
Sidste Nyt fra 2013

Gennem en lang vinter og "forår" har 
aktiviteterne været meget få.

Maj
Niels har besøgt den sidste manglende station 
på Sjælland.

De to sidste på h.h.v. Anholt og Hesselø
skal nu forsøges besøgt i løbet af sommeren.

Juli
Stine og Jakob har ferieret på Bornholm, 
hvilket selvfølgelig også omfatter besøg på øens 
7 postamenter.
Som Peer og Niels tidligere har konstateret, er 
stationen i Paradisbakkerne en både 
strabaserende og udfordrende søgning.

Stine og Niels aflægger bl.a. besøg på Strynø.
På lejede cykler når de marken med 
postamentet, ser det på afstand, men højt korn 
uden sprøjtespor forhindrer nærkontakt.

August
Årets cykletur for de gæve Skovkarle med bl.a. 
Leif, Erik og Birger foregår rundt på Djursland.
Her formår de at besøge en lang række 
seværdigheder og 13 postamenter.

Næsten "tilfældigt" møder de formanden ved 
postamentet på Agri Bavnehøj.
Det var jo her, ideen til postamentjagt opstod.

September
Leif og Niels har været på Anholt og besøgt 
postamentet på Sønderbjerg på.
Turen kan ikke gennemføres på en dag, så den 
krævede overnatning på Anholt Kro og leje af 
cykler.

Så nu mangler formanden kun at besøge 
Hesselø.
Den ekspedition søges gennemført næste år 
med deltagelse af flere.

Postamentet på Strynø anes ude i marken

De gæve Skovkarle på Agri Bavnehøj

Stine og Søren på Målebanen på Amager



December
Niels fylder 75 år, hvilket resulterer i et par 
artikler i avisen Nordjyske.
Journalisten finder især emnet om postamenter 
interessant og slår det stort op.

Det afspejler sig også i antallet af besøg på 
hjemmesiden.

I løbet af 2013 har der været 32.636 besøg på 
hjemmesiden.
Siden starten i 2004 har der været 151.636 
besøg. Ved ankomsten af færgen til Anholt var denne

“Riccos Kaffebar” fyldt med vurderende gæster.
Bemærk det alternative møblement. 

Anholt Kro

Udsigt fra Sønderbjerg mod øst.
 Øens fyr anes i det fjerne.


