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FUB:s upplevelseresa till Italien
BERLIN. Ale FUB, förening-
en för funktionshindrade, 
har genomfört ett nytt 
språk- kultur- och resepro-
jekt. 

Denna gång gick resan 
till Berlin. 

Efter otaliga träffar 
förberedelser och en del 
problem inte minst med fi-
naniseringen körde bussen 
mot söder - här följer en 
liten rapport.

Äntligen var vi på väg, nu bar 
det av till Berlin och Tommy 
Andersson skulle som van-
ligt köra bussen. "Är vi framme 
snart frågade Madeleine när 
vi gjorde första stop på Hal-
landsåsen. Långsamt börja-
de det torna upp sig ett stort oros-
moln.  En storm var på väg. De 
pratade om inställda färjor och 
stängda broar söderut i radion. 
Skulle vi hinna med sista färjan 
över till Tyskland innan stor-
men slog till på allvar? Det var 
långt ifrån säkert. Vi såg framför 
oss en natt i Danmark. Var skulle 
vi sova? Till slut kom vi till fär-
jeläget i Gedser. Färjan skulle gå 
men det var den absolut sista, alla 
andra färjor skulle ställas in den 
dagen. Tur! Överfarten blev ovan-
ligt lugn, vinden kom från rätt 
håll. Väl i Tyskland underhöll Jea-
nette Eliasson med en frågelek 
som gjorde resan kort. Det var inte 
långt kvar till Berlin.

Hotellet låg mitt i centrum 
inte långt från Kurfürstendamm. 
Rumsfördelningen gick snabbt och 
sedan åt vi en enkel måltid i mat-
salen. Det fanns också tid för en 
liten kvällspromenad för att känna 
på stadens puls. "Vilka stora bygg-
nader", sa Katrin, mycket större 
än i Göteborg. För nattlivet var vi 
alldeles för trötta.

Tisdagen var dagen för den 
stora rundturen. Bussen gick från 
hotellet klockan tio. Nu skulle vi 

titta på Berlin i dagsljus. Vi såg 
Potsdamer Platz, Brandenbur-
ger Tor,  Eastside Gallery, Riks-
dagshuset, unter den 
Linden och mycket mer. 
Vi parkerade vid Check 
Point Charlie. 

"Här gick gränsen 
mellan Öst och Väst" sa 
Peter Ekström och pekade på 
markeringen i gatan. 

Vi tittade också på resterna 
av muren och utställningen om 
Tredje Riket och dess terror. 

"Nu vill jag köpa en t-shirt" sa 
Gisela Näf. Sent på eftermidda-
gen kom vi tillbaka till hotellet. 
Senare strosade vi omkring i centr-
um och såg bland annat Gedächt-
niskirche.  

På onsdagen åkte vi till Tropi-
cal Island, en jättelik badanlägg-
ning med allt från regnskogsmil-
jö till söderhavsstrand allt detta i 
en stor hangar där man ursprung-
ligen skulle bygga luftskepp. Mitt 
på hösten, upplevde vi en dag i 32 
graders värme, som kändes som 

vilken badstrand som helst 
i högsommar. Alla trivdes, 
att vi fick en riktig schnit-
zel till lunch gjorde inte 
saken sämre. När vi kom 
tillbaka var vi trötta. Men 
Jörgen hade blivit intresse-
rad av den irländska puben i 
Europa Center och dit gick 
det efter middagen som vi åt 
på en italiensk restaurang. Det Tog 
inte lång tid innan Jörgen stod på 
scenen och jammade med musiker-
na, ett sant genombrott för Jörgen 
i Berlin. "Det där var väldigt nice" 
sa han dagen efter

På torsdagen fanns det tid att 
följa de egna intressena. En del 
gick på museum, andra tittade på 

staden. Frida sa att hon bara måste 
till Alexanderplatz och så blev 
det. En grupp åkte till Potsdam 
för att titta på Fredrik den stores 
slott Sans soucis. "Fin byggnad" sa 
Stefan, med tanke på att det var en 
sommarstuga. 

Även denna kväll gick vi efter 
middagen till den irländska puben, 

Halloween party stod på program-
met.
Hemfärden på fredagen blev lugn 
och när kom fram till Ale gym-
nasium på kvällen var nog alla 
trötta men också mycket nöjda och 
glada. FUB har gjort det igen-ska-
pade minnen för livet. 
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vilken badstrand som helst

Frida Schneider på Alexan-

derplatz.

Tropical Island, en jättelik badanlägg-

ning med regnskog och söderhavsmiljö.

titta på Berlin i dagsljus Vi såg

Brandenburger Tor, en av Berlins mest 

kända sevärdheter, besöktes.
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Ett glatt gäng inte långt från Check Point Charlie mitt i Berlin.

Ale FUB reste till Berlin med Sohlberg Buss, 35 personer klev ombord.
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