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Laholm

Vandrar för att samla in pengar
Laholm

Går det att resa genom
hela Europa, utan pengar och utan transportmedel? Tyskarna Heiko
Gärtner och Franz von
Bujor har till fots besökt
39 olika europeiska
länder för att samla in
pengar till välgörenhet.
På tisdagskvällen kom
de fram till Laholm.
– Hittills har vi förbrukar 16 par skor, säger
Franz von Bujor.
I snart 4,5 år har Heiko
Gärtner och Frans von
Bujor vandrat genom Europa med så lite bagage
som möjligt. Vandringen
är en slags pilgrimsresa,

med syftet att samla in så
mycket pengar som möjligt
till välgörenhet.

Men tro inte att killarna nöjer sig med Europa.
Målet är att vandra genom
hela världen. Utan pengar
och till fots.
– Vi har bara Sverige,
Norge, Finland, Estland,
Lettland och Litauen kvar
i Europa. Efter det går vi
hem till Neumarkt i Tyskland och stannar där i två
månader. Sen väntar nästa resa genom USA. Hur
länge vi kan stanna där
beror på om vi får arbetstillstånd som journalister.
Vi hoppas kunna vara där
i minst fem år, säger Heiko

redan som små
pojkar drömde
vi om att se världen och att resa.
Gärtner.
Deras resa dokumenteras noga på Facebook och i
deras blogg. Franz von Bujor och Heiko Gärtner har
arbetat som överlevnadsexperter, vildmarksguider
och under sina resor runt
jorden även som journalister.
Att ge sig ut på en världsomfattande vandring är
alltså inget de gör utan tidigare erfarenheter.

Franciskanermunken Franz von Bujor och kompisen Heiko Gärtner övernattade i Laholm.
Foto: Lina Millberg


– Redan som små pojkar drömde vi om att se
världen och att resa, sen
har det bara fortsatt i den
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Syrengårdens Blommor
070 917 07 14 • Följ oss på Facebook!

Balettinspirerad dans
och motion
Ta chansen att prova på denna form av dans och motion
för alla åldrar med Maria Mengreli, professionell dansare
och danspedagog.

Grundat 1985

Vi har ALLT inför våren

Penséer, påskliljor och mycket mer.

Folkhälsocentrum C-hallen Laholm, onsdagen den 4 april
Kl 14-15
Balett för barn 8-11 år
Kl 15.30-16.30 Balett och modern dans för ungdomar
Kl 17.00-18.00 Balettinspirerad motion
för vuxna
Anmälan görs till balett.laholm@gmail.com
senast den 29/3-18. Begränsade platser.
Kostnadsfritt!

Kulturkväll
på Laholms teater 11 april kl 18.00.

Vi har öppet hela påskhelgen

Skärtorsdag 9-18 | Långfredag 10-15 | Påskafton 9-15
Påskdagen 10-15 | Annandag påsk 10-15

Ordinarie öppettider: Mån-fre 9-18, lör 9-15
0431-45 47 55 | www.mittibyn.com

Johan Nilsson och Zöhre Bicolar har satt ihop en helkväll med
sång, dans och diverse uppträde. Gäster bl.a.: Funkisvinnaren
Per Andersson och OA Larsson.
Entré 60 kr
www.abf.se/halland

riktningen, berättar Heiko
Gärtner.

Under resans gång lever

de på vad folk är villiga att
bjuda på när det gäller mat
och husrum. Skor, kläder,
kamerautrustning och annan teknik betalar deras
sponsorer för. I Laholm
var kyrkoherden Anders
Knutsson inte sen med att
rycka ut till deras hjälp
när de saknade boende för
natten. Vännerna sov över
i församlingshemmet i Laholm. Men gästfriheten ser

väldigt olika ut från land
till land och plats till plats.
– I Rumänien bor det
många fattiga människor
på landsbygden. Men där
öppnade i stort sett alla
dörren när vi knackade på.
Här i Sverige har det varit
svårare. Många blir rädda.
En präst lade på luren och
sade att han inte kunde
erbjuda oss boende, säger
Franz von Bujor.
lina millberg text
lina.millberg
@laholmstidning.se
0430-737 12

