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Tampa, Florida den 28. november 2016 

Så er der igen gået et par måneder og alt er gået efter planen, bortset fra starten og slutningen. Vi havde håbet at 

kunne starte med en invitation til Det Hvide Hus. Det lykkedes ikke. Men vi så Washingtons gamle posthus der ligge 

meget tæt ved. Trump var ved at ombygge det til et luksus hotel. 

Vi sværger på at fortælle sandeden – hele sandheden og kun sandheden. Det er dog 

ikke noget nyt. 

Pentagon lykkedes. Efter nogen betænkningstid fik vi godkendt 

en rundvisning i det Amerikanske Forsvars Hovedkvarter. 

23.000 ansatte arbejder i det 344.000 m2 store hus med 

sikkerhed i højsædet. Vores officer gik forrest og havde skarpt 

øje på os alle 16 – and absolut no foto - på hele den 2,5 km 

lange gåtur fordelt på flere etager og mange afsnit.  Og 

hvordan kunne det så lade sig gøre?  

Jo, han gik hele turen baglæns, alt i mens munden ikke stod stille på ham et eneste 

øjeblik. Imponerende og interessant rundvisning. 

 

Manhattan i New York er en dejlig bydel. Behagelig med mange gode oplevelser. 

     

Ground Zero og  det nye Wold Trade Center. Tårn 2 er under opbygning. 

  

Times Square  

Med hurtigt gående gummibåd rundt om sydspidsen af Manhattan oplevede vi New York ved sol nedgang. 
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Sport har ikke tidligere været Vibekes store interesse, men det hører med til turen. I 

Madison Square Garden oplevede vi en NBA basket ball kamp  New York Knicks vs. 

Boston Celtics. Desværre tabte hjemmeholdet, hvilket gik udover stemningen, - men 

ikke appetitten. Måske de bare trøstespiste? Det er set før. 

Men appetitten fejler heller ikke noget når hjemmeholdet 

vinder. Det oplevede vi sammen med 56.000 andre tilskuere 

til NFL fodboldkampen Tampa Bay Buccaneers vs 

Chicago Bears.  Både stemning og appetit var formidabel. 

Det giver en del affald at 

mætte 56.000 tilskuere. 

Pausen blev udnyttet til at 

afgive en troskabs ed i 

forbindelse med indtrædelse i nationens 

tjeneste. Hyldesten var 

øredøvende og fjernede 

enhver tvivl om, at de vil gå ind til opgaven med livet som 

indsats. Er det manipulation? 

  

 

 

Vores cruise på Ocean Drive i Miami Beach er et lille 

højde punkt med specielle køretøjer, kilometervis af restauranter, mange 

mennesker og uendelig fine strande. 

Vi lod os da også tiltrække af strandene. 

 

 

 

 

Denne 2 m lange fyr kravlede fredeligt rundt mellem solsengene. 



 
Side 3 af 4 

 

 

 

 

 

 

I New Holland området mødte vi Amish folkene, som mener at de vågne timer skal fyldes med bibellæsning, hårdt 

arbejde og mange børn. Derudover frasiger de sig alle teknologiske fremskridt som f.eks. elektricitet. 

På billederne ses at fremdriften foregår ved hjælp af fire heste, som håndteres af vor mor, mens maskinen arbejder 

med en eftermonteret benzinmotor. 

 

Et sted hvor teknologiske fremskridt ikke kan gå stærk nok er hos NASA. 

Vi har haft fornøjelsen af at møde Jerry Ross, se Apollo rumkapslen, se Space Shuttel Atlantis og få et indblik i 

fremtidsplanerne. Jerry har gennemført syv rumfærd og hans ”speciale” er rumvandring. 
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Vi har oplevet rigtig meget de sidste to måneder: Set hvilke skader en orkan efterlader, sejlet med Airboat i national 

parken Everglades, besøgt Ringlings fantastiske hjem og cirkus museum, gået på Victory Lane på den berømte 

Daytona Speedway 

 

 

 

Vi skulle slutte turen i Universial Studio, men Vibeke fik 

raget noget maveonde og +40 grader feber til sig på 

dagen. Efter nogle dage og mens hele USA spiste 

kalkun måtte vi så en tur på hospitalet. De havde en 

mirakelkur til 1.000 $ og efter få dage var hun så god 

som ny.  

Så næste tur må starte i den store forlystelsespark/filmstudie i Orlando. 

 

Vores genbo her på Terra Ceia Village RV Resort er klar 

til jul. 

 

Nu skal vi hjem og nyde december, forkæle børn og 

børnebørn og holde jul, skyde et par raketter af inden vi 

forsætter turen i det nye år.  

Du ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår af  

Vibeke og Kristen 


