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Jeg vil hermed gerne fortælle om en meget 

stor (og speciel) oplevelse, vi havde i Øst-

rig i sommer. 

Da vi mødtes med vore østrigske venner, 

på en campingplads i nærheden af deres 

hjem, spurgte de som noget af det første, 

om vi ville med til fuchsiadåb næste dag 

(lørdag), da det skulle foregå ikke særligt 

langt derfra. Selvfølgelig ville vi det. Så vi 

mødtes næste dag på en P-plads, hvorfra vi 

skulle køre sammen i bil. 

Vi kørte så til Sct. Peter (altså landsbyen Sct. Peter), som ligger ca. 1000 m over havet. Her par-

kerede vi på et græsareal og gik så ind i landsbyen. Ved den katolske kirke så vi godt nok flere fuch-

sier, og spekulerede på, om det kunne passe, at det skulle foregå her. Ja, det skulle det. Uden for kir-

ken var der stillet stolerækker op foran en talerstol. Der var så fuchsiaudstilling på et græsareal mel-

lem kirken og kirkehuset; her kunne man købe kaffe med brød. Denne udstilling mindede meget om 

vores udstillinger med folk fra lokalklubben, som gerne ville fortælle og høre om fuchsier. 

 

Lidt før kl. 14 gik vi så ind foran kirken, 

hvor dåben skulle foregå. Kl. 14.00 spillede 

en messingblæse-kvartet et par numre, hvor-

efter områdets ”kulturreferent” holdt tale, 

hvor han fortalte lidt om det store arbejde en 

dame, Gretl, fra området havde lavet med 

det flotte resultat at få en fuchsia godkendt. 

Han gav så ordet til borgmesteren, som også 

priste og lykønskede Gretl med bl.a. dette 

resultat. Hun havde nemlig også vundet en 

guldpris for områdets flottest pyntede bal-

kon sidste år. 

 

Før formanden for Østrigs fuchsiavenner fik ordet, var der et sangkor, som sang. Efter formandens 

tale og endnu et nummer fra sangkoret kom præsten, ja du læste rigtigt, præsten i fuld ornat. Han læ-

ste et stykke fra evangeliet, hvorefter Gretl afslørede fuchsiaen, som fik navnet ”Gretl aus dem 

Katschtal”. Både blomst, publikum, orkester og kor blev velsignet (med vievand), og der blev bedt en 

fælles bøn. Så sluttede koret med endnu en sang, og orkestret spillede lidt senere nogle numre omme 

på udstillingsområdet. 

 

Det var virkelig noget af en oplevelse at være med til. 
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