem flere år været arrangør af individuelle rejser.
•  Stort lokalkendskab og kontakter skabt via dels egne længerevarende individuelle rejser med familien samt 

mangeårigt samarbejde med lokale arrangører. 
•  Vi har selv besøgt og kender alle rejsemål. Vi har et stort lokalt netværk. 
•  Vi har selv kontakten til alle vores lokalguider, hoteller, buschauffører og samarbejdspartnere.
•  Valgte i 2008 på opfordring fra forskellige rejsedeltagere “at skifte spor” og  

starte som selvstændig rejsearrangør
•  25 års ansættelse i den finansielle sektor bl.a. som afdelingsdirektør.
•  Lysten til at lave aktive rejser, hvor gæsterne selv oplever og færdes i naturen, får indtryk af kulturen via sam-

vær med lokalbefolkningen.

Hvem er Adventure Holidays
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Melodi : Oppe på bjerget

Dagen i dag er din, min ven
Dagen i går kommer aldrig igen
Dagen er lige her og nu,
indholdet skaber du.
Fyld den med glæde, varme og tro,
andre skal føle, dagen er go’.
Hvor der er vilje, er der vej,
nu er der brug for dig.

Dagen i dag er ganske kort,
men du har meget at give bort.
Tindrende smil og gode ord,
koster jo ikke spor
Glæder du andre, viser det sig,
skyerne spredes også for dig.
Du kan forskønne selv dit liv,
når du er positiv.

Dagen i dag tilhører dig,
dagen i morgen kender du ej.
Ved ikke, hvad den bringe vil,
eller om du er til.
Dagen i dag du udnytte må,
selvom den også tegner lidt grå.
Nu er det bare op til dig,
hvordan den former sig. 

Morgensang
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OPLEVELSER FOR HELE LIVET...

Rejse til “Down under”

Australien


