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Bestyrelse: 
 

Formand: 

Preben Stenberg Eriksen 

Fyrrevej 48 

4632 Bjæverskov 
Tlf. 30 44 36 85 

formand@adriaclub.dk 

 

 

Kasserer: 

Tommy Andersen 

Bekkasinvej 12  
4760 Vordingborg  
Tlf.: 28 35 28 50 

kasserer@adriaclub.dk 
 

 

Bestyrelsesmedlem: 

Allan Wittenkamp 

Parkvej 19 

5600 Fåborg 

Tlf.: 62 60 26 08 

bestyrelse1@adriaclub.dk 

 
 

TRYK: 

Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 
Kastanie Allé 8 
DK-2720 Vanløse 

Telefon nr. : 38 34 11 44
  

Fax nr. : 38 34 18 82  
e-mail info@fb.dk 

 

En STOR tak til annoncørerne i 

denne udgave af Adriavisen 

Næste deadline er: 

19-04-2016 

Forside billede: Julefrokost i Ribe 

Foto: 1065 Lene & Preben Kramer  

Bestyrelsesmedlem: 

Joe Bakkestrøm 

Højager 185 

3400 Hillerød 

Tlf.:  26 14 36 57 

bestyrelse3@adriaclub.dk 

Bestyrelsesmedlem: 

Svend-Åge Madsen 

Lundvej 14, Skovlund 

6823 Ansager 

Tlf.: 40 15 22 24  
bestyrelse2@adriaclub.dk 

Side Indhold 

2 Kontaktpersoner 

3 Formanden har ordet 

5 Velkommen til nye  

medlemmer  

7 + 10  Bestyrelsen 

9 + 11 + 12  Aktiviteter 

14 + 15  Aktiviteter 

17 + 18 + 20  Indlæg 

 22 + 23 Indlæg 

24 + 25   Indlæg  

Områder: 
Redaktør IT og Web: 

Preben Stenberg Eriksen 

Fyrrevej 48 

4632 Bjæverskov 

Tlf. 30 44 36 85 

formand@adriaclub.dk 

 

Pr. Øst/Vest 

Preben Stenberg Eriksen 

Fyrrevej 48 
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Formanden har ordet 

Så forsvandt 2015, jeg 

synes ellers det lige 

var begyndt. Adria 

Club Danmark har 

også haft et godt år 

med over 50 nye 

medlemmer men desværre har en del 

også forladt os igen, nogle endda 

uden at have deltaget i et eneste ar-

rangement. Her tror jeg, vi kan blive 

bedre til at hjælpe nye medlemmer fx 

med at DU sørger for at de også får 

sat tallerkner på, når vi andre gør det, 

og prøv også gerne at sætte dig ved 

siden af nye medlemmer, HUSK det 

kan være nye venner, du ikke har 

mødt endnu. Igen i år har der været 

mange (>20) gode arrangementer, du 

kunne eller har deltaget i. Til arrangø-

rerne vil jeg gerne sige tak, og jeg hå-

ber I vil fortsætte med at lave mange 

arrangementer til glæde for os alle. 

 Tusind tak PR grupperne, der gør 

et stort stykke arbejde ude hos for-

handlerne. Vi kan håbe på at der bli-

ver åbent hus i starten af oktober, i 

stedet for i slutningen af september, 

som det var i 2015, hvor mange af 

vores PR medlemmer var på forskelli-

ge arrangementer og derfor ikke kun-

ne være med ved åbent hus. Det ser 

desværre ud til at Adria forhandlerne 

igen har åbent hus i weekenden, hvor 

vi har efterårs arrangement, hvilket 

betyder at nogle af PR grupperne må-

ske ikke kommer til åbent hus hos 

forhandlerne. PR medlemmerne er 

ikke forpligtiget til at være hos for-

handlerne, de udfører et stykke frivil-

ligt arbejde og de kan gøre som de 

synes. PR grupperne har også deltaget 

i Sommerkaravanen for første gang i 

2015, og det tror jeg vender tilbage i 

2016.  

 I 2016 vil der være mulighed for at 

komme til tre Camping messer, nem-

lig i Odense Congres Center den 28.

– 31. januar, hvor PR vest deltager 

med 97 Clara & Jan, 652 Pernille & 

Ivan og 433 Karen & HC, Ålborg 

Kongres og Kulturhus i Ålborg den 

12.– 14. februar, hvor PR vest delta-

ger med 97 Clara & Jan, 926 Gillian & 

Ole og Messe Center Herning den 

26.– 28. februar, hvor en stor del af 

PR Vest vil være på standen. Med de 

tre messer er sæsonen skudt godt i 

gang. Der vil være mulighed for at 

finde inspiration til campingture i 

2016.  

 Allerede på nuværende tidspunkt 

er der 4 arrangementer i 2016; men 

jeg tror der kommer flere henad ve-

jen. I foråret kan vi få travlt med at nå 

fra det ene til det andet arrangement, 

startende med forårstræf i Ribe, tur 

til Bornholm og tur til Neumünster. 

Dog er der på nuværende tidspunkt 

skåret lidt ned på arrangementet på 

Bornholm, da vi ikke bliver så mange, 

som jeg havde forventet; men vi er 

klar til at tage til Bornholm igen, vi 

havde en pragtfuld tur sidst og Born-

holm kan man godt opleve igen. 

 108 Inge Thorup har valgt at forla-

de klubben, og dermed bestyrelsen; 

hvilket betyder at suppleant nr. 11 Joe 

Bakkestrøm er indtrådt i bestyrelsen.            
     

 Med Adria Club Danmark hilsen 

27 Preben 

Formanden har ordet 





5 

 Velkommen til nye medlemmer 
 

1117 Susanne & Jørgen Olesen, Kærvænget 28 b, 8722 Hedensted,  

 strandol@hotmail.com, 29 45 62 70 

1118 Susanne Blume Kristsen & Bo Vullum, Holmkærvej 82, 8380 Trige,  

 bovsuper@hotmail.com, 24 64 62 77 

1119 Kate Iversholt & Robert Jensen, Thune Nielsens Vej 13, 5270 Odense N,  

 kate@iversholt.dk,  

1120 Heidi Rything Ravn, Skolegade 17, 7323 Give,  

 Heidi.luvlee@gmail.com, 51 74 34 32 

1121 Birte Wuertz & Ebbe Lilliendal, Agertoften 46, 5871 Frørup,  

 Ebbe@lilliendals.dk, 21 72 33 80 

1122 Karen & Ole Juhl, Granly Alle 5A, 6710 Esbjerg,  

 olekarenjuhl@gmail.com, 22 10 04 10 

1123 Yvonne og Claus Ravn, Lunddalvej 7, 7000 Fredericia,  

 cravn@profibermail.dk, 40 34 25 81 

1124 Vittus Bernlow, Sillevadvej 5, 9600 Års,  

 Vib@agrinord.dk, 29 92 38 54 

1125 Lissi & Poul Hyldgaard, Galopbakken 62, 9230 Svenstrup J,  

 lissi_hyldgaard@hotmail.com, 20 45 74 88 

1126 Jette og Niels M. Thomsen, Skovvangsvej 2, 8370 Hadsten,  

 martin@nmt-el.dk, 20 25 09 42 

1127 Dorthe & Jens Kock, Røddingvej 4, 6580 Vamdrup,  

 dorthe@dkock.dk, 20 75 10 52 

1128 Susanne & Brian Hedegaard, Værumvej 4, 8370 Hadsten,  

 sbhedegaard@hotmail.com, 60 94 92 60 

1129 Anne Guldborg og Sune Fink-Jensen, Almstokvej 6, 7190 Billund,  

 anneholmguldborg@hotmail.com, 28 74 14 47 

1130 Lone & Allan Damgaard Jensen, Åbakkevej 9, 4690 Haslev,  

 lone1705@live.dk, 27 14 75 12  
 

Velkommen til nye medlemmer.  

Vi glæder os til at se jer på arrangementer hos Adria Club Danmark.                                                        
 

Bestyrelsen 

Deadline på Adriavisen i 2016 

Adriavisen Deadline Udsendes Sæt på igroups.dk 

Nr. 1 17-01-2016 Ca. 01-02-2016 Ca. 01-02-2016 

Nr. 2 10-04-2016 Ca.25-04-2016 Ca.25-04-2016 

Nr. 3 17-07-2016 Ca. 25-07-2016 Ca. 25-07-2016 

Nr. 4 20-10-2016 Ca. 28-10-2016 Ca. 28-10-2016 

mailto:strandol@hotmail.com
mailto:bovsuper@hotmail.com
mailto:Heidi.luvlee@gmail.com
mailto:Ebbe@lilliendals.dk
mailto:olekarenjuhl@gmail.com
mailto:cravn@profibermail.dk
mailto:Vib@agrinord.dk
mailto:lissi_hyldgaard@hotmail.com
mailto:martin@nmt-el.dk
mailto:dorthe@dkock.dk
mailto:sbhedegaard@hotmail.com
mailto:anneholmguldborg@hotmail.com
mailto:lone1705@live.dk
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 Bestyrelsen 

Generalforsamling 2016 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, lørdag den 22. april  

2016 kl. 14:00 på 

Ribe Camping, Farupvej 2, 6760 Ribe  

 Generalforsamlingen afholdes i lokaler på campingpladsen. 

Dagsorden efter vedtægterne: 

1. Valg af dirigent, herunder valg af stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

4. Indkomne forslag 

5. Fastlæggelse af kontingent  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. I år er der følgende valg 
6. B.   Valg af kasserer 

 Nr. 190 Tommy Andersen er på valg.  

 Modtager genvalg 

6. C Valg af bestyrelsesmedlem ØST 

 Nr. 108 Inge Thorup har meldt sig ud af klubben, og der skal vælges et  

 nyt bestyrelsesmedlem for ØST, men kun for 1 år. 

   Her stiller nr. 11 Joe Bakkestrøm op. 

6. D. Valg af bestyrelsesmedlem VEST 

 Nr. 178 Svend Aage Madsen er på valg. 

 Nr. 339 Allan Vittenkamp er på valg, 

 Begge modtager genvalg   

6. E.  Valg af suppleant fra VEST 

Nr. 433 Hans Christian Nielsen er på valg 

Modtager genvalg 

6. F.   Valg af suppleant fra ØST 

Nr. 11 Joe Bakkestrøm er på valg og modtager genvalg. Hvis nr. 11 

Joe Bakkestrøm indvælges i bestyrelsen stiller nr. 114 Karin kristensen 

op som suppleant fra ØST  

6. H.  Valg af revisor suppleant.  

Nr. 22 Lone Kristiansen er på valg i år. 

Modtager genvalg.  

7 Eventuelt   

(Fortsættes på side 9) 
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366 Påske arrangement 

2016 
 

Start tidspunkt: 24-03-2016 10:00 

Slut tidspunkt: 27-03-2016 19:00 
  

Program:  
Onsdag den 23. marts. Ankomst i 

løbet af dagen. Alle er selvfølgelig 

velkommen både før og efter. 

Torsdag den 24. marts. Flaget hejses 

kl. 10:00 

Fredag den 25. marts. Tur til Indu-

strimuseet i Horsens. http://

www.danmarksindustrimuseum.dk/ 

Lørdag den 26. marts: Påskefrokost 

kl. 13:00  

Søndag den 27. marts: Flaget tages 

ned kl. 18:00 

Mandag den 28. marts: Vi siger far-

vel i løbet af dagen. 

 Vi prøver at holde prisen for på-

skefrokosten til max. 100,00 kr. men 

da campingværterne er taget på vel-

fortjent ferie er de ikke endelige, 

men kommer hurtigst muligt, sam-

men med pris for opholdet.  

Vi sætter ikke mere på programmet, 

men der er en masse, vi kan opleve i 

det naturskønne område lige ned til 

Gudenåen, hvis vi ikke bare vil slappe 

af.  

 Vi får i hele påsken fælles lokalet, 

hvor vi kan tage vores egen mad og 

drikke med. (drikkevarer skal dog 

købes til påskefrokosten om lørda-

gen) Det vil sige torsdag, fredag og 

søndag aften er der fællesspisning (af 

egne retter) i lokalet kl. 19:00. Mon 

ikke også der kan blive samling om 

langbord til frokosten nogle af de 

andre dage. 
 

Adria hilsner 

Clara og Jan (97) tlf.: 25 88 81 20 
  

Sted: Vestbirk Camping, Møllehøjvej 

4, 8752 Østbirk 

          http://vestbirk.dk-camp.dk/ 
 

Oprettet af: 0097 Clara og Jan Ob-

bekjer 
   

Tilmeldingsfrist: 06-03-2016 00:00 

Max tilmeldinger: -  

 

370 Forårstræf 2016 
Start tidspunkt: 21-04-2016 12:00 

Slut tidspunkt: 24-04-2016 12:00 

Se program i sidste nr. 

 

371 Bornholmer tur 

(Trolling) 2016 
Start tidspunkt: 24-04-2016 00:00 

Slut tidspunkt: 30-04-2016 00:00 

 

Vi har nu fået priser på en tur til 

Bornholm 2016, og denne gang skal 

det være Allinge/Sandkås, hvor vi vil 

lave turen i forbindelse med Trolling 

(Laksefiskeri), som afholdes i den 

sidste uge af april. 

 Arrangementet vil være som føl-

gende: 

Mandag: Standerhejsning. 

Onsdag: Igangsætning af Trolling fra 

Tegn havn. 

(Fortsættes på side 11) 

http://vestbirk.dk-camp.dk/
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=12828&group_id=618
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=12828&group_id=618
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 Bestyrelsen 
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En tur med bus til Vingården Lille 

Gadegård, med foredrag, rundvis-

ning, smagsprøver, samt frokostan-

retning. 

En tur til Fru Petersens kaffebord i 

egen bil. 

Grillaften på pladsen (Grillmester 

kommer og laver mad til os). 

Fredag: Standernedtagning.  

 

Overfart med campingplads incl. el 

og to personer excl. bad som afreg-

nes med campingpladsen, priseksem-

pler: 

24.04 Ystad/Rønne afgang kl. 20:30, 

og hjem 30.04 Rønne/Ystad kl. 06:30 

vil koste kr. 2.570,00  

Eller 

24.04 Ystad/Rønne afgang kl. 20:30, 

og hjem 30.04 Rønne/Køge kl. 17:00 

kr. 2.294,00 

Der er mange andre kombinationer, 

men der må I forespørge enten mig 

(telf. 28 35 28 50) eller Lilly det Lille 

Rejsebureau (tlf. 56 95 67 85), men 

husk at sige det er vedrørende. Adria 

Club Danmark arrangementet. 

Selve arrangementet for ture vil ligge 

på ca. kr. 500 pr. person, forudsat at 

der mindst 40 personer. 

Vi forbeholder os ret til at ændre i 

arrangementet, idet det kræver en 

tilmelding af antal deltagere, som skal 

ligge mellem 20 til 25 vogne, for at vi 

kan få åbnet Vingården, samt busom-

kostninger, og få de øvrige priser til 

at hænge sammen. 

Da der er pres på bestillinger til 

overfarten, grundet Trolling, vil der 

være bindende tilmelding, idet jeg 

reserverer med det samme, når tids-

punktet er aftalt med Jer, via mig el-

ler Lilly. 

Der er plads til 25 vogne. (Husk til-

melding hunde) 

 

Adria Hilsen 

0190 Ann-Maria & Tommy  

 

Sted: Sandkaas Familie Camping, Pop-

pelvej 2, 3770 Allinge 

    

Oprettet af: 0190 Ann-Maria & Tom-

my Andersen 

    

Max tilmeldinger: - 

 

372 Kr. Himmelfartstur 

2016 til Neumünster 
 

Start tidspunkt: 03-05-2016 00:00 

Slut tidspunkt: 08-05-2016 12:00 
   

Beskrivelse: Vi bor på Campingplads 

Forellensee, Familie Campingplatz 

Paddenstedt in Neumünster, Hum-

boldredder 5 – 24 634 Paddenstedt 
 

Vi skal bo på en 4 stjernede familie 

campingplads, beliggende i hjertet af 

Slesvig-Holsten i udkanten af 

Neumünster direkte ned til en sø. 
 

Pladsen kan ses på www.familien-

campingplatz.de 
 

Tirsdag den 3. maj 2016 

Ankomst i løbet af dagen. 

Kl. 19;00 langbord, herefter socialt 

(Fortsat fra side 9) 

(Fortsættes på side 12) 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=132075&group_id=618
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=132075&group_id=618
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 Aktiviteter 

samvær i lejet telt 

 

Onsdag den 4. maj 2016 

Kl. 10:00 standerhejsning og vel-

komst. 

Kl. 11:30 vi kører i egen bil til Desig-

ner Outlet Neumünster 

Oplev glæden ved shopping 

I McArthurGlen Designer Outlet 

Neumünster kan du få dig en unik 

shoppingoplevelse.  

I McArthurGlen Designer Outlet 

Neumünster kan du finde din favorit 

designervaremærker 

nedsat med 30 – 70 % hele året 

rundt. 

McArthurGlen Designer Outlet 

Neumünster er for de, der elsker at 

shoppe i en afslappende atmosfære. 

Beliggenheden er ideel, og arkitektu-

ren og designet er både regionalt og 

moderne. 

Her kan du finde et stort og lækkert 

udvalg af tøj, tilbehør og fodtøj, ele-

gante ting til hjemmet og smart 

sportstøj. 

Oplev designershopping, når det er 

bedst – med masser af nye trends og 

fantastiske mærker 
 

Designer Outlet Neumünster, 

Oderstraße 10,  

24539 Neumünster, 

Deutschland 
 

Kl. 19:00 langbord, herefter socialt 

samvær i lejet telt 
 

Torsdag den 5. maj 2016 

Fridag til en oplevelse i det dejlige 

Schleswig Holstein. Har du ikke fri 

først i ugen, kan du hoppe ind her. 

Du ankommer til pladsen inden kl. 

18:00 og er med resten af ugen. 
 

Skriv ved tilmelding hvis du kommer 

torsdag 

Kl. 19:00 langbord, herefter socialt 

samvær i lejet telt 
 
 

Fredag den 6. maj 2016 

Ca. Kl. 14:00 går turen i bus til Rick-

linger Landbrauerei 

Ricklinger regionalt bryggeri er et af 

de mindste bryggerier med mest 

hjemmebrygget øl.  

Alle øl er brygget med naturlige 

humle, helt ubehandlet, hvilket af-

spejles også i deres karakteristiske 

smag. 
 

Dette lille bryggeri i Ricklinger er 

altid et besøg værd, vi har været der 

før, og kommer gerne igen tilbage 

hertil. 
 

Vi starter eftermiddagen en kop kaf-

fe og en kage til. Vi opdeles i 2 grup-

per og får en rundvisning og forkla-

ring om hvad der sker i bryggeriet. 

Ca. Kl. 17:30 er der middag i krostu-

en, hvor der serveres 

Aspargessuppe, jægersnitzel og af-

slutning med en dessert 

Ca. Kl. 19:30 afgår bussen tilbage til 

campingpladsen 

Hele arrangementet for 23,50 € pr. 

person. 
 

Efter hjemkomsten fortsættes med 

socialt samvær i lejet telt 

 

(Fortsat fra side 11) 

(Fortsættes på side 14) 
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 Aktiviteter 

Lørdag den 7. maj 2016 

Turen i egen bil går til Tier Park 

Neumünster 

Neumünster Zoo er hjemsted for 

omkring 650 dyr i 135 arter på 24 ha 

skov, beliggende nær Neumünster. 

Fra den mægtige isbjørn, den store 

Elg fra norden til den lille mus, kan 

man opleve mange interessante ting 

omkring disse dyr. Foråret er særlig 

interessant, det er altid et særligt 

kønt billede, når de unge dyr under 

vagtsomme øjne af moderen eller 

forældrene udforsker deres planter. 

Zoo er især stolt over hvert år over 

den næste generation skal afholdes 

temmelig vanskeligt dyr som elg, 

rensdyr og oddere. Men også i de 

fleste andre unge dyr gør sig selv, 

som ofte er overført til andre zoolo-

giske haver efter fasen for opdræt 

Adressen er.  

Geerdtsstraße 100, 

24537 Neumünster 
 

Eller: 

Oplev en lørdag i centrum af 

Neumünster, hvor der er stort mar-

ked i byens midte, besøg ved Rådhu-

set, se byens flotte kirke, og oplev en 

spændende by 
 

Du kan nå begge dele, da der ikke er 

langt at køre. 
 

Kl.ca. 20:30 stryger vi flaget og afslut-

ter turen, efter standerstrygning, er 

der socialt samvær hvor vi har tid til 

at sige farvel. 
 

Søndag den 8. maj 2016  

Hjemrejse: Vi har afsluttet turen, så 

der er mulighed for at begive sig 

hjemad, hvornår man har lyst.  

 

Vi ønsker alle en rigtig god tur hjem 
 

Pengene til bus og telt skal vi indbe-

tale mindst 7 uger inden arrange-

mentet 

Pengene skal indbetales på Adria 

Club Danmarks konto 5014- 

0001008370, senest 1. marts 2016 
 

Endelige priser og meddelelse om 

indbetaling udsendes ca. 1. feb. 2016 
 

Vi ankommer på pladsen søndag den 

1. maj 2016 
 

Da vi skal i bus, er der plads til 50 

personer på turen. 
 

Vi ses i Neumünster til en forhåbent-

lig god Kr. Himmelfartsferie 
 

0433 Karen & Hans Chr. Nielsen 
 

Kontakt os på Karen 23 23 88 31 

eller HC 29 67 49 90 
 

De foreløbige samlede priser 

Overnatning voksne €7, børn til 14 

år €3,50, hund gratis, bad gratis 

Leje af telt fra 3.5.2016 til 8.5.2016 

€350 

Bus til Richlinger €400 

Richlinger Landbraueri, rundvisning, 

kaffe, middag €23,50 

Dyrepark voksne €5, ved 10 perso-

ner. normal pris €8 pr. person. 
 

Tilmelding senest den 20. feb. 2016, 

efter denne dato er tilmeldingen bin-

(Fortsat fra side 12) 

(Fortsættes på side 15) 
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 Aktiviteter 

dende 
 

Sted: Familie Campingplatz Padden-

stedt in Neumünster, Humboldred-

der 5 – 24 634 Paddenstedt 
   
Oprettet af: 0433 Karen og Hans 

Chr.Nielsen 

Tilmeldingsfrist: 20-02-2016 00:00 

Max tilmeldinger:-  
 

 

374 "Ø-Hop I det       

Sydfynske" 
Start tidspunkt: 01-06-2016 00:00 

Slut tidspunkt: 05-06-2016 00:00 
    

Beskrivelse: Vi har sat datoen til ons-

dag den 01. juni 2016 men man kan 

selv bestemme om man vil ankomme 

onsdag, torsdag eller fredag. Man 

skriver blot hvilken dag man ønsker 

at komme.  

Tanken er at man kan se:  

Torsdag: Ærø eller Strynø. 
Fredag:  

Udforske Tåsinge  

Standerhejsning kl. 18:00  

Lørdag:  

Drejø  

Søndag: 

Standernedtagning kl. 10:00 
 

Så uanset hvad dag man ønsker at 

ankomme, er der spændende ture.  

Husk: Vi skal cykle rundt og se øer-

ne, men hvis man ikke kan cykle så 

tager man bare bilen til færgen. Der 

er meget at se, blandt andet, Lange-

landsfortet, Elvira Madigans gravplads 

ved Landet kirke på Tåsinge. Så uan-

set om du er i bil eller på cykel er 

der ture nok. Øerne er ikke større 

end man kan gå og nyde atmosfæren. 

Om aftenen har vi et lokale til rådig-

hed og her kan vi så hygge os og spi-

se vores medbragte mad. 

Vi har fået pladser stillet til rådighed 

med udsigt over sundet. Man skal 

ikke sejle til Thurø, da øen er land-

fast med en dæmning. Herfra er der 

kun 6 km på cykel til Svendborg 

langs kysten. Her inde skal vi også 

besøge M. S. Martha og Matadorstu-

en. 

Pris: Prisen er kr. 150 inc. strøm pr. 

døgn, for en enhed med 2 personer. 

Bad koster 5 kr. pr. person. 

Slut tidspunkt: Vi slutter. 

Endeligt program følger ca. 1. marts 

med priser på færgebilletter med og 

uden cykel. 

Vi satser på en hyggelig, billig og af-

slappet tur, med sjove indslag fra jer 

om aftenen. 

Tilmeldings frist: 1. Maj 2016 

0444 Jytte og Allan 0991 Bente og 

Egon (Buller) 
  

Sted: Møllegårdens Camping på 

Thurø. Øgavl 201 5700 Svendborg 
  

Oprettet af: 0444 Jytte og Allan Han-

sen 

Max tilmeldinger: -  

 

376 Sankt Hans 
Start tidspunkt: 02-09-2016  

Slut tidspunkt: 04-09-2016  
 

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
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=132075&group_id=618
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=132075&group_id=618
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 Aktiviteter/Indlæg fra medlemmerne 

 Vinfestival Ribe 
Start tidspunkt: 02-09-2016  

Slut tidspunkt: 04-09-2016  

 

Begge kommer i næste nr. men kan 

ses på igroups.dk eller hjemmeside 

 

Hamborgtur 2015-09-27 
 Vi kørte hjemmefra tirsdag den 

12. Maj kl. 10.00. Vi mødtes med 

Inge og Lars og Jytte og Allan. Før-

ste destination var Fleggaard, hvor 

vi gjorde holdt for at spise frokost 

og handle lidt. Derefter kørte vi til 

ca. 60 km før Hamborg hvor vi 

holdt kaffepause. Inge havde bagt 

den lækreste jordbærtærte, som vi 

nød til kaffe og te.  

Efter pausen fortsatte vi til camping-

pladsen hvor vi var ca. ved 17-tiden. 

Inge og Lars og vi hjalp hinanden 

med at slå vores fortelte op i blæse-

vejr. Vi spiste aftensmad og gik tid-

ligt i seng.  

 Onsdag 

Vi spiste morgenmad sammen med 

vores søde naboer Inge og Lars. 

Derefter kørte vi sammen ud for at 

finde en pengeautomat. Uha der var 

"langt" - det tog vist 5 minutter at 

køre dertil, nå men Edeka lå lige ved 

siden af, så vi fik lige handlet lidt. 

Lige overfor lå en Autocamperfor-

handler/udlejer som også havde 

Adria vogne. Der måtte vi lige over 

og kigge. 

 Vi kørte derefter tilbage til plad-

sen, hvor vi spiste frokost ved lang-

bord. Eftermiddagen gik med afslap-

ning. Onsdag aften spiste vi også ved 

langbord, det var hyggeligt. Der 

kom et par tyskere gående forbi og 

vi skålede med dem. Den ældre her-

re kom hen og spurgte om vi var en 

stor familie, ja, det kunne vi jo 

egentligt godt svare ja til, for det 

føles da sådan, når vi er afsted, men 

(Fortsat fra side 15) 

 

Den gamle kran 

 

Inge med nøglen 

 

Hjul brugt af  

slaver 

Det gamle vand-

tårn 
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 Indlæg fra medlemmerne 

vi sagde at vi var en klub kun med 

Adria vogne - det var han meget 

overrasket over, han troede nok 

ikke at man kunne samle så mange 

på et sted. Nå han gik videre og vi 

hyggede os, men det var koldt og 

blæsende, så vi søgte ind i varmen. 

Torsdag 

 Efter morgenmad slappede vi lidt 

af i vognen, jeg så at nogle gik en tur, 

jeg smuttede med og vi så hele cam-

pingpladsen, den var stor. Preben var 

blevet i campingvognen og vaskede 

op - det er da dejligt med en god 

hjælper. 

Da vi kom tilbage, var det frokosttid 

og der blev spist ved langbord, der 

dukkede flere Adriamedlemmer op. 

Torsdag aften sad vi ved langbord og 

spiste og hyggede os, og vi fik hejst 

Adria-flaget. 

 Vi fik at vide at vi ikke kunne 

komme i Miniature Wunderland. 

Karen og HC havde fået at vide at vi 

bare kunne komme. Vi skulle selv 

købe billeterne. Aase, Steen, Inger og 

Ib havde været forbi torsdag og fandt 

ud af at man var begyndt at sælge 

billetter over nettet og der var næ-

sten udsolgt - så øv. Men det var da 

godt at vi ikke nåede at køre derind. 

Karen og HC tog en snak med cam-

pingfatter og han fandt ud af at vi 

kunne få en bus til at køre os til 

Lüneburg. 

Fredag 

 Vi kørte til Lüneburg med godt 

humør og hold da op, det er en flot 

by. Vi blev delt op i to hold og fik en 

guide der kunne tale hhv. engelsk og 

tysk. Vi var med den engelske tolk. 

Hun var meget engageret og viste os 

rundt i de små gader. 

 Vi så mange gamle og flotte huse, 

ja vi var også inde 

i en kirke. Til sidst 

var vi nede og se 

en gammel kran. 

Der kunne låses 

op til det neder-

ste rum - mene 

det er kun kvin-

der der kan få lov 

 

 
(Fortsættes på side 20) 

 

Bygning på havnefronten Bro over Elben 
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 Indlæg fra medlemmerne 

at låse og låse op, så Inge fik æren og 

vi var spændte på at se hvad der var. 

Inde i mørket var der to store hjul 

som var blevet brugt til hejseværket 

på kranen.  Hvordan blev de så dre-

jet rundt i gamle dage, jo det var sla-

ver, en slave til hvert hjul i 12 timer -

uden vand, mad og toiletbesøg. 12 

timer af gangen!! Pyha.      

 Nå vi kom alle ud igen og jeg fik 

overdraget nøglen så jeg kunne låse 

efter os. Guiden fik så nøglen igen, så 

hun kunne tage vare på den. Tiden 

med guiden var nu gået og vi blev 

enige om at vi godt kunne finde vej 

til teatret, hvor vi skulle med bussen 

igen. Vi fandt en pølsevogn hvor vi 

fik lidt at spise og der var en bod 

med softice næsten ved siden af, så 

desserten var reddet. Turen gik igen-

nem handelsgader og vi kom til et 

gammelt vandtårn hvor nogle af os 

var oppe. Sikke en udsigt - waw. Vel 

nede igen fortsatte vi mod teatret, 

kun med en lille afstikker forbi en 

1euro butik (lidt ligesom Tiger butik-

ker). Vi købte dog ikke noget. Vel 

ankommet til teatret var bussen 

kommet og da alle var med kørte vi 

hjem til campingpladsen. En god op-

levelse rigere. FLOT af Karen og HC 

at de kunne få arrangeret en spæn-

dende dag med så kort varsel. 

 Kl. 19.00 skulle vi spise i restau-

ranten på campingpladsen. Vildtbuffet 

og chokoladefromage. Uhm. Det 

smagte godt og vi var atter i godt 

selskab. Hyggelig aften. 

Lørdag 

 Vi mødtes ved båden som sejlede 

fra campingpladsen kl. 10.00. Vi sejle-

de på Elben til Hamborg. Kaptajnen 

fortalte en masse på turen, og han 

sluttede af med en havnerundfart, 

det er godt nok en stor havn. Det 

havde været en flot tur på vandet. 

 Det er en meget stor havn med 

meget store skibe. Vi havde et par 

timer til at se noget af byen, inden vi 

skulle mødes ved bussen, som holdt 

ved byens smukke rådhus. 

 Vi fik en guidet rundvisning igen-

nem Hamborg i to busser. Vores 

tolk kunne mest tysk, men forsøgte 

sig også med en-

gelsk - det gjorde 

hun godt. Vi kom 

forbi mange spæn-

dende og smukke 

steder, ja også 

Wunderland, hvor 

der var kø for at 

komme ind. Jeg 

tror vi har noget 

spændende til go-

de. Vores bus stop-

pede, der var noget vi skulle se – en 

lille tidslomme. Vi skulle ind i en gård 

og se noget af historien   

 Dette hus ser ikke ud af meget, 

Fortsat fra nr. 3 

(Fortsættes på side 22) 
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 Indlæg fra medlemmerne 

men gården bagved !! Den gemte på 

historie.  Nej, Fotografen var ikke 

”skæv”, men der var ikke meget 

plads til at fotografere, så det blev 

fra skæve vinkler! J 

Da vi kom hjem, var det for koldt at 

sidde ude ved langbord, men vi hav-

de standerstrygning kl. 20, med tak 

for en god tur og med ønsket om 

en god hjemrejse til alle. 

 

Tidligt søndag morgen kørte mange 

afsted. Vi kørte ca. 8.30 og fulgtes 

med 4 andre vogne op til før græn-

sen. Vi var tre vogne som skulle om-

kring Fleggaard og handle. 

En stor Tak til Karen og Hans Chri-

stian for en rigtig god tur 
 

Turen set med                            

967 Preben og Anni’s øjne 

Adria klubbens Efterårsstæv-

ne på Corona Camping, Dyn-

det ved Borup. 

16. – 18. oktober 2015 
På foranledning skriver undertegne-

de et par ord om det afsluttede ef-

terårsstævne på Corona Camping 

hos Michael og Susanne.  

348 Lene og Bjarne havde arrange-

ret stævnet og vi valgte at komme 

allerede onsdag d. 14. om formidda-

gen.  

Her blev vi anvist plads ved siden af 

Lene og Bjarne af Michael, da Bjarne 

og Lene lige var ude og handle. 

Corona Camping ligger lige i smør-

hullet ved Humleore skov, tæt på 

Borup. Den første dag valgte vi at gå 

en tur til Svenstrup Gods, bare så-

(Continued from page 20) 

(Fortsættes på side 23) 

 

Flot hus, men baggården gem-

te på historie 
Spændende Skæve vinkler 
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 Indlæg fra medlemmerne 

dan en ”lille” tur på 12,5 km, men så 

var vi også omkring Malerklemmen 

og den gamle Købmandshandel; Mo-

sehuset. 

 

Om torsdagen valgte vi at køre på 

cykel til Sporvejsmuseet Skjoldenæs-

holm og fordi at på cykel kan man 

køre gennem skoven var der kun ca. 

13 km. dertil (I bil er der ca. 23,5 

km.). Da vi kommer tilbage kan vi se, 

at Adriafolket begynder at sive ind 

på pladsen og Michael har været 

nødt til at rokere lidt rundt på sine 

fastliggere for at få plads til os, men 

hvor der er hjerterum er der også 

husrum, og det lykkedes at få plads 

til alle 19 vogne som vi endte med at 

blive.  

Desværre holdt det tørre vejr 

ikke, så om fredagen valgte vi at tage 

375 Inga og Niels med i bil til Spor-

vejsmuseet, som de ikke havde set 

og her kan man også se på noget i 

tørvejr og blive kørt rundt i en varm 

Sporvogn. 

 

Lørdag trodsede vi regnvejret og 

udforskede den sydlige del af Hum-

leore skov som viste sig at være af-

spærret i den del der vender op 

mod jernbanen. Det er af hensyn til 

et ynglende Fiskeørne par, og efter 

skrigene oppe fra skyerne at døm-

me, er det lykkedes dem at få unger. 

Det skal dertil siges at vi den første 

dag vi var ude og gå, så vi 2 voksne 

og 2 unger svæve elegant over sko-

ven, så vi vidste at de var der. På 

grund af afspærringen måtte vi en 

tur ud af skoven og valgte at gå til 

Vigersted hvor vi beså Vigersted 

Kirke fra 1150. Den er rigtig fint 

restaureret. Så på grund af omvejen 

blev det til en gåtur på 13,5 km. 

Et besøg eller 2 i Mosehuset blev det 

også til, de har meget forskelligt, det 

må man lade dem, samt Kaffe, Cho-

kolade og Pandekager… og Nisser 

på loftet.Lørdag aften var der dømt 

 

(Fortsættes på side 24) 
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 Indlæg fra medlemmer 

fællesspisning i Cafeen hvor Michael 

med frue havde tryllet en flot Buffet 

frem til en rigtig fornuftig pris. 

Og så vidt vi erfarede, så syntes 

deltagerne af Efterårs arrangemen-

tet at være så tilfredse at Bjarne og 

Lene fik til opgave at lave et nyt 

arrangementet til næste år… blev 

der sagt Pinsen? Ja det tror jeg, men 

mon ikke at der kommer mere om 

det, på et senere tidspunkt. 

Men fra 371 Lone og Henning skal 

lyde en stor tak for et godt stævne.  

 

Når Oktoberfest bliver en 

Adria-tradition 

I Sønderjylland, meget tæt på græn-

sen og meget langt ude på landet 

ligger der en lille kro der hedder 

Kristianshåb.  

Nærmeste by er Bylderup Bov, som 

er landsbyerne Bylderup og Bov der 

er vokset sammen til en by med 

næsten 1400 indbyggere. Bag ved 

kroen er der en lille campingplads 

og foran kroen er der biergarten 

om sommeren. Kroen ejes af Peter, 

som er indvandret fra Sydtyskland 

og med sig har han taget traditionen 

med Oktoberfest. 

Krostuen kan rumme lige ved 70 

gæster, og det er nogenlunde så 

mange vi er den weekend sidst i 

oktober. 

 Vi kommer dumpende i dagene 

op til, og fredag er vi der allesam-

men, da skal vi nemlig over i den 

fint pyntede krostuen og spise 

kæmpestore wienerschnitzel. 

Lørdag har Peter lunet rundstykker 

til os, og kl. 10.00 hejser vi flaget og 

drikker varm kakao med flødeskum 

og spiser "gode råd" som Karen har 

bagt. I løbet af dagen kører vi små-

ture i omegnen, mange i sydgående 

retning, vi hygger os hjemme på 

pladsen, og så passer vi på ikke at 

spise for meget frokost for sent. 

For i løbet eftermiddagen sættet 

Peter og hans personale svineskank 

og kyllinger på store spyd der dre-

jer rundt og rundt lige til vi lørdag 

aften myldrer ud at vognene og op 

til krostuen, for nu starter årets 

oktoberfest. Allerede her trækker 

det i smilebåndene, for mange er 
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klædt (ud) til lejligheden er det er 

et festligt syn. Vi spiser til vi er ved 

at revne og skyller det hele ned 

med øl fra Peters hjemstavn. De 

mest sportstrænede hopper op på 

stolene, som heldigvis er af den 

solide type. Peter spiller tyske sla-

gere for os og vi synger med det 

bedste vi kan. 

Uanset hvor sent det bliver, tøffer 

vi søndag morgen op til krostuen 

og henter lune rundstykker, og kl. 

10.00 er vi alle ved flagstangen hvor 

Karen og HC venter på os. Vi siger 

farvel og på gensyn. Nogle ses til 

jule- og nytårsarrangementer, men 

for andre er det sidste tur i år. Ka-

ren og HC ønsker derfor glædelig 

jul og det er her jeg kommer til at 

tænke på, at der her er opstået 

en tradition lidt i stil med julen, for 

som det er for mange af os efter 

juleaften, skal vi lige puste ud oven 

på anstrengelserne, men så er vi 

også klar til at glæde os til næste 

år.  

Man kan se mange flere fotos fra  

Kristianshåb på Igroups.  

Med Adria hilsen 934 Helene 

(Fortsat fra side 24) 

Indlæg fra medlemmer 
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