
  

      

      Årgang 2015 nummer 3 

    Adriavisen  

 

    Medlemsblad for  

    Adria Club Danmark 

ADRIA CLUB 

D A N M A R K 

Vejen til bedre fritid 



2 

 

Bestyrelse: 
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En STOR tak til annoncørerne i 

denne udgave af Adriavisen 

Næste deadline er: 
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Foto: 1019 Jørgen Birk   
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Formanden har ordet 

En ting jeg lige har 

glemt at sige delta-

gerne TAK for. Ved 

vore fødselsdag på 

Odense Camping var 

det dejligt at se det 

gode samarbejde, der var ved op-

sætning af telte; men i særdeleshed 

ved nedtagningen. Nogen pakkede 

telte sammen mens andre fejede og 

gjorde spejderhytten ren. Der kan 

vi OGSÅ komme tilbage med god 

samvittighed. Det er ikke hver gang 

bestyrelsen siger tak for hjælpen; 

men engang imellem er det på sin 

plads, så der fortsat er nogen, der 

vil hjælpe til, når vi er mange sam-

men. TAK for alle der hjalp til, også 

ved forårstræffet.  

 Vi har deltaget i Sommerkarava-

nen, som Peer Neslein står for. I 

kan allerede se lidt på igroups.dk, 

som 433 Karen og HC har skrevet 

om oplevelserne på Camping Mitte 

og Gammelmark Strand Camping. Vi 

har valgt at deltage med PR med-

lemmer, der normalt dækker områ-

det. Det er 433 Karen og HC i Søn-

derjylland og lidt sydligere. 97 Clara 

og Jan i Midtjylland og lidt Fyn. 65 

Signe og Niels Anker i Mors områ-

det. På Sjælland bliver det 285 Su-

sanne og Peder og 698 Dennis delta-

ger på sidste station. Det bliver 

spændende at se på næste PR møde, 

om det er noget, vi fortsat vil delta-

ge i.  

 Bestyrelsen arbejder videre med 

at Adriavisen kan læses på nettet. 

Langt over halvdelen af dem, som 

har deltaget i afstemningen er posi-

tive. Vi kan risikere, at det ikke er 

muligt at få trykt Adriavisen til ri-

melige penge; men indtil videre prø-

ver vi begge dele.  

 Ellers sker der ikke så meget i 

denne så kaldte sommertid, hvor vi 

nærmere havde efterårsvejr i uge 

28, koldt og blæsende. Godt at Mu-

sik ved søen lige havde en god week-

end, med mange glade mennesker.    

 Næste arrangement vi skal del-

tage i er Middelalderfesten i Ny-

sted. Vi håber det bliver lige så 

godt som sidste år, og det vil ikke 

gøre noget at vi får et par dage med 

sommer og gerne stille vejr. Country 

weekenden på Løgballe giver næste 

sig selv med country musik og mulig-

vis linedans. Det skal nok blive godt.  

 Nu nærmer tiden sig, hvor mange 

er kommet hjem fra sommerferie, 

og jeg glæder mig til ALLE de ind-

læg, der kommer. 535 Lillian og Ole 

har været i England, det kunne må-

ske kommer et par hundrede ord ud 

af, og Susanne og Peder har været 

væk i syv uger. Så vi glæder os til 

alle de nye indlæg og oplevelser fra 

sommeren.     

  

 Med Adria Club Danmark hilsen 

27 Preben 

Formanden har ordet 





5 

 Velkommen til nye medlemmer 

1091 Marion & Kim Vest, Mosevej 6, 5953 Tranekær, 

 kaelegrisen@get2net.dk, 21 84 37 60, 21 81 31 38 

1092 Hanne & Poul Henning Hansen, Korbenhøj 9, 6040 Egtved,  

 phhansen@hotmail.com, 21 78 16 93 

1093 Anne Andersen & Jan Frydensberg Pedersen, Smedevænget 5, 

 5700 Svendborg, jfp@svendborgmail.dk, 30 28 14 60 

1094 Kaksi Pedersen & Birger Frydensberg, Uglevej 10, 2680 Solrød 

 Strand, birgerfrydensberg@live.dk, 60 51 46 25 

1095 Vivi & Finn Jacobsen, Egernvej 6, 8410 Rønde,  

 vivifinnjacobsen@gmail.com, 20 51 88 12 

1096 Merete & Henrik Christensen. Østergade 33, st., tv, 6200    

Aabenraa, henrikogmerete@hotmail.dk, 74 68 61 20, 53 57 61 20 

1097 Pia Thomasen & Lars Buur, Skaarupvej 9, 8560 Kolind,  

 lbuur72@gmail.com, 86 39 29 16, 30 49 29 16 

1098 Sanne & Kim Dupont, Rebæk Søpark 3, 13, 1309, 2650 Hvidovre,  

 vedeldupont@gmail.com, 31 70 07 72, 20 58 08 86 

1099 Mari Haajanen & Arne Bertram, Egerupvej 36, 4100 Ringsted,  

 hightower202@hotmail.dk, 20 25 95 73 

1100 Solveig & Torben Svensson, Hærvejen 33, 6230 Rødekro,  

 torben.svensson@jubii.dk, 23 35 85 06, 41 15 15 26 

1101 Solveig & Henning Stenbjerg, Fyrrelodden 3, 4500 Nykøbing Sj.,  

 stenbjerg@me.com, 40 94 20 95 

1102 Lis & Peter Pedersen, Darumvej 18, st., 6700 Esbjerg,  

 peterlistp@aol.com, 21 79 74 86, 23 65 91 70 

1103 Marianne Rickens & Jørn Petersen, Bøgevej 1 A, 6500 Vojens,  

 petzen@privat.dk, 25 67 81 82 

1104 Gitte Hyllested & Lasse Schøler, Holtegårdsvej 11, 7000 Frederi-

 cia,  gitte.hyllested@hotmail.com, 25 71 03 29, 31 48 35 56 

1105 Linda & René Larsen, Parcelvej 2, 4571 Grevinge,  

 fartil3@mail.dk, 23 29 23 89 
 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde de nye medlemmer velkomne i klubben. 

Det er mit håb,  at vi må se jer til vore fremtidige træf - både store som små - for 

det er her, der knyttes gode venskaber, og vi lærer hinanden at kende.                

  

Preben Stenberg Eriksen, formand  

mailto:kaelegrisen@get2net.dk
mailto:phhansen@hotmail.com
mailto:jfp@svendborgmail.dk
mailto:birgerfrydensberg@live.dk
mailto:vivifinnjacobsen@gmail.com
mailto:henrikogmerete@hotmail.dk
mailto:lbuur72@gmail.com
mailto:vedeldupont@gmail.com
mailto:hightower202@hotmail.dk
mailto:torben.svensson@jubii.dk
mailto:stenbjerg@me.com
mailto:peterlistp@aol.com
mailto:petzen@privat.dk
mailto:gitte.hyllested@hotmail.com
mailto:fartil3@mail.dk
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 Referat fra generalforsamlingen 

Referat fra generalforsam-

ling 2015 
Generalforsamling, lørdag den 2. 

maj 2015 kl. 14:00 på 

Vejby Strand Camping, Rågeleje-

vej 37, 3210 Vejby 

 Generalforsamlingen afholdes på 

den overdækkede terrasse. 

Formanden bød velkommen, deref-

ter gik vi til punkt 1.  

Dagsorden efter vedtægterne: 

1. Valg af dirigent, herunder valg 

af stemmetællere.  

Bestyrelsen forslog nr. 55 Mogens 

Hansen som dirigent. Der var ikke 

andre forslag så 55 Mogens blev 

valgt. Referent  0108  Inge 

Valg af stemmetællere  5 Lotte og 

888 Tommy 
 

2. Formandens beretning 

Tak for det år der er gået.  
 

BESTYRELSE:  

Vi fortsætter vores SKYPE møder 

hver måned, det varer normalt mel-

lem ½ til en hel time inden alle har 

haft ordet, men det virker fint. 

Der bliver lavet referat fra møder-

ne og alle får et referat.  Bestyrel-

sen har haft et mere normalt år. Vi 

har ansøgt Trygfonden om en hjer-

testarter; men har fået afslag. Be-

styrelsen har valgt ikke at gøre 

yderligere, da der allerede er cam-

pingpladser med hjertestarter.   
   

MEDLEMMER: Vi har igen i år mi-

stet medlemmer, enten af den ene 

eller anden grund. I året har vi fået 

64 nye medlemmer; men vi har sagt 

farvel til 63.  Men grundlæggende 

kan vi sige, at vi har et problem 

med at få medlemmer til at delta-

ge, eller blot være medlem. I øje-

blikket er vi ca. 289 medlemmer. 

Det er stadig mange af de høje 

numre, der melder sig ud igen uden 

at have deltaget i noget. Det vil 

være godt, hvis vi kan få nye med-

lemmer til at blive lidt længere. 

Det er lidt som i Fakta, der må man 

også godt bruge lidt mere tid. 
 

ADRIAVISEN: Vi fortsætter med 

at gøre opmærksom på deadlines og 

udsendelsesdatoer på Adriavisen.  

Vi har stadig problemer med at få 

tilsendt indlæg.  Det må gerne væ-

re korte indlæg på ca. 200 til 400 

ord.  Jeg modtager meget gerne 

MANGE flere indlæg, så giver det 

lidt større frihed. Men hvis ikke 

der bliver vist større interesse for 

indlæg, risikerer vi at der vil kom-

me tomme sider, eller vi skal skære 

ned på antallet af sider i Adriavi-

sen, eller måske kun 2 numre af 

Adriavisen om året, og intet af det-

te er bestyrelsen interesseret i, så 

kom nu med indlæg. Vi fortsætter 

med ca. en uge til at sætte Adriavi-

(Fortsættes på side 9) 
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 ÅRETS FORHANDLER 2011 + 2012 + 2013 

ADRIA CLUB DANMARK ønsker tillykke  
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sen op. Konkurrencen fra sidste år, 

hvor vi trækker lod om en vingave 

på generalforsamlingen hvert år, 

fortsætter også i år. Deltagerne i 

lodtrækningen er dem, der har haft 

et indlæg i Adriavisen i et af sidste 

års 4 numre. I 2014 har der kun 

været 4 indlæg, og det er for lidt. 

Der må være nogen af jer der har 

nogle gode oplevelser I kan dele 

med os. Dem, der deltager i sidste 

års konkurrence kommer under 

eventuelt, hvor vi også skal trække 

lod om vingaven.   
   

BUTIKKEN: BUTIKKEN’s bestyre-

re nr. 97 Clara & Jan. De er leve-

ringsdygtige i forskellige ting, du 

ikke kan leve uden, som fleecetrø-

jer, nummerplade holdere, streame-

re, dækken til træktøjet. Bestyrel-

sen har besluttet at vi fremover 

ikke køber yderligere tøj; der fin-

des lidt (32 veste og 28 jakker) og 

caps på lager. Årsagen er at vi bin-

der klubbens penge fast i noget, 

der måske ikke kan sælges, og der-

ved betyder tab for klubben. Klub-

ben er kun interesseret i at det vi 

køber kan sælges igen til gavn for 

klubbens medlemmer. Men en stor 

tak til Clara & Jan for det arbejde 

de lægger i Butikken.   
 

PR-grupper:  

PR gruppe ØST:   

Her er 348 Lene & Bjarne indtrådt 

igen. De har fremover PR kontakt 

til Holbæk Caravan Center, og ind 

imellem hjælper 411 Jette & Ejvind 

til.   
 

Hvem dækker hvad ØST: 

5 Lotte & Per dækker Campinggaar-

den i Slagelse 

285 Susanne & Peder dækker Bijé i 

Helsinge 

348 Lene & Bjarne dækker Holbæk 

Caravan Center. 

698 Anne & Dennis dækker Køge 

Caravan Center i Køge 
 

PR gruppe VEST: 

I PR Vest har der ikke været ud-

skiftninger, men 1 enkelt tilgang, og 

det er jeg glad for. 

Det er lykkedes at overtale 508 

Tove & Poul til at gå med som PR 

kontakter til Kronjyllands Camping 

og Marine Center.  
 

Hvem dækker hvad: 

65 Signe & Niels Anker dækker 

Møllegårdens Camping i Vildsund 

97 Clara & Jan dækker Esbjerg 

Caravan Center   

129 Birthe & Børge dækker Tarup 

Caravan i Odense 

433 Karen & Hans Christian er 

dækker NH Camping i Rødekro og 

KG i Kolding. 

652 Julie, Pernille & Ivan dækker 

Silkeborg Caravan Center  

(Fortsættes på side 10) 
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 Referat fra generalforsamlingen 

 

671 Mariann & Bent Jørgen dæk-

ker Hedensted 

444 Jytte & Allan dækker Cam-

pinggården i Ormslev.  

508 Tove & Poul dækker Kronjyl-

lands Camping og Marine Center. 

926 Gillian & Ole dækker Klarup 

Caravan Center i Nordjylland 
 

Bestyrelsen har afholdt møde med 

PR kontakterne i weekenden den 

19. – 21. september 2014 på Roskil-

de Camping. Det var første møde i 

normal turnus med ugen før/efter 

efterårstræffet og blev foreløbig 

også den eneste.  På sidste års mø-

de aftalte vi dog, at det fremover 

skal holdes om fredagen kl. 14:00 i 

forbindelse med forårstræffet. 

Det er ikke godt for min mave, jeg 

havde lige vænnet mig til at vi AL-

TID fik æblekage; og hvis ikke Ka-

ren deltog, var Mariann leverings 

dygtig i æblekage. TAK til jer 2 

for de fine æblekager I har lavet. 

Jeg synes dog at Roskilde Camping 

havde lavet et fint arrangement og 

vi havde et rigtig godt møde; hvor 

vi fik vendt mange ting.  

Tak til alle PR grupper både gamle 

og nye, øst og vest. I har gjort og 

gør fortsat et stort stykke arbej-

de, og det skal I have stor TAK 

for. 
 

IGROUPS: Jeg synes, at de med-

lemmer, der ikke har været på 

www.igroups.dk endnu, skal tage 

kontakt til vores kasserer, der kan 

være behjælpelig med at få dem 

på. Bestyrelsen ser gerne at der 

kommer lidt flere oplysninger om 

medlemmerne på igroups.dk. Mange 

indtaster kun nr. og navn. I kan 

sagtens indtaste alder, adresse, e-

mail og telefonnummer, da det er 

et lukket område, hvor det kun er 

medlemmer, der kan komme ind. Er 

man på Igroups kan man også følge 

meget mere med i, hvad der sker i 

klubben f.eks. se beskeder,  bille-

der og nye arrangementer. Som 

eksempel: Sidste år den 6. oktober 

2014 lagde 433 Karen & HC arran-

gement 348 Musik på søen på 

igroups.dk. 5 dage senere var der 

tilmeldt 96 personer. Det er da 

ærgerligt at gå glip af det arran-

gement blot fordi man ikke er på 

www.igroups.dk.  Vi prøver også at 

lade være med at sætte begræns-

ninger på de forskellige arrange-

menter, der vil dog i de 2 første 

linjer i beskrivelse stå, hvor mange 

der er plads til. Årsagen til at der 

ikke sættes begrænsninger på, er 

at hvis der sker en framelding ryk-

ker man automatisk op i rækken, og 

vi slipper for at holde styr på ven-

teliste. Nye medlemmer skal lige 

vende sig til at det går lidt stærkt 

med tilmeldinger. Der er i dag 248 

medlemmer på igroups.dk; men vi er 

(Fortsat fra side 9) 

(Fortsættes på side 11) 

http://www.igroups.dk
http://www.igroups.dk


11 

 Referat fra generalforsamlingen 

ca. 296 medlemmer.   
 

Arrangementer:  

Tak til jer, der har lyst til at be-

gynde eller fortsætte med at lave 

arrangementer for os andre. Det er 

dejligt, at vi kan blive ved med at 

lave så mange forskellige arrange-

menter, som klubbens medlemmer 

kan deltage i. I 2014 endte vi med 

27 arrangementer og det er fint, 

og vi er allerede i gang med 2015. 

Jeg vil også gerne lige fremhæve 

klubbens 15 års fødselsdag, der 

blev afholdt samme sted, som vi 

startede, nemlig på Odense City 

Camp. Vi var 97 voksne og 2 børn, 

og vi havde en rigtig god weekend, 

hvor Anne & Helmer Schmidt del-

tog ved kaffen om torsdagen. Hel-

mer var så venlig at sponsorere 1 

flaske vin til hver og det lagde bun-

den til en god lørdag aften hvor nr. 

114 Erik var helt på toppen, og un-

derholdt med sang og dansemusik i 

3 timer. Tak til både Helmer og 

Erik for deres bidrag til festen.   
 

Efterårstræf: Efterårstræf bliver 

i weekenden den 11. -12.-13. Sep-

tember og skal holdes vest for 

Storebælt. I år bliver det på Vejl-

by Fed Strand Camping - Rigelvej 1 

- 5500 Middelfart.  Arrangementet 

bliver lagt på igroups.dk, når vi 

kommer hjem fra forårstræffet.  
  

TAK: Jeg er stadig glad for at væ-

re formand, og vil gerne sige tak til 

bestyrelsen for samarbejdet i det 

forgangne år, og til alle dem, der 

har været med til at få klubben til 

at være det, den er i dag. 
 

Yderligere til formandens beret-

ning: 

97 Clara: Vil sige tak til alle jer 

der kommer forbi standen når der 

er åbent hus. 

97 Jan: Vi har som PR også kontakt 

til Autocamper i Låsby. 

71 Flemming: Kunne det ikke være 

en ide at der blev arrangeret besøg 

hos campingvogns forhandlere i 

nærheden, når vi er på forårs- og 

efterårstræf. 

285 Peder: Vi syntes også det var 

en god ide og har kontaktet Bije i 

Helsinge om besøg, men vi har ef-

ter flere rykkere ikke fået et svar 

27 Preben: Vi forsøger igen til næ-

ste PR møde.  

Formandens beretning blev god-

kendt  
 

3. Kassererens beretning samt 

fremlæggelse af regnskab til god-

kendelse. Regnskab blev godkendt. 
 

4. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 
 

5. Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kon-

tingent for året 2016. Vedtaget.  

(Fortsat fra side 10) 

(Fortsættes på side 13) 
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 Referat fra generalforsamlingen 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

I år er der følgende valg 

6. A. Valg af formand 

Nr. 27 Preben Stenberg Eriksen 

blev genvalgt 

6. C. Valg af bestyrelsesmedlem 

ØST.  

Nr. 108 Inge Thorup blev genvalgt.   

6. E. Valg af suppleant fra VEST 

Nr. 433 Hans Christian Nielsen 

blev genvalgt 

6. F. Valg af suppleant fra ØST 

Nr. 11 Joe Bakkestrøm blev gen-

valgt  

6. G. Valg af revisor.  

Nr. 183 Hans Köser blev genvalgt. 

6. H. Valg af revisor suppleant.  

Nr. 22 Lone Kristiansen blev gen-

valgt. 

7 Eventuelt   

71 Flemming: Mellemregnings beløb 

fra regnskabet burde også være 

oplyst. 

190 Tommy: Jeg undlod det bevist 

for at regnskabet kunne være på 

én side. Skal nok oplyse det til næ-

ste år. 

967 Anni: Hvordan bliver print fra 

I-Groups pænt ? Al tekst kommer 

ikke med 

27 Preben: Det kender vi alle til.  

Vi kan desværre ikke lave om på I-

Groups. Man kan markere teksten 

og føre det over på et Word doku-

ment og derfra printe. 

Har I problemer med at sætte Je-

res fødselsdag på I-Groups, så tryk 

F12 og ændre jeres internet brow-

ser til version 9 eller 10. 

967 Preben: Med hensyn til indslag 

til bladet. Kan vi få forhandlerne til 

at komme med indslag om nye vog-

ne ? 

1013 Jytte: En anden ide: Bed et 

medlem beskrive arrangementet 

som indslag til bladet 

967 Anni: Man kan spørge til stan-

derhejsningen, hvem der vil skrive 

et indslag til bladet 

27 Preben: 

Bestyrelsen vil gerne høre medlem-

mernes mening om hvilket tøj vi 

skal have eller skal vi binde penge i 

tøj køb/salg fremover? 

Samt tøj til vores PR medlemmer. I 

øjeblikket får de en vest med navn 

på forsiden samt rygmærke 

Disse veste er lidt brugte nu 

Er det ok at der bliver købt nye 

veste til alle 26 PR medlemmer, der 

har behov?  

Det vil være omkring kr. 500,00 pr. 

PR medlem. De får trods alt ikke 

noget for at stå på diverse stande. 

Klubben giver dem en middag med 

vin 1 gang om året. 

71 Flemming: PR skal da have nyt 

tøj. Vi mangler ikke penge i vores 

kasse. Tøjet er jo en reklame for 

klubben. Derved støtter vi for-

(Fortsat fra side 11) 

(Fortsættes på side 14) 
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 Referat fra generalforsamlingen/Aktiviteter 

handlerne, og vi får nye medlem-

mer. 

Der blev tilkendegivet fra medlem-

merne, at det selvfølgelig var ok 

med nyt tøj til PR medlemmerne. 

974 Annemette: Vi er begge ret 

høje. Hvordan bestilles tøj i rette 

størrelse ? Kan der evt lægges et 

udvalg på I-Groups? 

55 Mogens: Kan det være en ide at 

lave liste eller lignende om tøjsalg 

på I-Groups? 

97 Clara: Vi kan godt lave liste, 

men I skal være helt sikre på at I 

får den rette størrelse. Vi vil fore-

slå, vi har et eksemplar af hver 

størrelse, så I prøver tøjet før I 

bestiller. 

71 Flemming: Køb evt. selv jeres 

tøj. 541 Conni syr navn og Nr. i tø-

jet for et beskedent beløb 

27 Preben: Vi skal nu trække lod 

om et par flasker vin og chokolade,  

som belønning for de indlæg, der 

har været i 2014. Her trak 967 

Annie nr. 671 Mariann & Bent op af 

posen og Mariann fik en æske cho-

kolade, og Bent fik 2 flasker vin. 

De må selvfølgelig godt dele. 

Dirigenten afsluttede generalfor-

samlingen og takkede for god ro og 

orden. Formanden sluttede af med 

at takke dirigenten for veludført 

arbejde.  

 

349 Middelalderfestival i 

Nysted 
Start tidspunkt: 31-07-2015 17:00 

Slut tidspunkt: 02-08-2015 11:00 

Se program i sidste nr. 

 

350 Country weekend   

Løgballe 
 

Start tidspunkt: 14-08-2015 20:00 

Slut tidspunkt: 16-08-2015 11:00 

Se program i sidste nr. 

 
 

354 Vinfestival Ribe 
 

Start tidspunkt: 04-09-2015 

Slut tidspunkt: 06-09-2015 

Se program i sidste nr. 
  

 

355 Efterårstræf 2015 
 

Start tidspunkt: 11-09-2015 12:00 

Slut tidspunkt: 13-09-2015 12:00 
  

Program for efterårstræffet 11-

09 – 13-09 2015 på Fyn 
 

11. september:  

Ankomst fra kl. 12.00 

Kl. 13:00 dagen er til fri disposition 

Kl. 15:30 stiller vi bord og stole op i 

teltet   
 

12. september: 

Kl. 10:00 Standerhejsning 

Kl. 12:00 Frokost ved langbord, 

hvis vejret tillader 
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Kl. 19:00 Fællesspisning i teltet og 

efterfølgende hyggeligt samvær 
 

13. september: 

Kl. 10:00 Standernedtagning  

Kl. 08:00 -- 12.00 Afregning 
 

Ved ankomst melder I jer i recep-

tionen med jeres campingkort og 

jeres Adria Club Danmark  

nummer, hvorefter I bliver vist 

hen til Adria Club Danmark. Hvis 

der opstår problemer skal henven-

delse ske til bestyrelsen 
 

Praktiske oplysninger: 

Lejrchef: Pia og Jesper Hansen 

Tlf. 64 40 24 20 

E-mail: mail@vejlbyfed.dk   
 

Camping pris pr. døgn:  

Camping pris for 2 voksne 190 kr. 

+ strøm 38 kr. 

Brusebad 3 min 6 kr. - Familiebad 

6 min. 12 kr. 
 

Husk at tage det gode Adria Club 

Danmark humør med og lad os få 

nogle gode dage sammen.  

Bestyrelsen 
 

Sted: Vejlby Fed Strand Camping - 

Rigelvej 1 - 5500 Middelfart 
  

Oprettet af: 0027 Lone & Preben 

Stenbeng Eriksen  

Tilmeldingsfrist: 09-09-2015 

Max tilmeldinger: -  

356 Sensommertur til Mols 

Bjerge 
 

Start tidspunkt: 18-09-2015 

Slut tidspunkt: 20-09-2015  
 

Start tidspunkt: 18-09-2015 

00:00 

Slut tidspunkt: 20-09-2015 00:00 
  

Program til Mols Bjerge. 

Vi mødes Fredag den 18 sep. i lø-

bet af dagen. Vi er der fra Tors-

dag. 

Der findes gode cykel og vandre-

ture i området som vi kan anbefa-

le. Vi er kun 8 km. fra Ebeltoft by, 

som bestemt er et besøg værd. 

Fælles spisning i teltet kl. 19. Hvis 

vejret tillader det, kan der grilles 

med medbragt mad. 

Der kan også bestilles dagens ret 

fra restauranten til en pris af 69 

kr. pr. cuv.  
 

Lørdag den 19 sep.  

Standerhejsning kl. 10 

Klokken ca. 10:30 er der afgang 

med Bus og Guide fra pladsen. 

Vi besøger Møllerup Gods med 

rundvisning med ejer Anne Sofie 

Gamborg. Herefter køres der 

rundt i det skønne Mols Bjerge. 

Frokost sandwich incl. 1 flaske kil-

devand indtages f.eks. ved Slet-

terhage Fyr. 

(Fortsat fra side 14) 

 

mailto:mail@vejlbyfed.dk
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Kl. ca. 15 er der kaffe og lagkage 

på Gårdbutikken Holmgård. Vi ven-

der tilbage på pladsen kl. ca. 16 - 

16:30 

Kl. 19 er der middag i teltet hvor vi 

skal have en to retters menu. 

Medbring selv drikkevarer. Heref-

ter hyggeligt samvær. 
 

Søndag den 20 sep. kl. 10 er der 

standernedtagning hvor vi siger tak 

for denne gang. 

For dem som har lyst vil vi gerne 

lave en lille forkælelses tur på et 

par timer, søndag formiddag. Til-

melding til os fredag aften. 
 

Pris for overnatning er 120 kr. pr. 

vogn (2 pers.) ekskl strøm (på må-

ler). Afregnes ved afrejse. 
 

Pris for lørdags arrangementet 

med bus, guide, frokost og kaffe er 

230 kr. pr. person  

Lørdag aften med to retters mid-

dag er 125 kr. pr. person. 

Hele lørdags arrangementet bliver 

355 kr. pr. person 
 

Tilmelding og betaling er senest 

1/9 sep. til clubbens konto 5014...  

0001008370 

Mærket 356 Mols Bjerge plus 

Medlemsnummer 
 

Der er plads til 54 personer, men I 

kan skrive jer på venteliste.  
 

På Glad Gensyn. 444 Jytte og Allan 

Sted: Vi bor på Krakær Camping  
   
Oprettet af: 0444 Jytte og Allan 

Hansen 
   
Tilmeldingsfrist: 01-09-2015 00:00 

Max tilmeldinger: 50 
 

 

353 Kulturnat i Hillerød 
Start tidspunkt: 18-09-2015  

Slut tidspunkt: 20-09-2015  
  

Beskrivelse: Så er der igen mulig-

hed for at deltage i Kulturnatten 

på Hillerød Camping. 
 

Vi har reserveret plads til 15 vog-

ne. Af hensyn til de mange aktivite-

ter på pladsen, bedes I checke ind 

fredag inden kl. 15:00. Der er stan-

derhejsning lørdag kl. 10:00 og 

standernedtagning søndag kl. 10:00. 
 

Vi har lånt fællesrummet til spis-

ning lørdag aften kl. 18:30 med 

egen mad og drikke. 

Tilmelding her på Igroups eller på 

tlf. nr. 22 11 23 78 efter kl. 18:00 
 

Venlig hilsen 

Bjarne og Lene (348) 
  

Sted: Hillerød Camping, Blytræk-

kervej 3400 Hillerød 
 

Oprettet af: 0348 Lene & Bjarne 

Sørensen 

Tilmeldingsfrist: 01-09-2015 

Max tilmeldinger: 30  

 

 
(Fortsættes på side 19) 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=106613&group_id=618
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=106613&group_id=618
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357 Efterårstur til Borup 
Start tidspunkt: 16-10-2015 14:00 

Slut tidspunkt: 18-10-2015 00:00 
    

Beskrivelse: Kom og nyd naturen på 

den meget hyggelige lille plads i 

"Dyndet". 

Der er gode muligheder for en gå-

tur omkring pladsen. Besøg 

"Mosehuset", den gamle te/

købmandshandel. 

Fredag aften vil der være mulig-

hed for fællesspisning (egen mad) 

på en overdækket terrasse, hvis 

vejret er til det. 

Lørdag aften tilbyder campingplad-

sen buffet til 100 kr. pr. person i 

cafeen. 

Drikke købes til fordelagtige pri-

ser. 
 

Pris for overnatning pr. person 60 

kr. Strøm pr. døgn 30 kr. 
 

Vi har reserveret plads til 15 vogne 

i første omgang, der bliver opret-

tet venteliste, hvis det bliver nød-

vendigt. Skriv i jeres tilmelding om 

I ønsker buffet lørdag aften. 
 

Tilmelding via Igroups eller på tlf. 

nr. 22112378 (helst om aftenen). 

Håber vi ses 
 

Venlig hilsen 

Bjarne og Lene (348) 
 

Sted: Corona Camping, Coronavej, 

Borup 

 

Oprettet af: 0348 Lene & Bjarne 

Sørensen 
  

Tilmeldingsfrist: 01-09-2015 00:00 

Max tilmeldinger: 40  
 

359 Oktoberfest i       

Bylderup Bov 
 

Start tidspunkt 23-10-2015 18:30 

Slut tidspunkt: 25-10-2015 10:00 
  

Beskrivelse: Program for Oktober-

fest 2015, Kristianshaab Camping 
 

For 4. år i træk mødes vi til okto-

berfest på det Bayriske sted i Søn-

derjylland, hvor vi sammen med 

Familien Engel fra Kristianshåb 

Camping skal opleve en rigtig Bay-

ersk oktoberfest. 
 

Program for turen 
 

Fredag den 23. okt. 2015 

Vi mødes på pladsen i løbet af da-

gen. I må gerne komme før, det 

kunne måske blive tid til at se sort 

sol, nu i er i Sønderjylland 
 

Kl. 18:30 mødes vi i krostuen. Der 

kan købes Bayriske øl.  

Fredag aften må egen mad må ger-

ne medbringes,  
 

Mad kan købes i krostuen. 

Menu: fredag aften. Pandestegte 

store schnitzler m. brasede kartof-

Fortsat fra nr. 3 

(Fortsættes på side 21) 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=106613&group_id=618
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=106613&group_id=618
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ler og blandet salat.  
 

Der kan købes rundstykker lørdag 

og søndag efter bestilling 
 

Lørdag den 24.okt. 2015 

Standerhejsning kl. 10:00 

I løbet af dagen er der tid til en 

tur i området, eller benytte lejlig-

heden til at se Flensburg 
 

Kl. 18:30 mødes vi til oktoberfest i 

krostuen, her serveres en dejlig 

oktober menu, dejlig hjemmelavet 

mad, bayersk øl og fortsætter 

forhåbentlig aftenen med en stem-

ning som var du i Sydtyskland. 

Drikkevarer må ikke medbringes 

til oktoberfesten lørdag. 
 

Søndag den 25. okt. 

Kl. 10:00 stryger vi Adriaflaget og 

siger tak for denne gang. 
 

Priser indsættes i uge 23 
 

Der kan i krostuen max være 70 

personer 
 

Tilmeldingsfrist 27.9.2015, først i 

okt. udsendes det endelige pro-

gram med priser og oplysninger om 

indbetaling til klubbens konto 
 

Sted: Kristianshåb Camping Kristi-

anshaabvej 5 6372 Bylderup Bov. 
  

Oprettet af: 0433 Karen og Hans 

Chr.Nielsen 
 

Tilmeldingsfrist: 27-09-2015  

Max tilmeldinger -  

 

358 Juleweekend 
 

Start tidspunkt: 27-11-2015 00:00 
Slut tidspunkt: 29-11-2015 00:00 
 

Beskrivelse: Julearrangement på 

Lægårdens Camping 
 

Ankomst fredag 27. nov. i løbet af 

dagen. 
 

Fællesspisning af medbragt mad i 

fælleshuset kl. 19. 

Æbleskiver og gløgg kan købes for 

25 kr. pr. person. 
 

Lørdag kl. 10 standerhejsning 

Derefter "fri tid", som f.eks. kan 

bruges på gåture i skoven, eller i 

parken om Vemmetofte kloster. 
 

Vi mødes kl. 18 til et hyggeligt, 

julepyntet bord og spiser juleplat-

ter fra "Annettes mad".  

Platten koster: 150 kr. Husk selv 

at medbringe tallerken, glas, be-

stik og drikkevarer. 
 

Igen i år er der ligesom sidste år 

en ekstra adgangsbillet:  

En nissehue, gerne alternativ, 

hjemmelavet eller på anden måde 

sjov. 
 

Husk sangstemmen, vi skal genop-

(Continued from page 19) 

(Continued on page 22) 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=145225&group_id=618
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=145225&group_id=618
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friske de dejlige julesange. 

Efter dejlig julemad, spiller Erik 

og hans "elektroniske band" op til 

en svingom, med de mange kendte 

rockende hits. 
 

Søndag kl. 11. Standeren synges 

ned og vi siger farvel og tak for 

denne gang. 
 

Betaling for ophold afregnes di-

rekte med pladsen. Pris pr døgn: 

201 kr, for en enhed med 2 perso-

ner incl. Strøm 10Amp. (Pris for en 

person 68 kr mindre) 
 

Husk at skrive antal platter og om 

I ønsker æbleskiver og gløgg. 

Betaling for platter samt gløgg og 

æbleskiver, bedes indbetalt på 

klubbens konto.  
 

Tilmelding og betaling senest 13 

nov.  

Mærk betaling med dit medlemsnr. 

og arrangementsnr. 358  

Konto: 5014-0001008370  
 

På glædeligt gensyn 

114 Karin og Erik 

698 Anne og Dennis 
  

Sted: Lægårdens camping. Vemme-

toftevej 2 A. 4653 Karise 
  

Oprettet af: 0114 Karin og Erik 

Kristensen 
  

Tilmeldingsfrist: 13-11-2015 00:00 
Max tilmeldinger: 50  

Helt ud i skoven 
På tur til Söderåsens national-

park 4-7. juni 2015 med op-

hold på Skäralid Camping, 

Sverige 

Ankom til campingpladsen ca. 40 

km øst for Helsingborg torsdag 

ved 14-tiden i lidt køligt vejr, men 

med fuld sol. De fleste var kom-

met, der manglede kun yderligere 

en vogn. De første var ankommet 

allerede tirsdag og havde oplevet 

et par ganske våde svenske som-

merdage. Heldigvis var det gode 

sommervejr med os de næste dage, 

bortser fra en 5 minutters regnby-

ge lørdag. Så det kan der ikke kla-

ges over. 

 Söderåsens nationalpark er et 

1625 ha stort område, indviet som 

nationalpark i 2001. Det er nordeu-

ropas største sammenhængende 

beskyttede løvskovområde. Der er 

en meget unik natur der er natur-

skabt gennem de sidste 200 millio-

ner år med jordskælv, hvor de 

største forandringer fandt sted 

for 70-80 millioner år siden. Her 

sank landskabet og de massive ur-

bjerge rejste sig til høje åse, hvor 

der dannedes sprækker, der gen-

nem millioner af år ved forvitring 

er udvidet til de dale vi kan opleve 

i dag. Nationalparken bevares som 

urskov, hvor væltede og udgåede 

 

(Fortsættes på side 23) 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=40321&group_id=618
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=40321&group_id=618
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træer får lov at ligge. På den må-

de indgår de i et naturligt kreds-

løb i naturen, og giver grobund for 

mange vækster, insekter og dyre-

vildt. 

 Campingpladsen er beliggende 

på den anden side af vejen – over 

for hovedindgangen til national-

parken. Det var helt perfekt at 

have parken inden for gåafstand. 

I nationalparken er der afmærke-

de kortere og længere vandretu-

re. 

 Inge havde inviteret et venne-

par – Benthe og John - med særlig 

indsigt i området. De har campe-

ret i området i flere år og ofte 

vandret i skovene. De har fået ny 

campingvogn – en Adria – så forhå-

bentlig bliver de medlem af klub-

ben. 

 Vi lagde ud med en lille appetit-

vækker efter langbordsspisning 

torsdag aften rundt om senø ved 

indgangen for enden af Skärån. 

Det var en tur på en times tid, 

hvor vi gik i roligt tempo på en 

gangbro af træ i kanten af søen 

og nød naturen i fulde drag. I 

vandkanten bugtede en vandslange 

(læs almindelig snog) sig gennem 

vandet og nedhængende smågrene 

fra træer og buske i vandkanten. 

Fredag var der en arrangeret tur 

– gul rute (retning mod uret), ca. 

6,5 km – med en forventet varig-

hed på 1½ time. Målet var at besø-

ge udsigtspunktet Kopparhatten 

på toppen af den nordlige ås efter 

en jævn stigning på 90 meter. Tu-

ren tog næsten 3 timer, der var 

så meget at kigge på undervejs. 

Man skulle også koncentrere sig 

om, hvor man satte sine fødder. 

Ruten var en blanding af skovsti-

er, tørre, fugtige og p.…våde om-

råder efter forårets megen regn. 

På flere strækninger var der ud-

lagt planker – kalmarbrædder – til 

at gå på, hvor der var mest fug-

tigt. Det var tydeligt, at de havde 

ligget der i nogle år. Det gav blot 

et par ekstra udfordringer med at 

holde øje med føddernes place-

ring. Det var svært når man sam-

tidig skulle opleve alle de natur-

herligheder, der var langs ruten. 

Naturperler i særklasse – så tæt 

på Danmark. På tilbagevejen gik vi 

langs med Skärån med høje sten-

bedækkede skrænter på begge 

sider. 

 Efter frokost - ved langbord, 

selvfølgelig - skulle vi lige have 

styret vores nysgerrighed med en 

tur rundt om Odensjön – en tur på 

ca. 5,3 km i den sydlige del af na-

tionalparken – tæt på Röstånga 

Camping, hvor Benthe og John of-

te har ligget. Nogle blev hjemme, 
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andre tog med for at se søen – en 

rund sø, også kaldet Odins øje. 

Odensjön er 150 meter i diameter 

og 19 meter dyb. Den er dannet i 

et jordfaldshul dannet i et dø-

dishul fra istiden. Søen er omgi-

vet af 30 meter høje skrænter. 

Resten – 10-15 personer valgte at 

gå rundt om søen og nyde udsigten 

over søen fra toppen af åsen, 30 

meter oppe. Vi gik samlet fra par-

keringspladsen ned til søen, ca. 1 

km. Der var bænke, bålsteder mm. 

og der var en del unge mennesker, 

der fiskede, badede og vandrede. 

Det var ikke muligt at gå hele ve-

jen rundt om søen langs bredden, 

så man skulle op på åsen for at få 

den fulde udsigt. Tre yngre mænd 

i tyverne, hver med en stor ryg-

sæk gik målrettet frem mod 

skrænten. Ikke længe efter kun-

ne vi se dem 30 meter oppe på 

åsen. Der var i gruppen enighed 

om, at det kunne vi da også klare –

og det gjorde vi så. Det blev for 

nogen et spørgsmål om at se sine 

dæmoner i øjnene, herunder høj-

deskræk, klatring op ad en mere 

og mere stejl klippeside, hvor 

eneste holdepunkter var sten, 

faste og nogen gange løse og træ-

rødder, hvor jorden var skyllet 

væk fra på skrænten. Alle kom 

dog op i god behold, hvorefter 

turen fortsatte ad skovstier på 

afmærket rute. På den sidste del 

af turen fortalte en lokal hunde-

lufter, at der det pågældende 

sted, hvor vi besteg skrænten, 

tidligere havde været advarsels-

skilte som dog ikke blev respekte-

ret. Man havde derfor valgt at 

fjerne skiltene, efter at en tysk 

turist for et par år siden var fal-

det ned og brækkede et ben. Det 

er en tur der vil blive husket og 

talt om længe. Der var dog enig-

hed om, at bestigning af skræn-

ten ikke skal gentages. 

Der var livlig snak ved langbordet 

om aftenen, bl.a. om dagens prø-

velser. Lørdag var der udflugt 

med madpakke. Turens længste 

vandring, ca. 11,4 km. Vi gik blå 

rute (retning mod uret) langs med 

vandløbet i bunden af dalen. Det 

første stykke var på træbro og 

brædder langs søen og vandløbet, 

sidenhen på en blanding af sten og 

fugtige, våde og p….våde områder. 

Der kom en regnbyge. Vi nåede 

lige at få regntøjet på – og så var 

det holdt op igen. Stenene er ikke 

afrundede sten, der har skvulpet i 

strandkanten i millioner af år, 

men kantede sten af eroderede 

klippestykker. Det kræver solidt 

og helst ankelstøttende fodtøj. 

Uanset fodtøjet var det en stor-

slået tur, hvor vi skulle fra bun-

den af kløften op på toppen af 

(Fortsat fra side 23) 

(Fortsættes på side 26) 

Indlæg fra medlemmer 
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den sydlige ås til Liagården, et 

opholdssted med vand, bålplads og 

overnatningsmulighed for forbi-

passerende – det hele uden bereg-

ning. Det var den største fysiske 

udfordring at bestige åsen, da den 

samlede stigning forløb i hårnåle-

sving. Ved Liagården indtog vi vo-

res medbragte madpakker. På vej 

ned gik vi ad skovstier, hvor der 

lejlighedsvis var nogle fantastiske 

udsigtspunkter, hvor man kunne se 

dalen fra oven. Dalsiderne var be-

klædt med stenblokke efter sten-

skred som følge af millioner af års 

erosion. Et fantastisk syn – både 

oppefra og nedefra. Ved udsigts-

punktet Hjortsprånget inden tu-

rens afslutning var der et fanta-

stisk vue over ådalen og det skån-

ske landskab. Nedstigning forløb 

ad skovstier med trappetrin. Her 

kom de fleste helt frem i skoene. 

En fantastisk tur i et meget sær-

præget landskab og tilmed i usæd-

vanligt godt selskab. Vi nåede til-

bage ved tre-tiden, i god tid til at 

nyde en forfriskning – is, kaffe og 

kage eller øl - udendørs ved Skär-

alid Restaurant ved indgangen til 

nationalparken. Der var igen livlig 

snak ved langbordet om aftenen. 

 Søndag kl. 10:00 blev standeren 

strøget efter en meget vellykket 

tur. En stor tak til Inge for en 

veltilrettelagt tur i skønne omgi-

velser og en stor tak til Benthe og 

John for en meget kvalificeret 

guideindsats på alle turene. 

 Vi er nogle, der håber, at denne 

tur er starten på en tradition med 

tilbagevendende ture til området, 

så vi igen kan komme helt ud i 

skoven til en storslået naturople-

velse i særklasse.  

1019 Maria & Jørgen 

((Fortsat fra side 24) 

Adriavisen Deadline Udsendes Sæt på igroups.dk 

Nr. 1 18-01-2015 Ca. 01-02-2015 Ca. 01-02-2015 

Nr. 2 19-04-2015 Ca. 03-05-2015 Ca. 03-05-2015 

Nr. 3 19-07-2015 Ca. 02-08-2015 Ca. 02-08-2015 

Nr. 4 18-10-2015 Ca. 01-11-2015 Ca. 01-11-2015 
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