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Körens öden och äventyr våren 2020 

Resan till Teneriffa 4.2 – 11.2 

 
Foto Malin Falkman 

Lörd 8 feb 

Ytterligare en dag fri för egna aktiviteter. Många 

tog bussen till Santa Cruz, själv var jag med i en 

liten grupp som åkte till El Medano som sades ha 

en mycket fin badstrand. Men trots både google 

och andra kartor lyckades vi inte hitta stranden, 

däremot ett häftigt badställe från en pyttehamn. 

Man fick hålla i sig ordentligt i ett räcke för att 

komma ner i vattnet, för vågorna som slog in var 

rätt rejäla. Men härligt var det!  

 

Foto Malin Falkman 

Efter en god calamareslunch med ölet Corona (!), 

strosade vi lite i den lilla staden, vi svängde runt 

ett hörn – och se där! Den omskrivna stranden…  

 

 

 

Foto Malin Falkman 

Den såg ju verkligen fin ut, men vi var nöjda med 

vårt pyttehamnsbad. Utflykten gav lite nya sköna 

vyer på näthinnan, med bl.a. massor med 

skärmseglare ute i dem vilda vågorna. 

På kvällsprogrammet stod Cerveza-time, vi 

samlades i receptionen, bara för att få veta att 

baren som var inplanerad visade sig ha stängt. 

Snopet… Olika middagsgäng formerade sig, men 

en som höll på att bli ensam kvar i receptionen var 

Niklas. Han mailade ut ett nödrop, det blev 

hörsammat, och så var vi ett litet gäng som fick en 

trevlig middag tillsammans. 

 

Sönd 9 feb 

Nu dags för ytterligare en av resans höjdpunkter – 

valsafari! Vandring ner till hamnen i Los 

Cristianos och så ombord. Härligt att komma ut på 
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havet, och det var en trevlig båt som man kunde 

gå omkring på. Även denna gång hade vi tur med 

guiden, en kunnig tysk tjej som pratade flytande 

spanska, och så engelska förstås. På havets botten 

mitt emellan Teneriffa och La Gomera finns en 

djup gryta som gör att valar och delfiner trivs där. 

Det var lite spännande – skulle dom visa sig? Vi 

åkte ut en bra bit från land, och så: åh… där är 

en… å där… å flera stycken! Å delfiner!!! En 

fantastisk känsla, oförglömligt! Titta gärna på 

Ullas foton av detta under rubriken ”Bilder, 

Klampare på Teneriffa” på annat ställe här på 

medlemssidan. Hennes proffskamera lyckades 

fånga dessa underbara djur betydligt bättre än min 

lilla mobil… 

 

Foto Malin Falkman 

 

Foto Malin Falkman 

 

Detta var även dagen för vår andra sjungning, den 

som vi trodde skulle vara på högmässan i Norska 

Kyrkan, men som avlöpte väl i Svenska Kyrkans 

högmässa istället. Visserligen med upprepande av 

några av sångerna som vi sjöng där på onsdagen, 

men det var det nog egentligen ingen i 

församlingen som tänkte på… Och det var lika 

kul att sjunga där igen, tack vare Niklas! Till 

”Mitt i byn”-sjungningen på onsdagen hade 

klädgruppen bestämt vita långbyxor och olika 

toner av blågrönt upptill. Sommarfräscht och fint! 

Nu, till högmässan, hade vi helsvart med den blå 

körsjalen/slipsen – mycket passande för en 

högmässa.  

 

Foto Mats Fager 

På väg från tillbaka från kyrkan stannade vi till 

vid en restaurang som låg passande nära hotellet 

för att förbereda inför morgondagens 

avskedsmiddag. ”Same procedure as last time” –

Karin tog upp beställningar från var och en.  

Senare på kvällen, efter att olika smågrupper hade 

ätit middag, samlades vi för en nattdrink i 

hotellets härliga trädgård – då satt en GT fint som 

avslutning på en innehållsrik dag!  

 

 


