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Formanden har ordet 

Det har igen været en 

forholdsvis grøn vin-

ter, vi er da sluppet 

for den helt store 

snemængde; men da 

den endelig faldt var 

den så tung, at en del træer og vores 

udestuetag brasede sammen, men 

sneen var rimeligt hurtigt væk igen. I 

Spanien har det selvfølelig været bed-

re vejr end i Danmark, og det har 

vores ”Olde Kolle hold” nyt godt af. 

De kommer friske og solbrændte til-

bage så de også kan nå det danske 

forår og sommer.  

 For klubben er 2016 startet godt. 

52 nye medlemmer. Den 4. januar 

blev nr. 1135 Per meldt ind og 8. april 

blev nr. 1187 Winnie & Eilif meldt ind, 

Jeg skal love for at PR kontakterne 

har gjort et godt stykke arbejde. Nu 

vil jeg blot håbe på at de nye medlem-

mer vil prøve at deltage i nogle af vo-

res arrangementer. Hjælp med til at 

alle de ”nye” medlemmer kommer 

hurtigt ind i fællesskabet. Flere ”nye” 

medlemmer deltog i Ferie for alle, og 

det er mit indtryk, at de også havde 

et godt ophold sammen med Adria 

Club Danmark.  

 Og så en lille løftet pegefinger. 

Kære medlemmer Vær MEGET op-

mærksom på hvad du lægger på net-

tet incl. de sociale medier (Facebook 

m.v.). Hvis du har lagt noget på nettet 

og du bliver bedt om at fjerne det, så 

gør det. Du kan med fordel lige kigge 

på igroups.dk under Fildeling og Fol-

keoplysning, her har jeg lagt en folder, 

om hvad du skal være opmærksom 

på, når du lægger noget på internettet 

og de sociale medier. Bestyrelsen er 

ikke interesseret i at blive politi i for-

hold til, hvad du lægger på nettet, så 

tænk dig godt om.     

 Vores sæson starter med forårs-

træffet, og efter standernedtagning 

skal vi lige hjem og læsse lidt af hvor-

efter vi forsætter til Bornholm. Sene-

re i maj står den på en tur til Tjekkiet 

med familien, og vi slutter af med et 

ophold i Dresden på vej hjem; måske 

forlænger vi hjemturen så den også 

kommer til at indeholde Berlin; vi skal 

jo ikke skynde os hjem for at gå på 

arbejde, så vi tager det som det kom-

mer. Der er andre, som er med på 

Bornholm, der har omvendt trans-

port. De skal fra Bornholm over 

Satssnitz for at deltage i arrangemen-

tet i Neumünster til Kr. Himmelfarts-

dag.  

 Bestyrelsen arbejder på at få forår 

og efterårs træf på plads i god tid. I 

Fyn/Jylland er det nemmere end på 

Sjælland, hvor der ikke er så mange 

pladser, hvor vi kan være ca. 120-150 

personer indendørs, og vi vil også 

gerne støtte de pladser, der måske 

ikke har så mange besøgende i foråret 

og efteråret. 

 Uden at vide præcist hvornår der 

er Sommerkaravanen i 2016 må PR 

kontakterne godt begynde at tænke 

på om de kan deltage. Det plejer at 

være juni-juli, så det forventer jeg 

også at det bliver i år, og jeg skriver 

ud, så snart jeg ved mere.  

God sommer.     

 Med Adria Club Danmark hilsen 

27 Preben 

Formanden har ordet 
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 Velkommen til nye medlemmer 

1131 Aase & Verner Nielsen, Ankjær 133, 8300 Odder,  

 ankjaer133@hotmail.com,  

1132 Birgit & Niels Jørgen Christensen, Brynhøjvænget 32, 8381 Tilst,  

 njc@webspeed.dk,  

1133 Jytte & Peter Toldbod, Parkvænget 34, 5600 Faaborg,  

 petertoldbod48@live.dk,   

1134 Helle & Preben Nielsen, Bonderosevej 8, 4450 Jyderup,  

 phnielsen@mail.dk,   

1135 Per Schwartz Sørensen, Grønlands Torv 3, 7 th., 9210 Aalborg SØ,  

 schwartz@tdcspace.dk,   

1136 Joan & John Vullum, Børupvej 114, 8310 Tranbjerg J, 

 joanvullum@hotmail.com,   

1137 Søren Christensen, Løkkeagrene 12, 8950 Ørsted,  

 soeren@primanet.dk,   

1138 Helene Andresen & Søren L. Bagge, Fasanvej 5, 7190 Billund,  

 semtex@stofanet.dk,   

1139 Mogens Møller Iversen, Lavendelhaven 22, st. th, 2830 Virum,  

 mmicapt@hotmail.com,   

1140 Vibeke & Peter Welcher, Sletmarken 28, 6310  Broager,  

 pogvwelcher@gmail.com,   

1141 Dennis Halkjær, Mølleparken 292, 7190 Billund,  

 dhalkjaer@live.dk,   

1142 Søren Bach Sørensen, Ingvorstrupvej 2, 8500 Grenaa,  

 sbsgrenaa@yahoo.dk,   

1143 Lone & Martin Pfeffer, Nørregade 46, 1 th., 4800 Nykøbing F,  

 martinpfeffer880@gmail.com,   

1144 Dorthe & Svend Lindhardt, Fasanvej 2, 5800 Nyborg,  

 svandbs@privat.dk,   

1145 Hanne Jørgensen & Finn Møller Knudsen, Svaneparken 1,1, 5800 Nyborg,  

 finn_knudsen@turbopost.dk,   

1146 Jane Lauritsen og Bjarne Vikkelsø, Østergade 30, 5672 Broby,  

 jgl58@live.dk,   

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 16-10-2016 Ca. 28-10-2016 Ca. 28-10-2016 

mailto:ankjaer133@hotmail.com
mailto:njc@webspeed.dk
mailto:petertoldbod48@live.dk
mailto:phnielsen@mail.dk
mailto:joanvullum@hotmail.com
mailto:soeren@primanet.dk
mailto:semtex@stofanet.dk
mailto:mmicapt@hotmail.com
mailto:pogvwelcher@gmail.com
mailto:dhalkjaer@live.dk
mailto:sbsgrenaa@yahoo.dk
mailto:martinpfeffer880@gmail.com
mailto:svandbs@privat.dk
mailto:finn_knudsen@turbopost.dk
mailto:jgl58@live.dk
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 Aktiviteter 

372 Kr. Himmelfartstur 

2016 til Neumünster 
 

Start tidspunkt: 03-05-2016 00:00 

Slut tidspunkt: 08-05-2016 12:00 

Se sidste nummer eller vores hjem-

meside: www.adriaclub.dk 

 
373 Pinse i Borup  

Start tidspunkt: 13-05-2016 16:00 

Slut tidspunkt: 16-05-2016 14:00 

    

Beskrivelse: Kom og se "Pinsesolen" 

danse på Corona Camping. Vi har 

reserveret plads til 20 vogne.  

Fredag aften er der mulighed for at 

købe buffet i cafeen. 

Lørdag aften serverer lejrchefen grill-

buffet i cafeen til 100 kr. pr. person. 

Drikkevarer kan købes til fordelagti-

ge priser. Senere er der Melodi 

Grand Prix, hvor vi evt. kan se det på 

storskærm i cafeen. Søndag aften er 

der også mulighed for at købe buffet 

i cafeen. 

 

Vi håber at vejret er godt, så vi kan 

have fællesspisning fredag aften under 

halvtaget. 

Al betaling sker til lejrchefen. 

Skriv i jeres tilmelding antal personer 

til spisning lørdag aften. Skriv desu-

den om I ønsker at se Melodi Grand 

Prix. 

 

Tilmelding kan ske via igroups eller 

på tlf.: 2211 2378/2339 9757 (gerne 

efter kl. 17:00) 

Vi glæder os til at se jer. 

 

Venlig hilsen 

Bjarne og Lene (348) 

    

Sted: Corona Camping, Coronavej, 

4140 Borup 

    

Oprettet af: 0348 Lene & Bjarne Sø-

rensen 

    

Tilmeldingsfrist: 14-04-2016 

Max tilmeldinger: 40 

 
374 "Ø-Hop I det       

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

Slut tidspunkt: 05-06-2016 00:00 
Se sidste nummer eller vores hjem-

meside: www.adriaclub.dk 

 

376 Sankt Hans             

arrangement 2016 
Start tidspunkt: 17-06-2016 00:00 

Slut tidspunkt: 19-06-2016 10:00 
  

Beskrivelse: Denne gang bliver der 

mulighed for at få en guidet tur til 

Filsø, der tidligere har været Dan-

marks næststørste sø med et areal 

på over 2000 hektar. I midten af 

1800-tallet begyndte inddæmningen, 

og søen skrumpede gennem de næ-

ste hundrede år for, at ende på kun 

45 hektar. 

Turen er med fokus på det historiske 

naturgenopretningsprojekt, der i 

(Fortsættes på side 9) 

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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Aktiviteter 

9 

2012 genskabte Filsø. Vi får søens 

historie fra oldtid til nutid, vi oplever 

flora og fauna med klithede og planta-

ger. Turen afsluttes med mulighed for 

at se krondyr. 

Turen foregår i egne biler med flere 

stop undervejs. Varighed ca. 2-3 ti-

mer og er egnet for gangbesværede. 

Prisen for denne tur er ca. 75.00 kr. /

person. http://

www.naturparkvesterhavet.dk/

naturpark-vesterhavet/besoeg-

naturpark-vesterhavet/filsoe/   

Vi har igen fået lov til at benytte den 

midlertidige ”campingplads” på 

Tobjergevej 51, ved Nørre Nebel. Vi 

stiller Bad/toiletvogne op i forhold til 

deltager antal. Ligeledes er der mulig-

hed for strøm. Prisen pr. vogn for 

hele weekenden er 200,00 kr. incl. 

bad og strøm. Det er ikke muligt at 

tømme toilet, kun spildevand.  
 

Program:  

Fredag den 17. juni: Ankomst hele 

dagen. (Du/I er velkomne før, men 

helst efter aftale) 

Lørdag den 18. juni: kl. 10:00 Stan-

derhejsning 

Kl. 11:00 afgang til Filsø 

KL. 19:00 Fællesspisning  

Søndag den 19. juni: Flaget tages ned 

kl. 10:00 
 

I løbet af weekenden vil der være 

mulighed for en ridetur. Der er både 

store og små heste. Hvis det står til 

naturens gang, så er der både kani-

ner, marsvin, høns, katte og sikkert 

nok også andre dyr på gården. Så tag 

bare børnene med. 
 

Mvh. Clara og Jan (97)                   

tlf.: 25 88 81 20  

Den endelige pris der skal indbetales 

til klubben senest 1. juni 2016 vil bli-

ve oplyst hurtigst muligt. 

Sted: Tobjergevej 51, 6830 Nørre 

Nebel 
  

Oprettet af: 0097 Clara og Jan Ob-

bekjer 
  

Tilmeldingsfrist: 01-06-2016 00:00 

Max tilmeldinger: - 

 

378 Musik ved søen 2016 

på Egtved Camping 

Start tidspunkt: 01-07-2016 12:00 

Slut tidspunkt: 03-07-2016 10:00 
  

Beskrivelse:  

Foreløbigt program for turen 

Det gode vejr har vi bestilt, det sam-

me har Egtved Camping! 
 

Vi har reserveret 50 pladser til 

Adria Club Danmark, 

Musik ved søen i 2016 på Egtved 

Camping starter fredag den 1. juli 

2016. Vi mødes på pladsen senest kl. 

17:30 

Egen mad og drikkevarer må ikke 

medbringes på festivalpladsen begge 

dage 
 

Fredag den 1. juli 

Kl. 18:00 standerhejsning, velkomst-

drinks. 

Før standerhejsning ta’r vi og sætter 

stolene med ned til søen, for at ople-

ve dagens højdepunkt når musikken 

går i gang kl. 19:00. 

(Fortsættes på side 10) 

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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 Aktiviteter 

Der er på pladsen opstillet telte, 

hvor der kan købes god mad, og ikke 

mindst kolde fadbamser til maden. 

Der vil ligesom sidste år være mas-

ser af madboder fra Egtved Slagte-

hus, Mormors Kaffetelt, øl boder og 

naturligvis fadbamser fra Brandbilen 

samt mange andre muntre indslag. 

Kl. 19:00 starter musikken på 

festpladsen 

Her spiller: 

Nice Little Penguins.  

Midt om natten. 
 

Lørdag den 2. juli  

Der er tid til opdagelser på egen 

hånd, hvor der er mulighed for at se 

lidt af området.  

Hen på eftermiddagen ta’r vi igen 

stolene med ned til søen, for at ople-

ve dagens højdepunkt når musikken 

går i gang kl. 17:00.  

Som fredag aften er madboder – øl 

boder og kaffehus til stede. 

Kl. 17:00 starter musikken med. 

Tørfisk: Thyborøn-gruppen Tørfisk  

Vil du danse: Bandet Vil du danse, 

bestående af campingfatter og gode 

venner, som spiller de dejlige sange 

fra den tid vi kunne nyde Bamse  

Rockability: Rockability elsker at fyre 

de store hits fra 1950’erne af, så alle 

må på dansegulvet. Samtidig kan 

Rockability servere de supercool B-

sider, så stemningen af sort-hvid-film 

og singleplader fylder lokalet. 

Brandbilen er opstillet, fyldt op med 

fadøl, vi skal ikke køre, så der er mu-

lighed for en fantastisk Weekend 

med lidt fadøl, god musik og højt 

humør. 
 

Søndag den 3. juli 

Vi stryger flaget kl. 10:00 og siger 

farvel og på gensyn efter en forhå-

bentlig god weekend. 

Se pladsen på 

www.egtvedcamping.dk 
 

Camping betales med almindelig 

campingtakst 

Koncertprisen er for campingplad-

sens gæster er 250,00 kr. pr. enhed 

v. 2 personer 

Tilmeldingsfrist 1. juni er bin-

dende.  

Ved afmelding efter denne dato kan 

der opkræves campingtakst og kon-

certpris for perioden.  
 

Arrangør 0433 Karen & Hans Chr. 

Nielsen   

tlf. 29 67 49 90 HC.  

Tlf. 23 23 88 31 Karen  
 

Sted: Egtved Camping Verstvej 9 

6040 Egtved  
  

Oprettet af: 0433 Karen og Hans 

Chr. Nielsen 
  

Tilmeldingsfrist: 01-06-2016 00:00 

Max tilmeldinger: -  

 

382 Vinfestival Ribe 
Start tidspunkt: 02-09-2016  

Slut tidspunkt: 04-09-2016  
  

Beskrivelse: Der er vinfestival i Ribe 

fredag fra kl. 15 til 21 og lørdag kl. 

10 til 16. se mere på Ribevinfesti-

(Fortsat fra side 9) 

(Fortsættes på side 11) 

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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 Aktiviteter/Bestyrelse 

 

val.dk. Hvis vejret tillader det lang-

bord lørdag 

Campingpladsen ligger i gå afstand ca. 

1,5 km fra byen. 

Der er foreløbig plads til 15 vogne, 

derefter oprettes venteliste.  

Yderlig information når vi mødes. 
 

0719 Joan og Werner 
  

Sted: Ribe Camping, Farupvej 2, 6760 

Ribe 
  

Oprettet af: 0719 Joan og Werner 

Straadt 
  

Tilmeldingsfrist: 28-07-2016 00:00 

Max tilmeldinger - 
 

Ledelsen i NH Camping: 

Fra venstre er det Frank Frees-

Mikkelsen - salg, Jan Bertelsen - di-

rektør og Marco Sejrup - værkfører.  

Nr. Hostrup: NH Camping har tre 

mand på broen igen  

NH Camping i Nr. Hostrup foreta-

ger for anden gang et generations-

skifte. Krisen har været hård ved 

camping-branchen, men virksomhe-

den ser ud til at klare skærene og 

havde i 2015 sit bedste år siden 

2008. Branchen gør klar til endnu en 

spændende sæson. 

 Det vidner om en lang historie, når 

en virksomhed foretager sit andet 

generationsskifte. 

Det er tilfældet hos NH Camping i 

Nr. Hostrup ved Rødekro, hvor der 

siden årsskiftet er tre mand på broen 

som medejere. 

Igen - fristes man næsten til at sige. 

For det er ikke første gang, at NH 

Camping har fordelt ledelsen mellem 

tre personer, fortæller nuværende 

direktør Jan Bertelsen, som sammen 

med Frank Frees-Mikkelsen og Mar-

co Sejrup har overtaget roret i virk-

somheden. 

NH Camping blev stiftet i 1962 af 

Alfred Pedersen. Senere kom sønnen 

Niels Ove Pedersen med. 

- Jeg blev direktør i 2008 på et tids-

punkt, hvor både stifteren Alfred 

Pedersen og denne søn Niels Ove 

var med i ledelsen, fortæller Jan Ber-

telsen, som dermed er en del af ge-

nerationsskifte nummer to. 

Skiftet er blevet forberedt over flere 

år. For det har krævet både forsigtig-

hed og omtanke at manøvrere i det-

te farvand, erkender han. 

- Netop i 2008 startede krisen. Og 

på det tidspunkt vidste ingen, om - 

og hvor længe den ville vare ved. 

Krisen har været hård ved branchen. 

Mange er bukket under - og i Søn-

derjylland er der kun to nyvognsfor-

handlere tilbage, heriblandt NH 

Camping. Det giver selvsagt travlhed, 

fordi kunderne nu kommer fra et 

(Fortsat fra side 10) 

(Fortsættes på side 12) 
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 Aktiviteter/Bestyrelsen/Indlæg  

meget stort opland. 

Så det ser ud til at virksomheden har 

klaret skærene. Sidste år kunne virk-

somheden således notere det bedste 

resultat siden krisen. Og det ser ud 

til at fortsætte. 

- Jeg kan ikke mindes, at vi har haft 

så travl en januar, lyder det fra Jan 

Bertelsen, som kan se frem til et for-

år, der bliver mindst lige så travl med 

et åbent hus og sæsonstart forude. 

Skrevet af:  

Jan Sternkopf for Ugeavisen  

 

 

RESTPARTI 
Vi har nogle veste og fleece jakker i 

forskellige størrelse på lager. Dem vil 

vi gerne af med. Så vi har lavet en 

rigtig god pris: Veste kr. 50,- 

Fleece jakker kr. 100 begge er 

uden tryk, men vil du benytte en 

varm vest/jakke i haven går det nok 

uden tryk. Kontakt venligst 97 Clara 

& Jan 

 

Adria påske-tur 2016 
Igen i år inviterede Clara og Jan til 

Påske-tur på Vestbirk Camping. Man-

ge af deltagerne ankom i løbet af 

onsdagen, nogle om torsdagen og 

Helene og jeg fredag morgen, lige i 

tide til at komme med til Industrimu-

seet i Horsens.  

Det var rigtig spændende at se de 

gamle maskiner og de gamle hånd-

værk i værkstederne mm. Absolut et 

par besøg værd, for det er vanskeligt 

at rumme alle indtrykkene ved første 

besøg. 

Campingpladsens fælleslokale blev 

flittigt brugt fredag aften til Adria 

hygge og fællesspisning. 

Lørdag formiddag var vejret helt 

pragtfuldt, så det blev til lidt hygge i 

forteltene, eller på en stol i solen, 

mens der var en stille forventningens 

glæde til Lenes (campingmutter) på-

skefrokost. 

Vi blev ikke snydt - en dejlig anret-

ning, og alle spiste sig mætte og vel-

tilpasse.  

Lørdag hen på eftermiddagen skulle 

ørerne hviles, så der blev nappet et 

par torsk i stolene i flere fortelte på 

træfpladsen. 

De gode oplevelser stoppe ikke her, 

for søndag kl. 10:00 skulle vi ud og 

genfinde "Den genfundne bro". 

Clara havde arrangeret en lokal 

guide som kunne fortælle og under-

holde Adria Clubben om historien 

før og om projektet med den gamle 

(Fortsat fra side 11) 

(Fortsættes på side 14) 
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 Indlæg fra medlemmer 

smal- og efterfølgende bredspors 

jernbanebro.  

En flot fortælling om en flot restau-

reret bro fra 1900 tallet med nitter 

og gammelt håndværk. 

Lidt fotos på Igroup fotoalbum 

”Påske på Vestbirk Camping” 

Spændende hvad der er i støbeskeen 

til næste år??. Tak til alle for hyggeligt 

selskab og tak til Clara og Jan for en 

god tur.  

Med Adria Club Danmark hilsen 

934 Claus 

 

 

 

Turen til England 
Dato 20–6 

Vi kørte fra Ejby mod Calais. Vi 

overnattede undervejs ved Odense, 

Harrislee, Bremen og Dunkirk inden 

vi var fremme ved Calais den 24 juni. 

Vi var med færgen kl. 11:30 og fandt 

campingpladsen Black Farm i byen 

Densole, desværre gik vores Mover i 

stykker på den første dag i England. 

Dagen efter var vi et smut i Folksto-

ne.  

Byen ligger ved vandet og i havnen 

stod bådene på bunden, da det var 

ebbe. Det er et underligt syn. Der 

var en del store og dyre huse, som 

har været til de rige.  

Dato 26–6 

Vi kørte til campingpladsen North-

brook farm i Worthing, desværre var 

der ikke toilet eller bad, men for en 

dag gik det.  

Dato 27–6 

Næste dag kørte vi til Bognor Regis 

til campingpladsen Rowan Park, her 

blev i nogle dag og lavede udflugter 

fra pladsen. Vi var dårligt stået op da 

campingfatter bankede på vores dør 

(Fortsat fra side 12) 
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og spurgte om vi vil have en plads 

hvor vi kunne få vores telt op, det 

ville vi gerne. Så i et rask tempo flyt-

tede vi vores bil og campingvogn til 

den nye plads. Satte telt op, så måtte 

vi i bad, efter badet fik vi så vasket 

vores tøj og spist frokost. Så kørte vi 

ca. 10 km til byen Arundel og så Ca-

thedralen en kedelig kirke 

Men flotte mosaik ruder. Vi kørte 

ned til byen og gik rundt så var det 

te tid, da vi var færdige med vores te 

kørte vi til Castle for at se den, men 

den var lukket om mandagen så kør-

te vi bag om Castle, der lå en flot sø 

man kunne ro på, men vi blev på 

landjorden og så et hyggelig lille te 

rum, kørte videre ud ad vejen og for 

enden af vejen lå en hyggelig pub. 

Men vi nød ikke noget da Ole skulle 

køre bilen så var klokken mange og 

vi kørte hjem for at spise.  

Dato 30–6 

Vi fandt ud af, at der lå en Adria for-

handler Ca. 30 km fra hvor vi lå. Den 

måtte vi se på. Der ikke nogen sam-
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menligning med danske forhandlere, 

en lille forretning men meget flink, 

derfra kørte vi til Brighton for at se 

Brighton pier, føj en varme 31 gra-

der, føj vi stegte af at gå turen frem 

og tilbage, en sjov oplevelse men 

noget gammelt lort, dyr parkering. 

Lillian betalte 4 pund, men der 

manglede 0,20 cent forsvandt der 2 

pund så vi fik kun parkerings bevis 

på 2 timer. Stranden var ikke andet 

end sten og vandet så koldt ud, så vi 

besluttede os til at køre hjem langs 

vandet for at se de sjove strandhu-

se. Vi har besluttet os til at køre til 

Brighton igen. Handlede lidt på ve-

jen hjem til aftensmaden og lidt godt 

til teen.  

Dato 1–7 

Efter morgenmaden kørte vi til 

Brighton for at se paladset Royal 

pavillon. Det kostede 9,50 pund for 

os begge med rabat det var storslå-

et og flot som kong George IV. lod 

opføre i 1800 tallet et flot palæ og 

indvendigt kunne man se hvad de 

har brugt penge til meget overdå-

digt. Derefter gik vi ned i the lanes 

som er små, snævre stræder med 

væld af butikker og spisesteder. Det 

var små labyrinter vi så også choko-

ladebutikken choccywoccydoodah, 

som er vist i dansk og engelsk tv flot 

arbejde. Så gik vi tilbage til stranden 

og sad og nød en soft ICE så gik vi 

langs stranden op til bilen vejret 

udenfor er 32 grader puha en varm 

dag. 

Dato 2–7 

Efter lidt sen morgenmad kørte vi 

på, opdagelse på Arundel Castle. 

Det kostede 15,50 pund pr stk og 

en tur i haverne en storslået tur. 

Indvendigt var der kun ganske få, 

ting at se lidt af en skuffelse 

Og ca 300 kr fattigere og kørte lidt 

rundt i byen og på hjemvejen og 

handlet lidt varer i Tesco varehuset 

og kørte så hjem og slappede af 

Dato 3–7 

Efter en tidlig morgenmad kørte vi 

til Bournemouth nede på stranden 

og gå en tur på pier det ligner de 

andre strande fyldt med mennesker 

og studenter og så kørte vi en tur 

gennem byen, så fandt vi udad at 

køre til Monkey World 17 pund for 

to pensionister som også kunne ses 

på tv engang. Det var sjovt, at se 

disse labaner udfolde. Da vi besøgte 

Monkey World giftshop og købte et 

stort krus med aber på, så så vi i 

nærheden, at der lå et tank museum 

for britiske soldater, men da vi kom 

sent frem var der alt for meget at 

gå, så vi blev udenfor og kørte hjem 

til campingpladsen kl 18.45. 

Dato 4–7 

Hviledag 

Dato 5–7 

Vi stod op til regnvejr, ØV smurte 

madpakker og kørte alligevel en tur 

først til Bognor regis og kørte der-

fra videre mod vest til Aldwick en 

lille landsby og vejen endte blindt så 

vi kørte tilbage og kørte til Pagham, 

(Fortsat fra side 15) 
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også en lille landsby. Kørte igennem 

Mundham og videre til Chichester og 

rendte rundt i byen og Lillian fandt 

igen en kirke Chichester Cathedral 

og spiste vores medbragte madder 

og drak en sodavand. Vi så en kirke, 

som var lavet om til bar, så kørte vi 

hjemad og gik/købte ind i et super-

marked. Det var den dag 

Dato 6–7 

Efter morgenmaden kørte vi til 

Portsmouth, der så vi Spinnaker To-

wers, der står som et kæmpe stort 

sejl som strækker sig 170 m. op i 

luften, der er 3 platforme utroligt 

flot. Man kan se over land by og øer, 

Lilian tog turen derop, det koster 

8,50 pund. Vi var henne og se det 

store krigsskib HMS Warrior, der er 

et sejlskib. Vi tog en lang gåtur op og 

ned af gågaden og der ligger et stort 

indkøbscenter, som vi gik ind i, her 

brugte Lillian igen penge på tøj. Vi 

drak varm cacao med kager til. Da vi 

var helt færdige her, så vi et skilt 

med her lå Charles Dickens føde-

hjem og Det måtte vi se. Vi kørte til 

Southhampton og kørte rundt i byen, 

men den var kedelig, så vi kørte 

hjem. 

Dato 7–7 

Hviledag  

Dato 8–7 

I dag kørte vi tidligt til Windsor 

Castle, kæmpe, kæmpe slot og så 

vagtskiftet, det var flot. Stort grønt 

område med træer og græsplæne, 

man kunne næsten ikke parkere om-

kring slottet da næsten alt var lukket 

pga. vagtskiftet, men vi fandt en P 

plads, den eneste ledige og fik købt 

klistermærker til bordet Vi kørte en 

tur rundt i byen og så et gammelt 

tog, (det var dronningens gamle tog) 

som man havde udstillet sammen 

med alle butikkerne. På hjemturen 

kørte vi igennem små og sjove lands-

byer og kanaler med disse både man 

boer i, og nogle som skulle hugges 

op og nogle som skulle fjernes totalt 

fra vandet, det så herrens ud  

Dato 9–7 

Hviledag  

Dato 10–7 

Vi har ca. 244 km til Exeter og skal 

være der inden kl.14:00, ellers kan 

han leje den ud til andre (sådan er 

det alle steder, ud mellem kl. 10 - 12 

og ind mellem kl. 12 - 14) Vi kørte 

ad landeveje det tog en meget rum 

tid pga meget færdsel. Vi opdagede, 

da vi kom, at vi var meget tæt på 

naboen, at det var en galopbane/

hestevæddeløbsbane. Det bliver 

spændende at vi måske skal/kan se 

løbene gratis. 

Dato 11–7 

Hviledag  

Dato 12–7 

Vi kørte tidligt her til morgen kl.8:00 

til Plymouth. Det regnede, trist vejr, 

da var vi nede og se statuen Francis 

Drake, der var også et mindesmærke 

fra andens verdens krig, det lå en lille 

ø ude ved siden af. Vi kørte ned til 

byen og fandt Plymouth gin destilleri, 

det måtte vi besøge. Det var meget 

sjovt, men det bedste var at man 
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gerne måtte smage. Så var det fro-

kost tid med vores hjembragte mad-

der. Vi gik en rundtur til noget, der 

hedder Barbican, det var en bla. For-

nøjelse, vi fortsatte til noget, der 

hedder Dartmouth Castel. På vejen 

dertil var vi ude på rigtigt, rigtigt små 

(når jeg siger små så mener jeg små) 

veje, hvis man mødte modkørende 

biler var det næsten umuligt at pas-

sere hinanden. Der var rigtigt langt 

til Castel kirken og den var dybt 

skuffelse og meget nedslidt. Man 

hængte sejl fra både til tørre og fi-

skenet i kirken. Så blev vi enige om 

at køre hjem, men opdagede at vi 

kørte forbi Dartmoor nationalpark, 

der var voldsomme stigninger og vi 

endte i Princetown, men da var klok-

ken mange og alt lukket kørte vi 

hjem i regn og dis, men fandt et spi-

sested på rute på 5 med amerikansk 

mad. Det var rigtigt dejligt og rigtig 

varm mad (hot hot). Vi var vi hjem-

me kl. 20:00, men ok og trætte. Det 

var en rigtig lang, lang dag 171 km. 

Dato 13–7 

I dag kørte vi også tidligt kl. 8:30 

kørte mod et Princetown for at se 

fængslet, desværre var det tåget men 

vi fandt det gammel fængsel som var 

blevet lavet om til et museum. Det 

var meget sjovt at se og det var 

utroligt og opfindsomt, som de kun-

ne lavet pistoler/knive-nøgler. Deref-

ter kørte vi til det nye fængsel (fra 

1952) men vi kunne ikke se så meget 

pga tågen, men Lillian prøvede at 

komme ind i fængslet for at filme, 

men ak for hende kun for indbudte 

ha. ha. Vi gik rundt nede i byen og 

der havde de en udstilling af Sherlock 

Holmes og vild dyret Baskerville 

hunden, så fik vi lidt frokost derfra 

kørte vi ud ad nationalparken, på 

rastepladser rendte der en helt mas-

se ponyer, de er søde og frække, hos 

en englænder stak de hele hovedet 

ind i bagagerummet på hans bil, de 

kom også mod os, men vi lukkede 

vinduet og kørte; men de blokerede 

udkørslen så det var svært at køre 

ud til Brixham. Her kørte vi rundt og 

videre til Torquay ned til stranden 

med palmer, pariserhjul og mange 

forretninger derefter kørte vi sjove 

veje hjem kl.16:00. 166 km  

Dato 14–7 

Efter frokost kørte vi ind for at se 

selve Cathedralen den er flot så gik 

vi lidt rundt i gågaderne vi så også 

den gamle byport. Vi kørte lidt rundt 

omkring Exeter så blev det tid til at 

handle og tanke benzin til den store 

tur i morgen 

Dato 15–7 

Efter morgenmaden og læsse bil kør-

te vi kl. 8:00, i dag er en rigtig lang 

tur. Vi skulle til Land’s ende turen 

tog 2 1/2 time at køre. Vel ankom-

met fik vi set de stejle granitklipper 

og Atlanterhavets brusen. Det så flot 

ud og fik taget det formelle billede, 

dejlig vejr at gå i, lidt overskyet men 

lidt varm ca. 19’grader så kørte vi 

mod Minack teater. Det var bygget 

ind i klipperne helt nede ved havet, 

en flot fornøjelse at se. Der bliver 

Fortsat fra nr. 3 
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løbene holdt teater/opera scener, 

derfra kørte vi til St. Michael’s 

Mount, der ligger ude i havet (lige 

som det franske). Vi tog ikke over-

blik øen, der så ud til, at der er me-

get langt at gå. Derfra kørte vi til 

Lizard point det skulle være det syd-

ligste i England. Lige så, flot som 

Land’s end, der ligger mod vest og 

så gik turen hjem. Var hjemme kl. 

20:20 en lang dag men spændene 

460 km. Så dagen endte godt 1 stk. 

brækket tand. 

Dato 16–7 

Efter frokost kørte vi til Tesco i 

nærheden og byttede en kop og fik  

handlet lidt og købte benzin til i 

morgen. Vi kørte til Exeter for at 

finde et møntvaskeri, hurra vi fandt 

et. Så vi vaskede til den store guld-

medalje så kørte vi hjem til pladsen 

til kaffe og te og ostemad, men lige 

pludselig blev det tåget vejr, man 

kan dårlig nok se toilettet og lige det 

nærmeste. Man føler sig spærret 

inde i en rigtig tyk masse væmmeligt 

uha da, og vådt tøj som må hænges 

op uanset tågen, tørre skal det siger 

Lillian med sin store røst 

Dato 17–7 

Efter morgenmaden kørte kl.8,30 til 

Padstow og vi lige skulle se den be-

rømte Richstein’s Seatfood restau-

rant. Vi så at 3 retter frokostmad 

kostede 500 dk kroner, så vi fandt 

hans konditori og købte en lille ka-

ge. Han er meget berømt både i 

bøger og tv. Så gik vi en tur langs 

havnen og så, de forskellige butikker 

og både. Vi kørte videre til 

Newquay en rigtig lækker strand og 

blåt vand. Der så vi en masse surfe-

re, her satte vi os og spiste frokost 

og så på livet, på stranden og vandet 

som trak sig tilbage, og kørte lidt 

rundt i byen og så, forskellige ting 

som huse og andet så kørte vi mod 

Truro og der ligger Healey,s Cuder 

farm men det smagte ikke rigtig 

godt så vi kørte igen. Vi kørte vide-

re til St. Austell skulle vi på bryggeri, 

tja der var optaget resten af dagen; 

men vi skulle komme forbi en anden 

dag, men man kører ikke 124 km 

hver vej så var det billigere at gå på 

pub. Så kørte vi hjemad, på vejen så 

vi en ulykke i modsat side af vejen 

en Landrover var rullet rundt. Det 

var godt vi ikke skulle hjem den vej 

for der var mindst en kø på 10 km. 

350 km og vejret var nogenlunde 

Dato 18–7 

Så i dag skulle vi køre en lille tur den 

gik til byen Lyme Regis hvor en ung 

Meryl Streep stod på molen i øsen-

de regnvejr i en mindreværdig scene 

da hun spillede hovedrollen i den 

franske løjtnants kvinde i 1981. Vi 

gik rundt i byen, tog ned på havnen 

og gik en tur, spiste en is og så på 

hvad alle de boder havde til salg pga. 

(indsamling til redningsbåden) og så 

alle bådene stod på bunden pga lav-

vande. Så kørte vi hjem og handlede 

til aftensmaden og kørte så på plad-

sen. Vejret var nogenlunde oversky-

et lummert (19 grader) 145 km. 

Dato 19–7 

(Continued from page 20) 
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I dag kørte vi til byen Clovelly der 

skal betales for at komme til byen 

(13,90 pund for 2 personer) byen er 

en privat ejet af samme adels familie 

siden 1738. Gaderne er usædvanlig 

stejle og belagt med brosten, der 

langt nede havde blomster i haverne. 

Som urtepotteskjulere brugte man 

forskellige strikhuer, træerne var 

beklædt med strikkelapper og runde 

strikhuer, der var også små spiseste-

der og værtshuse og et galleri. Der 

kan ikke køre biler, derfor bliver alt 

transporteret med slæder, rullevog-

ne eller æsler. Sjove små huse, langt 

om længe kom vi ned til havnen, og 

hvor de opførte et skuespil på bun-

den af havnen, nogen sang og en 

masse små boder med mad-kager og 

diverse. Da det var ebbe kunne man 

gå imellem bådene, så skulle vi op 

igen puha puha, det var det værste, 

man skal ikke tage turen hvis man er 

dårligt gående; men vi fik slæbt os op 

og fik styrket os med te og en slags 

slush ice men den var lunken og vej-

ret var varmt ca. 20 grader (man kan 

ikke bruge kørestole af nogen slags 

ej heller rollator og lign). Vi brugte 

stok men det var svært. Km 220 

Dato 20–7 

Slapper dag pga tæt tåge overskyet 

og blæst så der prøvede vi at kort-

lægge resten af ferien. Det var rigtig 

hårdt med alle de campingpladser 

som var udsolgte men vi prøver igen 

på torsdag aften så lykkes det måske. 

Men det blæser en halv pelikan, så 

alt står og ryster samt overskyet 

Dato 21–7 

Igen en slapper da vi skal pakke ned 

på onsdag og få det sidste gjort tøm-

me/fylde vand på så kørte vi til byen 

og handlede lidt. Så vi har til torsdag 

aften, det er en lang tur med en 

masse biler. Samt fylde benzin på 

bilen det blæser stadigvæk en halv 

pelikan  

Dato 22–7  

Vi pakker ned hele dagen 

Dato 23–7 

I dag kører vi her til formiddag til 

Salisbury hillside caravanklubs site og 

bliver der de næste dage (vi skulle 

have været der i 13 dage så vi for-

korter det så til 5 dage og kører så 

et andet sted hen forsættelse følger) 

vejret fint 22 grader 200 km 

Dato 24–7 

I dag kører vi til Bath i øsregnvejr 

for at se Bath spa bad. Vi var inde i 

spa badet på egen rundvisning (pr. 

person 14 pund). Det var alt fra 

hvordan det er bygget op og den 

rigtig varme kilde, til hvordan man 

igennem tiderne brugte dette spa. Vi 

skulle videre i byen, men det øsreg-

nede endnu, så vi tog til Bristol og så 

på Adria autocamper. De var flotte 

men ikke lige vores kop te SS Great 

Britain i dok og en butik med diver-

se ting (14 pund pr person). Men vi 

opgav pga af heftig regn. Vi kørte op 

til en bro med told (1 pund pr bil), 

det var flot. Så kørte vi hen til en 

chokolade bar og et eksklusivt for-

retnings kvarter, Ok men heller ikke 

mere. Vi drak te og varm chokolade 

 

(Fortsættes på side 24) 



24 

 Indlæg fra medlemmer 

(vi kunne godt smage alt det gode 

chokolade, det var lavet af). Man 

kunne også købe løst chokolade 

stykker á 4,95 pund pr. 100 g og få 

det lavet til varm chokolade, stadig-

væk regnvejr så tog vi til Ikea Bri-

stol og spiste lam og svenske kød-

boller med kartoffelmos. Så gik det 

hjemad,  da porten til vores cam-

pingplads lukker kl. 8:00. Vi var der 

8:05 og den var åben, vi kom ind og 

den lukkede. Regnvejr 13 grader, 

240 km. 

Dato 25–7 

Vi kører her til morgen til Stone-

henge i solskin og 13 grader. Der 

var en kø, så lang som øjet rækker, 

parkering koster 5 pund, indgang 14 

pund pr. stk. så var der gratis bus-

tur og super venlig chauffør. Jeg 

kunne have min scooter med sid-

dende t/r. Det var en oplevelse og 

man syntes det er fantastiks at ste-

nene, der vejer 28 tons pr. stk. kun-

ne blive transporteret fra Wales til 

Stonehenge den gang for ca. 3.000 

år siden; men en spændene oplevel-

se at se stenene. Vi så hytter og en 

butik med alt som man måske be-

høver, men det er dyrt. Vi spiste 

frokost der, og kørte videre til 

Woodstone (ca. 4 km) hvor der 

også var sten cirkler blot i mindre 

format. Det var sjovt at se, derfra 

kørte vi ca. 33 km til Avebury, der 

er også sten, som er spredt over et 

stort område, videre til Newbury, 

ned til High Clere Castle, det er 

der de skulle have optaget til tv 

serien Downton Abbey, men de har 

lukket pga privat selskab. Så vi kør-

te hjem efter en god dag. 

Vejret blev bedre 20 grader 197 km 

men i morgen kører vi til Oxford 

Dato 26–7 

I dag kører vi til High Clere for at 

se vor man har lavet Downton Ab-

bey i øsregnvejr igen og 12 grader, 

hvor er vi heldige med vejret. Det 

koster 20 pund pr. person og 5 

pund for parkering og 5 pund for at 

se haven, omregnet ca. 500 kr. men 

det droppede vi. Kørte til Oxford, 

tog en tur rundt i byen gående, og 

da klokken blev 13:30, så stod vi i 

kø for at komme ind til Christ 

Church kl.14:00. Vi gav 9 pund hver 

for at se spisesalen Great Hall, hvor 

Harry Potter blev optaget, så gik vi 

ned til Tom Quad pladsen, og der-

fra til Cathedralen, den var flot ud-

smykket og på vejen så vi flere byg-

ninger udefra (vi fik udleveret et A4 

ark på dansk), så endte vi ved ud-

gangen til Canterbury Gate, da så vi 

en gammel engelsk politibil, opdage-

de vi at de var i gang med en film-

optagelse, det måtte vi hen og se. 

Der var bla. en politibil fra 1957. 

Der stod vi noget tid og ventede på 

de skulle optaget et bank røveri, så 

blev vi bedt om at flytte meget læn-

gere væk. Så gik vi hen til vores bil 

for at drikke vores hjembragte kaf-

fe/te og en bolle til. Vi var hjemme 

kl 18.40 14 grader og 250 km 

Dato 27–7 

Vi kørte ind til byen Salisbury og gik 
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rundt i byen i et par timer. Så skulle 

vi finde Adria campingvogne i byen 

Salisbury, så vi satte vores Gps på 

adressen, men den fandt en vej 

med grus og et rigtigt stort vand-

hul, og der skulle vi ikke over, så vi 

kørte en anden vej, meget bedre og 

så fandt vi denne forhandler, ikke 

meget udstyr, men flere vogne, flest 

af deres egne mærker. Vi fik en lille 

snak med værkfører i 3 min. for 

dette måtte han ikke, da det ikke 

var en kunde. Vi så på nogle Adria 

men de var forskellige fra dem vi 

kender. Så skulle vi handle lidt ind 

til aftensmaden (forloren hare med 

godt med bacon til og en god piske-

fløde sovs um um um. Så hjemad 

hvor der var sket en ulykke mellem 

2 firhjulstrækkere. Vi tog hjem og 

drak kaffe/te med boller til og gjor-

de os stille og roligt klar til at fjerne 

forskellige ting fra forteltet, spiste 

og tog så teltet ned og pakkede 

bilen til i morgen, hvor vi tidligt (kl. 

7:50) kører til York, hvor vi har 

bestilt plads til kl.ca.14:00 en dags 

ridt på 400 km 

Dato 28–7 

Vel ankommet til York kl.13.50 

Thirsk Racecourse Caravan Club 

Side. Til lidt regn 14 grader og 401 

km. Vi bliver på campingpladsen i 

dag for at slappe lidt af, da det har 

været en lang dag 

Dato 29–7 

I dag skal vi en tur til Leeds for at 

gå rundt i byen til Kirkgate market. 

År 1984 åbnede en polsk/jødisk 

indvandrer Michael Marks sin første 

bod, 10 år senere blev Thomas 

Spencer hans kompagnon i dag er 

den et verdens omspændende virk-

somhed. Der ligger andre sjove og 

spændene boder, så det var en op-

levelse. Vi gik over til Victoria Qu-

arter, en elegant arkade med man-

ge mærkevarer butikker, men et 

ret dyr sted. Vi spiste vores med-

bragte mad, hvorefter vi kørte til 

York, først så vi bymuren, bagefter 

gik vi til the Shambles/new gate 

market. Husene i Yorks gamle slag-

terigade er vind og skæve. I gamle 

dage lå der 26 slagterbutikker, men 

nu er de væk, til gengæld er der 

sjove butikker. Så endte vi oppe 

ved domkirken som hedder York 

Mindster, men vi var ikke inde i 

kirken. Vi gik rundt i de sjove gader 

og endte ved noget loppemarked i 

kirken. Vi fandt ud af at man kunne 

få kaffe/te og to chokolade kager til 

billige penge. Nu var vi trætte og 

kørte hjem. På vejen så vi at man 

kunne besøge dyrlægen fra folk og 

fæ tv serien, det skal vi så enten 

torsdag eller fredag. I morgen skal 

vi flytte vores vogn og caravan fra 

den nuværende plads til en anden 

plads pga hestevæddeløb. De skal 

bruge pladsen til vogne og lignende 

tors-fre-lørdag, men vi kører tidligt 

lørdag morgen til Edinburgh i 2 da-

ge. 

535 Lillian & Ole 
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