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Nyhedsbrev nr. 2, januar 2009

Billige flybilletter
Så er jul og nytår overstået. Og vi tilbragte begge dage i huset på Kreta.
Det er vinter og frygtelig koldt - ifølge de lokale. Sådan en overskyet dag,

Efter Sterling Airways konkurs

hvor temperaturen lige sniger sig op på 15 grader er jo kun for de

var det spændende hvem der

hårdføre...

ville overtage de direkte

Men der var da også smukke dage med solskin, og straks viste

lavprisflyvninger til Kreta.

termometret 20-25 grader. Og så er der grønt og frodigt med fuglekvidder
og blomster som på den smukkeste danske forårsdag.

Det ser ud til at hele tre
forskellige selskaber flyver
direkte til Kreta i sæsonen
2009.
Det fransk-hollandske selskab
Transavia har lagt ud med 4
ugentlige flyvninger mellem
København og Chania.
Norske Norwegian flyver
direkte fra København til
Heraklion og endelig har
Cimber-Sterling 2 ugentlige
afgange til Chania fra maj til
august.
Prisen er til at overkomme!
En returbillet inkl. skatter og
afgifter kan fås til under 1.300,kr.

Julen på Kreta

Se mere om fly til og fra Kreta
her...

Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά (Kala Christouyenna ke chrónia
pollá) Glædelig jul og 'mange år' (et langt liv) er de traditionelle

Villa Talea's

julehilsener på græsk. Juletiden er de næstvigtigste helligdage i

nyhedsbreve

Grækenland kun overgået af påsken.
3-4 gange om året udsender vi

Juledagene inkluderer ikke bare julen men også nytåret og

et lille nyhedsbrev (som dette)

helligtrekonger. Også adventsdagene er vigtige. Troende kristne faster i

via mails til dem, der måtte

denne periode.

være interesserede.

Når julen nærmer sig begynder folk at forberede sig på festen. Vi blev

I nyhedsbrevene vil vi f.eks.

f.eks. budt på nybagte traditionelle sukkerkager (kourabiedes) hos

introducere særlige rabatter og

præstens, da vi aflagde julebesøg.

lejetilbud - eller fortælle om
andet spændende fra huset,

I gamle dage plejede man også at slagte en gris og tilberede forskellige
specialiteter af kødet. Denne tradition kan være en overlevering fra den
romerske tid, hvor det var tradition at ofre en gris til guderne Dimitra og
Kronos for at de skulle velsigne det kommende års høst.

Kreta eller Grækenland i
almindelighed.
Man kan tilmelde sig
fremtidige nyhedsbreve fra Villa
Talea ved at klikke her.

I vore dage har kalkunen ofte overtaget grisens plads som julemad.
Kalkunen blev introduceret til Kreta og Grækenland i 1824.

Er man helst fri, kan man
naturligvis også afmelde

På samme måde er juletræet en relativt ny skik i den kretenske jul.
Selvom træ nu er så meget sagt. På byernes pladser var der pyntet op
med et kegleformet metalstativ besat med lyskæder. Grantræer er jo
ikke dem, der er flest af på Kreta. Ofte var der også en julekrybbe ved
siden af med Josef, Maria og Co. i plastik samlet omkring Jesusbarnet i
krybben. I Perama kunne den lille familie endda synge 'Jinglebells!
Juleaftensdag gik børnene i Exantis fra hus til hus med triangler og sang.
Det er en meget gammel skik, kaldet 'kalanda'. Sangen og
triangelspilleriet skal vistnok holde onde ånder borte, og hvis ånderne er
den mindste smule musikalske skal det nok lykkes. Men en sød skik, og
ungerne blev rigeligt belønnet med slik og småpenge.

Nytåret
'Protohronia' betyder helt bogstaveligt 'den første dag i året'. Det er
dagen, hvor Agios Vasillis (Sankt Vasilis) giver gaver til alle børnene. (Det
sker nemlig ikke juleaften). Om aftenen går folk i de større byer på bar
eller natklub. En relativt ny tradition er kommunalt sponseret fyrværkeri

nyhedsbrevet (se nederst)

musik og optræden. I Rethymnon foregik det på et stort nyt torv, som lige
er blevet anlagt i byens centrum.
Der er også mange, der
deltager i lotterier eller spil
eller spiller kort på kafeneions
eftersom nytårsdag regnes for
at være en særlig heldig dag.
Vi hørte nu om én, der
mistede et helt hus i kortspil
den dag, så for ham tegner
året nok ikke så heldigt.
Selv fejrede vi nytåret meget
stilfærdigt for os selv med god
mad og ild i pejsen. Men
champagne blev det da til, da årsskiftet indtraf.
Så stod vi lidt udenfor og så ind over den lille landsby dernede, hvor
fyrværkeriet indskrænkede sig til at en eller anden fyrede sin pistol af op
i luften. Ellers hørte man kun lidt kvækken fra frøerne, fårenes bjælder
og nogle af de nyfødte lam, der brægede i natten.
Du kan læse mere om årets ceremonier og helligdage på Kreta på vores
hjemmeside her.

Oliven og appelsiner
En af dagene var vi inviteret til middag hos Ioanna og familien på den
lokale olivenfabrik.
Og her var der travlhed, for det er lige nu, at der for alvor høstes.
Tonsvis af oliven blev kørt ind og hældt i maskineriet, der forvandlede
det til den gode jomfru olivenolie som de fleste i Exantis og omegn lever
af at producere.
Vi tog hjem, velforsynede med olie, men også med nyplukkede appelsiner
og citroner. Det er nemlig også sæson for dem netop nu - og det kan
smages.
Du kan se en lille video om olivenhøst på Kreta ved at klikke her.

En lille (lidt sen) nytårshilsen
Vi slutter dette forsinkede nytårsnyhedsbrev med en lille kretensk
'Mantinada' (traditionel sang), som kan bruges til at markere nytåret,
2009:
Λίγα λεπτά απέµειναν (Kun få minutter er tilbage)
το φως του οκτώ να σβήσει (før '8'es lys svinder bort)
και το εννια που έρχεται (og for '9' som kommer)
χαρές να σε γεµίσει (må det fylde dig med glæde)

Villa Talea, Εξάντης, 740 52 ∆. Γεροποτάµου, N. Ρεθύµνης , Κρήτη
www.holiday-crete.com.

Klik her, hvis du vil afmelde nyhedsbreve fra Villa Talea

