Rhodostur med LMF ung
Reisebrev

Tarmtur

Søndag 4. september ankom jeg Gardermoen, alene
og jeg hadde knapt nok møtt noen av de jeg skulle
på tur med. Gjengen møttes som avtalt og vi var klar
til avreise! Det ble enklere da vi ble møtt med smil
og utstrakte armer, en litt for tidlig søndag morgen.
En goodiebag fikk vi også.
Det var en gjeng med utålmodige sjeler som ankom
Rhodos. Etter mye venting på bagasjen var vi varm og
klar for utforskning av hotellet og bading.
Vi hadde en fellestur på «Bølgene blå», slik at vi fikk
se en del av Rhodos fra sjøen, samt at vi fikk gode
muligheter til å bade underveis! Dagene ble mye
brukt til soling og bading, ved bassengkanten og på
stranden! Uken gikk fort, noe som indikerer godt lag
og flotte opplevelser.
På denne turen møtte jeg en gjeng med fantastiske
mennesker. Fikk høre flotte pasienthistorier, hadde
spennende workshops, gode samtaler og flotte
opplevelser. Det var alltid noe som skjedde. Aldri noe
problem å henge seg på, men heller ikke noe problem
å trekke seg tilbake for seg selv.
Som ny i LMF var jeg usikker på om jeg skulle delta
på Rhodos turen, litt redd for at gjengen var for
«sammensveiset», men for en flott uke jeg fikk! Jeg
angrer ikke!
Jeg håper at alle som er usikre på om de skal reise,
ikke nøler men melder seg på! Til alle dere som var
med til Rhodos – Takk for turen! Håper vi ses ved
neste anledning!
Hilsen Martine.
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Vi har alle ben og armer.
Vi har alle syke tarmer.
Vi husker ikke mer,
for det som alltid skjer
er tåken som legger seg,
tåken som sluker meg.
Hva var det vi snakket om?....
Svaret som aldri kom,
men hva gjør vel det
når alle er med.
Gjennom tåke og storm
og vekslende form.
Vi bader og spiser.
Vi griner og fiser.
Vi gråter og ler,
det er godt vi er fler.
”[...] a little smalltalk a smile and baby I
was stuck ” (- Lay all your love on me. Abba.)
Nå har vi vært på supertur
og vi har møtt en trubadur.
Han sang i både moll og dur
og ingen av oss dro hjem sur.
Kristian Gurholt, Aliina Dagsland
og Helga Galleberg.

