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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: 

16-10-2016 

Forside billede: Så er starten gået til 

årets Trolling Master 

Foto: 27 Preben Stenberg Eriksen  

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 
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Formanden har ordet 

Efter alle de nye med-

lemmer i starten af 

året er der ved at 

være stilstand i nye 

medlemmer; men det 

er OK, de er nok på 

vej på ferie, så kommer de ind i klub-

ben i efteråret. Vi har også været af-

sted på ferie. Vi kørte afsted den 27. 

maj, og skulle møde familien i Lübben; 

men der var åbenbart også andre, der 

skulle mødes der, for pladsen var 

propfuld. Så vi fik en bog af camping-

værten, så vi kunne ringe rundt til 

andre pladser i området, og langt om 

længe fandt vi en plads, hvor vi kunne 

være. Jeg fik også ringet til pladsen vi 

skulle være på i Dresden efter Prag 

og fik bestilt 2 pladser til den 8. juni. 

Så skrev jeg en SMS til familien for at 

gøre opmærksom på, hvor vi var, så 

de kunne komme dertil. Den 29. fort-

satte vi mod Prag, og så rendte vi ind 

i selv forskyldte problemer. Bilen hav-

de været til service 5 måneder før; 

men vi kører ikke så meget mere, så 

jeg havde ikke checket olie på bilen 

(plejer ikke at gøre det og olielampen 

viste intet), så det betød en tur på et 

fejeblad og en olie og vand påfyldning. 

Vi var noget heldige med at bilen ikke 

brød sammen. Efterfølgende fortsatte 

vi mod Prag, ved grænsen købte jeg 

en vignet til motorvejen. Vi havde 10 

dage i Tjekkiet på Camping Sokol ved 

Prag. Dem af jer som var med, da vi 

lavede turen til Prag i 2005, kender til 

pladsen. Der er kommet swimming-

pool og bad/toilet bygning er blevet 

kraftigt renoveret. Den 7. juni vendte 

vi næsen mod Dresden, her ankom vi 

en dag for tidligt; men det lykkedes at 

finde 2 pladser ved siden af hinanden. 

Campingpladsen lå godt i forhold til 

transport til og fra byen. Stoppeste-

der lige uden for campingpladsen og 

15 minutter til hovedbanegården i 

Dresden; men en lidt halsbrækkende 

ned og opkørsel til landevejen. Dres-

den synes jeg er en interessant by; 

men især omegnen er værd at se på.  

 Vi valgte at køre fra Dresden om 

søndagen, for der er ikke lastbiler på 

vejene, til gengæld kunne vi ikke hol-

de ind på rastepladser nogen vegne, 

da de var fyldt med lastbiler. Men af 2 

onder er det OK at køre om sønda-

gen pga. mindre trafik. Vi sluttede 

ferien af på Camping Mitte, lidt un-

derligt for her kom vi igennem Valls-

böll, en lille landsby hvor jeg var på 

skole udveksling, en uge for næsten 

50 år siden, hos pastor Salomonsen. 

Det var kun byskiltet, jeg kunne ken-

de. Men vi fik nogle dejlige store plad-

ser og badeforhold var fine, og det 

blev en god afslutning på ferien i cam-

pingpladsens opholdslokale. Selv om 

vi havde haft lidt blandet vejr under-

vejs til Mitte, kunne vi godt mærke på 

temperaturen, at vi var kommet nær-

mere på Danmark, noget køligere.  

 For god ordens skyld vil jeg bede 

de medlemmer, der laver arrange-

menter, om at få de aftalte priser på 

skrift, da vi desværre har været ude 

for, at da der skulle betales ikke var 

enighed om det aftalte.  

   
 Med Adria Club Danmark hilsen 

27 Preben 

Formanden har ordet 
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 Velkommen til nye medlemmer 

1147 Karen & Knud Skjønnemand, Overbyvej 19, 6000 Kolding  
  

1148 Britt & Claus Møller Matzen, Frydendalvej 24, 6330 Padborg  
  
1149 Hanne & Bent Jørgensen, Birkevænget 2, 7100 Vejle  
  

1150 Alexia Transel & Martin Nielsen, Sorøvej 30, 4230 Skælskør                        
 

1151 Else & Harry Denker, Bredager 7, 7000 Fredericia  
  

1152 Randi & Erik Rasch, Drosselvej 4, 5772 Kværndrup  
  

1153 Else & Poul-Erik Kirkegaard, Løvsangervænget 8, 5400 Bogense                    

 

1154 Ingelise & Bent Rom Jensen, Søbo Løkker 34, 5683 Hårby  

   

1155 Else & Egon Tødt, Vænget 15, 5800 Nyborg  

   

1156 Hanne & Ib Hansen, Udlodgyden 9, 5220 Odense SØ  

   

1157 Connie & Frank Ebbesen, Grønnehaven 2, 6600 Vejen  

   

1158 Dorthe Majgaard & Finn Hansen, Alsoddevej 42, 9560 Hadsund   

 

1159 Ruth & Vagn Hegaard, Bagterpvej 20, 9800 Hjørring  

   

1160 Berit & Ole Kristoffersen, Skagensvej 316, 9981 Jerup  

   

1161 Kisser Petersen & Henning Rasmussen, Strandgårdsvænget 30, 5600 Faaborg   

  

1162 Jonna & Henrik Lyster, Hjortespringvej 10, 6430 Nordborg  

   

1163 Karina & Brian Lorentzen Dehnhardt, Sindalvej 4, 6000 Kolding   

               

1164 Lis & Lars Hansen, Toftlundvej 52, 6760 Ribe,  

   

1165 Randi & Aage Schmidt, Hedevej 24, 8240 Risskov  

   

1166 Jette & Poul Hansen, Humlebivænget 34, 5260 Odense S  

   

1167 Morten Ploug, Dalsbrovej 62, 8370 Hadsten 

   

1168 Bettina & Kenneth Grundahl, Koldingvej 42, 6040 Egtved  

   

(Fortsættes på side 7) 
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 Velkommen til nye medlemmer 

1169 Ingerlise Løwe & Vagn Lauridsen, Norgesvej 25, 8370 Hadsten 

  

1170 Susanne & Poul Erik Borg, Åboesvej 19, 7442 Engesvang  

   

1171 Bente & Jørn Mølholt, Baysvænge 4, 8752 Østbirk  

   

1172 Edith & Jan Hartvigsen, Skjold Kirkevej 11, 7130 Juelsminde  

   

1173 Merethe Lundsteen & Steen Just, Risvej 2, 5800 Nyborg  

   

1174 Margareta & Richardt Jensen, Skrænten 11, V. Hassing, 9310 Vodskov    

 

1175 Hanne B. & John W. Kristiansen, Lærkevej 24, 3000 Helsingør     

                 

1176 Katja & Carsten Wind Palm, Havrevej 1, 3230 Græsted  

     

1177 Ilse Evensen & Otto Steenbach, Værebrovej 100, 3 – 5, 2880 Bagsværd  

     

1178 Kirsten & Lars Hansen, Broloftet 9, 3140 Ålsgårde  

   

1179 Lone & Jan Lassen, Morbærvej 14, 7000 Fredericia  

   

1180 Hanne & René Schnipper, Grevens Træer 5B, 4220 Korsør  

                     

1181 Ketty & Allan Kristensen, Teglparken 48, 6320 Egernsund  

   

1182 Birte & Heine K. Jensen, Ingemannsvej 9, 6800 Varde  

   

1183 Hanne V. Pedersen & Flemming Kudsk, Uglevænget 6 B, 9310 Vodskov  

      

1184 Ilse & Finn Hjortlund, Lævej 14, 9881 Bindslev  

   

1185 Solveig Lyberth & Jens Ole Nielsen, Onsbjerg Mark 7, 8305 Samsø   

         

1186 Henning Knudsen, Sallvej 63, 8450 Hammel  

   

1187 Winnie & Eilif Neydig, Birkedommer Alle 9, 3300 Frederiksværk   

         

1188 Bente & Jan Lykke, Ingerslevvej 9, 8632 Lemming 

    

1189 Karin Belinga & Kim Jørgen Aagergaard Jensen, Nørrekærvej 3, 6270 Tøn-

der 

(Fortsat fra side 5) 

(Fortsættes på side 9) 
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Bestyrelsen 
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Velkommen til alle nye medlem-

mer. Vi glæder os til at se jer alle på 

arrangementer hos Adria Club 

Danmark.                                                        

Bestyrelsen 

 

Generalforsamling 23. 

april 2016 kl. 14:00 
 

Formanden bød velkommen. 

Siden sidste generalforsamling har vi mistet 

følgende trofaste medlemmer:  

Den 19. januar 2015 sov Richard Herr-

mann (194) stille ind efter længere tids 

sygdom.  

Æret være Richard’s minde. 

 

Jeg vil gerne bede om 1 minuts stilhed. 
 

Herefter vil vi gå til punkt 1.  

Bestyrelsen foreslår 433 HC som diri-

gent. 

1. Valg af dirigent, herunder valg af 

stemmetællere 

 Ingen andre bragt i forslag, så 433 

HC er valgt. Stemme tællere: Her blev 

det 444 Allan, 967 Preben, 97 Jan og  544 

Erik.   

2. Formandens beretning 

Tak for det år der er gået.  
 

BESTYRELSE:  

2015 har været et mere normalt år. Be-

styrelsen har holdt 9 SKYPE møder i 

2015, og de fungerer fint. Bestyrelsen har 

mistet et medlem. Da Inge pludselig 

meldte sig ud af klubben. Jeg vil gerne 

benytte lejligheden til at takke Inge for 

indsatsen i den tid hun har deltaget i be-

styrelsen. Bestyrelsen har valgt at supple-

re os med suppleant nr. 11 Joe Bakke-

strøm, og bestyrelsen håber at Joe bliver 

valgt i bestyrelsen, når han senere er på 

valg.  
   

MEDLEMMER: Vi har igen i år mistet 

medlemmer fra den #01-10-2014# og 

#30-09-2015# har vi mistet 64 medlem-

mer til gengæld har vi i samme periode 

fået 37 nye medlemmer, så vi den 14-03-

2016 er ca. 288 medlemmer. Til næste år 

tror jeg tallet vil være anderledes, for vi 

kan allerede nu spore en fremgang for 

2016. Vi har fået 8 nye medlemmer fra 

01-10-2015 til nytår Men i 2016 kan vi se 

at vores PR kontakter gør et godt stykke 

arbejde, efter messerne i Odense, Ålborg 

og Herning har vi fået ca. 50 nye med-

lemmer, så Tommy har haft rigtigt travlt i 

starten af 2016. Nu skal vi ”bare” have 

de nye medlemmer til at deltage i arran-

(Fortsættes på side 10) 

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 
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 Bestyrelsen 

gementerne, så er jeg sikker på at en del 

fortsat vil være medlemmer i Adria Club 

Danmark.     
 

ADRIAVISEN: Vi fortsætter med at 

gøre opmærksom på deadlines og ud-

sendelsesdatoer på Adriavisen. Vi har 

stadig problemer med at få tilsendt små 

korte indlæg. En måned før deadline på 

Adriavisen nr. 2 manglede jeg at stof til 

11 sider. Forsøget med at Adriavisen 

også ligger på www.igroups.dk, ser ud til 

at fungere ganske udmærket. Der er 

mellem 100 og 150 medlemmer, der har 

kigget på Adriavisen på denne måde, så 

det fortsætter. Konkurrencen fra de 

sidste år, hvor vi trækker lod om en 

gave på generalforsamlingen fortsætter 

også i år. Deltagerne i lodtrækningen er 

dem, der har haft indlæg i Adriavisen’s 

sidste års numre. I 2015 har der været 

10 indlæg, og det er OK, måske behøver 

I ikke alle at vente med at sende ind til 

nr. 4. Dem, der deltager i sidste års kon-

kurrence, kommer under eventuelt, 

hvor vi også skal trække lod om gaven.   
   

BUTIKKEN: BUTIKKEN’s bestyrere 

nr. 97 Clara & Jan. De er leveringsdygti-

ge i forskellige ting, du ikke kan leve 

uden, som fleecetrøjer, nummerplade 

holdere, streamere, dækken til træktø-

jet. Bestyrelsen har besluttet at vi frem-

over ikke køber yderligere tøj; men der 

er lavet en god pris på de sidste veste og 

jakker af gammel model. Der kommer 

nye modeller både i jakker og veste. 

Klubben har dog indkøbt et lille sorti-

ment af tøj, så det bliver muligt at prøve 

de nye modeller inden et køb. Klubben 

er kun interesseret i, at det vi køber kan 

sælges igen til gavn for klubbens med-

lemmer. En stor tak til Clara & Jan for 

det arbejde de lægger i Butikken.   

 

PR-grupper:  

PR gruppe ØST: Der har ikke været 

ændringer i PR gruppe Øst i 2015  
 

Hvem dækker hvad ØST: 

0005 Lotte & Per dækker Campinggaar-

den i Slagelse 

0285 Susanne & Peder dækker Bijé i 

Helsinge 

0348 Lene & Bjarne dækker Holbæk 

Caravan Center. 

0698 Anne & Dennis dækker Køge Ca-

ravan Center i Køge 
 

PR gruppe VEST: Der har ikke været 

ændringer i PR gruppe Vest i 2015, men 

det kan være der bliver rykket lidt 

rundt. Pernille og Ivan vil gerne til An-

tons Camping Center i Videbæk. Det er 

nu helt på plads.  
 

Hvem dækker hvad: 

0065 Signe & Niels Anker dækker Mølle-

gårdens Camping i Vildsund 

0097 Clara & Jan dækker FriCamping 

Tarp ApS i Tarp  

0129 Birthe & Børge dækker Tarup Ca-

ravan i Odense 

0433 Karen & Hans Christian dækker 

NH Camping i Rødekro og KG i Kol-

ding. Her arbejder vi med at få lidt hjælp 

til NH, og det er næsten på plads. 

0652 Julie, Pernille & Ivan dækker An-

tons Caravan Center  

0671 Mariann & Bent Jørgen dækker 

Hedensted 

0444 Jytte & Allan dækker Campinggår-

den i Ormslev.  

0508 Tove & Poul dækker Kronjyllands 

Camping og Marine Center. 

0926 Gillian & Ole dækker Klarup Cara-

van Center i Nordjylland 

PR har i årets løb været på plads til Mes-

se i Odense, Herning (og Ålborg i 2016), 

(Fortsat fra side 9) 

(Fortsættes på side 11) 

http://www.igroups.dk
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 Bestyrelse 

 

desuden ved Sommerkaravanen i 2015   

Bestyrelsen har afholdt møde med PR 

kontakterne den 22. april 2016 på Ribe 

Camping. Vi havde et 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 fort-

sat et stort stykke arbejde, og det skal I 

have stor TAK for. 
 

IGROUPS: Jeg synes, at de medlem-

mer, der ikke har været på 

www.igroups.dk endnu, skal tage kontakt 

til vores kasserer, der kan være behjæl-

pelig med at få dem på. Bestyrelsen ser 

gerne at der kommer lidt flere oplysnin-

ger om medlemmerne på igroups.dk. 

Mange indtaster kun nr. og navn. I kan 

sagtens indtaste alder, adresse, e-mail og 

telefonnummer, 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, billeder 

og nye arrangementer. Det er da ærger-

ligt at gå glip af det arrangement blot 

fordi man ikke er på www.igroups.dk.  Vi 

prøver også at lade være med at sætte 

begrænsninger på de forskellige arrange-

menter. Arrangøren bør skrive i de 2 

første linjer, hvor mange der er plads til. 

Årsagen til at der ikke sættes begræns-

ninger på, er at hvis der sker en framel-

ding rykker man automatisk op i rækken, 

og vi slipper for at holde styr på venteli-

ste. Nye medlemmer skal lige vende sig 

til at det går lidt stærkt med tilmeldinger. 

Der er i dag 235 medlemmer på 

igroups.dk, så der mangler stadig nogle af 

vores medlemmer. Tommy hjælper ger-

ne medlemmerne med at komme på 

igroups.dk. Igroups.dk har skiftet ejer, 

ikke at det ser ud til at have haft den 

store betydning. Der er ikke lavet noget 

om, og der har været en del udfald, hvor 

igroups.dk har været nede. På det sidste 

virker det dog som om det er blevet lidt 

bedre og mere stabilt. Jeg har ledt efter 

andre muligheder, men har ikke kunnet 

finde noget tilsvarende, og det er for 

omkostningskrævende selv at begynde at 

lave noget fx på vores hjemmeside.         
 

Arrangementer:  

Tak til jer, der har lyst til at begynde 

eller fortsætte med at lave arrangemen-

ter for os andre. Det er dejligt, at vi kan 

blive ved med at lave så mange forskelli-

ge arrangementer, som klubbens med-

lemmer kan deltage i.  
 

I 2015 endte vi med 24 arrangementer, 

og det er fint, og vi er allerede godt i 

gang med 14 arrangementer i 2016.  
 

Efterårstræf: Efterårstræf bliver i 

weekenden den 16. -17.-18. September 

og skal holdes øst for Storebælt. I år 

bliver det på Lægårdens Camping i Kari-

se. Arrangementet bliver lagt på 

igroups.dk, når vi kommer hjem fra for-

årstræffet.  
  

TAK: Jeg vil gerne sige tak til bestyrel-

sen for samarbejdet i det forgangne år. 

Jeg er stadig glad for at være formand, og 

TAK til alle dem, der har været med til 

at få klubben til at være det, den er i dag. 
  

 285 Peder havde en bemærkning at 

Adriavisen var besværlig at læse nedad 

på siden. Preben vil prøve at ændre  det. 

Beretningen godkendt. 

3. Kassererens fremlagde regnskabet.  

 Bemærkninger: 97 Jan I udgifter til 

PR er også indeholdt køb af pulte. 

 Regnskabet godkendt 

4. Indkomne forslag. Ingen 

(Fortsat fra side 10) 

(Fortsættes på side 12) 

http://www.igroups.dk
http://www.igroups.dk
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 Bestyrelsen/Aktiviteter/Indlæg  

5. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrel-

sen foreslår uændret kontingent kr. 125 

for året 2016. Vedtaget 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 

herunder formand og kasserer, revisor 

og suppleanter.  

I år er der følgende valg 

6. B. Valg af kasserer 

Nr. 190 Tommy Andersen er på valg 

i år. Tommy blev genvalgt.  

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 og blev valgt forelø-

big for 1 år..  

6. D. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

VEST 

Nr. 178 Svend Aage Madsen er på 

valg i år. Svend Aage blev genvalgt. 

 Nr. 339 Allan Wittenkamp er på valg   

 i år. Allan blev genvalgt. 

6. E. Valg af suppleant fra VEST 

Nr. 433 Hans Christian Nielsen er på 

valg i år. Hans Christian blev gen-

valgt. 

6. F. Valg af suppleant fra ØST 

Nr. 11 Joe Bakkestrøm blev indvalgt i 

bestyrelsen og derfor skal der vælges 

en ny suppleant. Her stiller nr. 114 

Karin Kristensen op som suppleant 

fra ØST. Karin blev valgt.  

6. H. Valg af revisor suppleant.  

Nr. 22 Lone Kristiansen er på valg i 

år. Lone blev genvalgt. 

7 Eventuelt 

Formanden vil gerne have ordet som 

den første  

Der har været visse forlydende om at 

andre klubber gerne vil være med i 

Adria Club Danmark. (Jyske Adria ven-

ner og Facebook gruppen Adria Action). 

Bestyrelsen har diskuteret problem stil-

lingerne, og vi vil gerne have nye med-

lemmer; men ikke for enhver pris.  

FX: Vi vil blot helst undgå at tidligere 

Jyske Adria Venner lavet et arrangement 

på igroups.dk hvor der kun kan deltage 

medlemmer fra Jylland.  

Eller Action klubben laver et arrange-

ment på igroups.dk, hvor der kun kan 

deltage medlemmer, som har en Adria 

Action. 

Hvad gør vi når der bliver lavet en klub 

for Adria Alpina 563, Adora 472, Altea 

472?? 

Adria Club Danmark har fra start været 

fortaler for:  

Campingvogn eller autocamper 

gammel eller ny,  

stor eller lille  

det er lige meget, blot det er en  

ADRIA 

Det kunne også være at nogle af oven-

stående medlemmer gerne vil med til 

fabrikken i 2017, uden nødvendigvis at 

være medlem af Adria Club Danmark. 

Vi er lidt nervøse for at få klubber ind i 

klubben, hvilket kan være totalt ube-

grundet. 

Men hvad er jeres mening? 

Nr. 5 Lotte: Vi ønsker ikke en klub i 

klubben 

Nr. 97 Jan: Jyske Adria Venner er inte-

resseret har ytret interesse for Adria 

Club Danmark.  

Konklusion: Ifølge vores vedtægter kan 

alle ejere af en Adria Caravan eller Adria 

Autocamper blive medlem af Adria Club 

Danmark. De kan melde sig ind i klub-

ben på normal vis. 
 

Her trækker vi lod om en lille kurv, der 

er belønning for de indlæg, der har væ-

ret i 2015.  

(Fortsat fra side 11) 

(Fortsættes på side 14) 
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 Bestyrelse/Aktiviteter 

Deltagerne i år er: 

Adriavisen nr. 1 2015, Side 22, Ferietur 

til Kärnten af nr. 433 Karen og HC Niel-

sen 

Adriavisen nr. 2 2015, Side 19, Adria 

Club Danmarks 15 års fødselsdag af nr. 

544 Erik Jønsson 

Adriavisen nr. 2 2015, Side 21, Adria 

Club Danmarks 15 års fødselsdag i på-

sken 2015 af nr. 339 Laila Wittenkamp 

Adriavisen nr. 3 2015, Side 22, Helt 

ude i skoven af nr. 1019 Maria og 

Jørgen Birk 

Adriavisen nr. 4 2015, Side 11, Tur til 

Kroatien, Slovenien og Østrig af nr. 285 

Susanne og Peder Jakobsen 

Adriavisen nr. 4 2015, Side 13, Ø-hop i 

det Sydfynske af nr. 444 Jytte og Allan 

Hansen, 991 Bente og Egon Nielsen 

Adriavisen nr. 4 2015, Side 17, Vinfesti-

val i Ribe af nr. 934 Claus Drescher 

Adriavisen nr. 4 2015, Side 19, Mols 

Bjerge september 2015 af nr. 934 Hele-

ne Danielsen 

Adriavisen nr. 4 2015, Side 21, Vores 

campingpladser på sommerferien 2015 af 

nr. 923 Kirsten og Carsten Schwartz 

Adriavisen nr. 4 2015, Side 26, Rhinen i 

flammer af nr. 357 Birthe og Svend 

Erichsen 

Det blev 1019 Maria og Jørgen, som blev 

udtrukket af 652 Julie, tillykke med kur-

ven. 
 

Formanden vil gerne takke dirigenten for 

veludført arbejde. 

 

382 Vinfestival Ribe 
Start tidspunkt: 02-09-2016  

Slut tidspunkt: 04-09-2016  
  

Se sidste nummer eller vores hjemme-

side: www.adriaclub.dk 

 

384 Efterårstræf 2016 
Start tidspunkt: 16-09-2016 12:00 

Slut tidspunkt: 18-09-2016 12:00 
 

Program for efterårstræffet 16-09 – 18-

09 2016 på Sjælland 
 

16. september:  

Kl. 14:00 Ankomst fra 

Kl. 14:00 dagen er til fri disposition  

Kl. 17:30 stiller vi op i opholdsstuen  
 

17. september: 

Kl. 10:00 Standerhejsning 

Kl. 12:00 Frokost ved langbord, hvis 

vejret tillader 

Kl. 19:00 Fællesspisning i opholdstuen og 

efterfølgende hyggeligt samvær 
 

18. september: 

Kl. 10:00 Standernedtagning  

Kl. 08:00 -- 12.00 Afregning 
 

Ved ankomst melder I jer i receptionen 

med jeres campingkort og jeres Adria 

Club Danmark nummer, hvorefter I bli-

ver vist hen til Adria Club Danmark. Hvis 

der opstår problemer skal henvendelse 

ske til bestyrelsen 
 

Camping pris pr. døgn: 

Voksen:                                     kr. 68,-  

Barn 0—13 år:                          kr. 40,- 

Hund, inkl. adgang til hundefold:  kr. 15,-

Pladsgebyr (ikke små telte):        kr. 30,-  

El incl. 10 KWh:                         kr. 35,-  
 

Husk at tage det gode Adria Club Dan-

mark humør med og lad os få nogle go-

de dage sammen.  

                   Bestyrelsen 

Praktiske oplysninger: 

(Fortsat fra side 12) 

(Fortsættes på side 15) 
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Lejrchef: Lejrchef: Tina & Henrik Storm 

Sted: Lægårdens Camping, Vemmetofte-

vej 2, A, 4653 Karise. 

 

Oprettet af: 0027 Lone & Preben Sten-

berg Eriksen  

Tilmeldingsfrist: 08-09-2016 00:00 

Max tilmeldinger: - 

 

385 Kulturnat i Hillerød  
 

Start tidspunkt: 23-09-2016 15:00 

Slut tidspunkt: 25-09-2016 10:00 
  

Beskrivelse: Så er der igen mulighed for 

at deltage i Kulturnatten på Hillerød 

Camping. 

Vi har reserveret plads til 15 vogne. 

Af hensyn til de mange aktiviteter på 

pladsen, bedes I checke ind fredag inden 

kl. 15:00. 

Der er standerhejsning lørdag kl. 10:00 

og standernedtagning søndag kl. 10:00. 
 

I år bliver det lidt anderledes i forhold til 

tidligere år da Hillerød Camping samti-

dig har lukkefest om lørdagen. Vi er ble-

vet lovet at vi sidder samlet enten i telt 

eller i opholdsstuen, men det får vi se 

når vi når lørdag aften. 

Der vil være musik og mad til en samlet 

pris på kr. 160,00 pr. person. Vi skal så 

købe drikkevarerne af Anette lørdag 

aften til spisningen, men normalt har hun 

jo rimelige priser, så mon ikke det går. 

 

Vi kan godt se, at det er en rimelig stor 

ændring af arrangementet, men vi har 

valgt at være positive og tro på, at vi 

stadig kan få en god Adria aften, hvor vi 

bare vil være sammen med andre campi-

ster og håbe på, at der ikke er for man-

ge Hobby folk :-))  

Der er samtidig mulighed for at blive på 

pladsen helt frem til søndag kl. 19.00 
 

Når I tilmelder jer så skriv lige om I øn-

sker at deltage lørdag aften. 
 

Tilmelding her på Igroups eller på tlf. nr. 

2511 4370 

Adria Club Danmark hilsen 

003 Bodil & Flemming som lige tager et 

år som afløsere for Lene & Bjarne 
  

Sted: Hillerød Camping  
  

Oprettet af: 0003 Flemming Stenberg 

Eriksen 
  

Tilmeldingsfrist:01-09-2016 12:30 

Max tilmeldinger: 30 

 

386 Oktoberfest i       

Bylderup Bov 
 

Start tidspunkt: 28-10-2016 16:00 

Slut tidspunkt: 30-10-2016 10:00 
  

Beskrivelse: Vi mødes igen i år til okto-

berfest på det Bayriske sted i Sønderjyl-

land, hvor vi sammen med Peter Engel 

fra Kristianshåb Camping skal opleve en 

rigtig Bayrisk oktoberfest. 
 

Program for turen: 

Fredag den 28. okt. 2016 

Vi mødes på pladsen i løbet af dagen. (I 

må gerne komme før) 

Kl. 18:30 mødes vi i krostuen. Der kan 

købes Bayriske øl.  

Fredag aften må egen mad gerne med-

bringes, eller købes i krostuen. 

Menu fredag aften Schnitzel med tilbe-

hør. 
 

Lørdag den 29.okt. 2016 

Standerhejsning kl. 10:00 

I løbet af dagen er der tid til en tur i 

området, eller benytte lejligheden til at 

se Flensburg 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=2536&group_id=618
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=2536&group_id=618
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Kl. 18:30 mødes vi til oktoberfest i kro-

stuen, her serveres en dejlig oktober 

menu, dejlig hjemmelavet mad, bayersk 

øl og vi fortsætter forhåbentlig aftenen 

med en stemning, som var du i Sydtysk-

land. 

Drikkevarer må ikke medbringes til 

oktoberfesten lørdag. 
 

Søndag den 30. okt. 2016 

Kl. 10:00 stryger vi Adria flaget og siger 

tak for denne gang. 
 

Priser. 

Campingplads 135,00 kr. for vogn med 

2 personer pr. døgn, med bad, og 

strøm, ikke til opvarmning!  

Menu fredag aften: kr. 99,- pr. prs. 

Oktober menu lørdag: kr. 129,- pr. prs. 

Rundstykkker lørdag-søndag: kr. 26,- 

kr., regnet 2 stk. pr. prs. pr. dag. 
 

Vi er bedt om at stå for opkrævning af 

campingplads og mad, så vi vil gerne 

have pengene bliver indbetalt inden 

arrangementet. 

 

Afregning af drikkevarer direkte. 

 

Sidste frist for tilmelding 10. sept. 2016 

Opkrævning udsendes ca. 15. sept. 

 

Pengene bedes indbetalt på Adria Club 

Danmarks konto senest 1. okt.2016, 

mærket A386 + medlemsnr. 

Konto nr. 5014-0001008370 

 

Vi ses i Bylderup bov. 

433 Karen & HC  

    

Sted: Kristianshåb Camping Kristians-

haabvej 5 6372 Bylderup Bov.  

    

Oprettet af: 0433 Karen og Hans Chr. 

Nielsen  
  

Tilmeldingsfrist: 10-09-2016 00:00 

Max tilmeldinger: -  
 

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 

 

Turen til England 

Dato 30–7 
I dag kørte vi til Whitby kørte op og så 

Whitby abbey et kloster som vikingerne 

ødelagde det første i år 867 så nu står 

der kun ruiner tilbage. Vi kørte ned til 

byen og gik lidt rundt inde i en forvirret 

by, med rigtig mange, mange mennesker 

og busser/biler og Lillian spiste fish and 

Chips og jeg spiste Chips og pølser, 

som var rullet rundt i en slags rasp, 

men de smagte udmærket. Vi kørte til 

Goathland bedre kendt som Aidensfield 

fra tv serien, Små og store synder, var 

nede og kikke på toget-garagen-

butikkerne. Man kan godt lugte, at det 

(Fortsat fra side 15) 

 

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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lugter af turisme langt væk. Vi kørte 

hjem, vejret var fint ca. 17 grader 160 

km 

Dato 31–7 
Vi besøgte i dag World of James Herriot 

som kostet 17 pund for os begge, er 

forfatter til tv serien folk og fæ, det var 

spændene at komme rundt i hans hus og 

klinik. Han boede i dette hus med sin 

kone i 25 år. Der havde man lavet deres 

dagligstue, som rekvisit til tv studie. Det 

var sjovt at se at de havde tv fra ca. 

1940. Han var forfatter til flere bøger 

både de sjove og til dyrlæge studiet. Bag-

efter kørte vi til Castle Howard, indgan-

gen kostede for os begge 26 pund. Vi 

kørte i traktor op til det 300 år gammel 

hus. Det var fornemt, flotte malerier og 

møbler og andet. Der var der tv serien 

gensyn med Brideshead blev optaget. 

Der var en brand i 1940, der næsten 

lagde godset øde, hvis spor ikke er slet-

tet den dag i dag. Vi så billeder fra tv 

serien og fra krigens tid. Så fik vi igen en 

tur med traktoren og kørte lidt i parken 

og nede ved søen, så kørte vi hjem igen. 

Solskin 17 grader 85 km. i morgen lør-

dag kører vi tidligt fra Thirsk og til Edin-

burgh, hvor vi har fået plads i 2 dage var 

beregnet. 

Fortsættes i næste nr. 
 

Hilsen 535 Lillian & Ole 
 

Kr. Himmelfartstur 2016 

til Neumünster 
Karen og HC arrangerede endnu en 

gang en tur for Adria Clubbens medlem-

mer – den 9. udenlandstur, og selv om 

jeg havde skrevet Bad Segeberg i min 

kaldender – så mødtes vi altså, som 

overskiften antyder – i Neumünster. 

 Med lidt meget om ørerne fik Helene 

og jeg først spændt for vognen torsdag 

hen på formiddagen og ankom til Cam-

ping Forellensee kl. 13.07 – og fordi vi 

var deltagere i ”Der Fröhlichen Adria-

Truppe” og betalte forud, så fik vi lov til 

at komme ind på pladsen 13.10 selvom 

der var Mittags-Ruhe. 

 HC stod for enden af vejen igennem 

pladsen og tog imod 

og hjalp os på plads. En 

dejlig gestus der hjæl-

per til, at vognen hur-

tig kommer på plads 

og klar til brug, så vi 

kunne komme hen og 

hilse goddag til alle de 

andre. Med 30 vogne 

tilmeldt så bliver det 

hurtigt omkring 60 

deltagere. 

 Karen havde haft vejret med i aften-

bønnen og jeg tror at hun er online med 

chefen på en kraftig lysleder, for hele 

ugen nød Adria-campisterne livet i 

smukt sommervejr, som fortsatte resten 

af week-enden. 

 Torsdagen var lagt ud til ankomst for 

os sidste deltagere og ”fridag” for de 

deltagere der var mødt ind tidligere på 

ugen og dase-dag for alle og dagen endte 

i Nordtysklands længste langbord. 

 Fredag var der afgang i en stor led-

bus til Ricklinger Brauerei, hvor kaffe og 

 

 
(Fortsættes på side 20) 
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kagebord var klar til os da vi ankom. 

Efter kaffen blev vi delt op i 3 grupper, 

og så var der en fin rundgang i bryggeri-

et. Junior-chefen gav en detaljeret be-

skrivelse af hele processen med at bryg-

ge 17 forskellige øl-typer i det lille bryg-

geri. 

 Efter rundvisningen var der mulighed 

for at købe koldt øl i baren, og det svale-

de dejligt i solen på 

terrassen. Dagen på 

Ricklinger Brauerei slut-

tede med en 3-retters 

menu med suppe, Wie-

nerschnitzel med Brat-

kartofffel og dessert. 

 Buschaufføren lan-

dende bussen foran 

indgangen til Forellen-

see i flot stil. 

 Lørdag var der ture 

til Zoologisk have i Neumünster og mar-

kedet i centrum af byen. Markedet var et 

stort udvalg i grønsager og andre føde-

varer. Der var mange boder med friske 

asparges og mange Adria´er skulle hjem 

og spise de hvide af slagsen. 

 Lørdagen endte i et langbord og efter 

spisningen var der standerstrygning. Der 

blev snakket og hygget i den lune forårs-

nat - jeg tror at de sidste gik hjem ved 

midnatstid. 

Vi er mange der nyder godt af, at ildsjæ-

lene i Clubben bruger kræfter og tid på 

at arrangere gode og spændende ture 

for os – tak for det. 

Hilsen 934 Claus 

 

Trollingtur til Bornholm 
 Så oprandt endelig turen til Born-

holm hvor vi skulle over og se Trolley 

Fiskeri.  Efter afslutning på forårstræffet 

på Ribe Camping hjem og tømme bilen 

for anlæg m.v. Gang i vaskemaskinen og 

efter 3 timer afsted mod Ystad. Mødte 

de andre ved færgen, undtagen medlem 

535 Lillian og Ole, som allerede var ovre 

på øen, og omkring kl. 22:30 ankomst til 

Sandkås Familiecamping, hvor vi blev 

modtaget af 535 Lillian og Ole.  

 Næste morgen fandt vi de pladser, vi 

ville ligge på og kl. 11 standerhejsning og 

resten af dagen ren afslapning, hvor for-

telte blev sat op og så ellers undersøge 

pladsen nærmere. På pladsen var det 

tidligt på sæsonen, der var kun åbent i 

receptionen mellem kl. 8:00 og 8:30; 

men det gik.  Ann-Maria og Tommy hav-

de planlagt nogle ting vi skulle se; bl.a. en 

kanonstilling ved Dueodde, Bornholmer-

tårnet, starten på Trolling Master, og vi 

var også lige i Snogebæk røgeri, Nord-

bornholms røgeri og kager hos Fru Pe-

tersen.  

 Kanonstillingen var et spændende 

syn, mon turisterne kan finde det? 

Bornholmer tårnet kunne Preben godt 

lide selvom han stod på hovedet ned ad 

3 trappetrin og slog knæet og højre un-

derarm, det betød at de andre måtte 

vente på ham. SORRY. Tirsdag aften 

spiste vi alle på fiskerestauranten i Allin-

ge super lækkert.   

 Dagen efter gik vi langs med kysten 

ind til Tejn for at se starten på Trolling 

Fortsat fra nr. 3 

(Fortsættes på side 22) 



21 

 



22 
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Masters 2016. God gåtur; men hjemtu-

ren var hård ved Prebens ben, hele tu-

ren frem og tilbage 8,3 km. Preben skal 

ikke ud at gå så meget mere før benet 

er faldet lidt til ro. Preben troede kun 

at det var campisterne, der var vilde 

med udstyr; men det er vand i forhold 

til de mange fiskestænger og både, der 

var klar til at tørne ud efter fisk.  Kl. 

12:00 gik starten, det var godt at skruen 

var i vandet. Det lignede campister, helt 

vilde efter at komme afsted på deres 

første forårstur. FULD skrue. Det er 

spændende at se live; men man ser helt 

klart bedst hjemme foran TV. Tannev er 

ikke kun god til vejret; men er også god 

til at optræde på slap line. 

 Om torsdagen stod den på indkøb 

hos den gode Hallegaard slagtere og 

bagefter det dejlige kagebord hos Fru 

Petersens Cafe i Østermarie. Det er 

absolut et besøg værd, meget fin service 

og alverdens kager samt et sted fyldt 

med nostalgi fra ens barndom og rigtig 

gamle dage.  

 Fredag stod den på en god vandre-

tur rundt om Hammerknuden, men den 

tur meldte vi fra på og i stedet kørte vi 

en dejlig tur rundt på øen og kl. 17 skul-

le flaget stryges og kl. 19 var der dejlig 

afslutnings middag, som Tommy og Pre-

ben havde lavet til os andre, dejlig måde 

at afslutte en skøn uge på.  

 Lørdag formiddag tog vi til Svaneke, 

der var marked og vi gjorde byen usik-

ker i nogle timer, og så retur til cam-

pingpladsen, hvor vi slappede af sammen 

med de 4 vogne, der var tilbage. 

 Tak til jer der var med på Bornholm 

for et rigtig dejligt samvær med masser 

af hygge, grin og det sædvanlige gode 

Adria humør. Stor tak til arrangørerne 

190 Tommy og Ann-Maria for en dejlig 

uge med gode oplevelser.   

27 Lone Eriksen   
     

 Indlæg i Adriavisen 2015 

Efter generalforsamlingen i foråret mai-

lede formanden, at vi havde vundet kur-

ven for indlægget om turen til Skäralid i 

Sverige. Det var en overraskelse – men 

det var en alletiders tur. Tusinde tak for 

den flot-

te kurv, 

som er 

kompo-

neret af 

Lone og 

Preben. 

Vi har 

med 

største 

fornøjel-

se nydt 

hver 

eneste 

bid af 

det læk-

re ind-

hold. 

 

Med Adria hilsen 

1019 Maria og Jørgen 

(Continued from page 20) 

(Fortsættes på side 23) 
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Øl-smagning i Rødvig – 

UDEN øl 
 Anne og Dennis Munch har arrange-

ret øl smagning 10.-12. juni 2016 på 

Rødvig Camping – fra Det Lille Bryggeri 

i Ringsted. Der skulle være mindst 20 

deltagere, men på grund af frameldinger 

kunne vi kun mønstre 17 medlemmer. 

Den bageste lomme på campingpladsen 

var reserveret til Adria-træf - der var 

kun en enkelt Hobby - så der var god 

plads.  

 Ankom til Rødvig torsdag eftermid-

dag. Fem andre 

vogne var allere-

de ankommet, 

hvoraf to stadig 

var ubemandet. 

Da vi skulle i 

gang med aftens-

maden, måtte vi 

konstatere, at laksen stadig var i fryse-

ren og dybfrossen. Måtte en tur på hav-

nen for at få noget at spise. Aqua Marina 

serverer thai-mad med autentisk smag, 

som der var rigeligt af. Men det smagte 

rigtig godt. 

 Aftenen blev tilbragt i Aase og 

Steens opvarmede fortelt, herligt, med 

hyggesnak blandt de ankommende. Fre-

dag formiddag var der fri aktivitet og 

langbord i det fri til frokost. Festteltet 

blev sat op sidst på eftermiddagen, så 

det var klar til standerhejsning kl. 18:00 

og fællesspisning som sædvanlig kl. 

19:00. I løbet af aftenen blev der indgået 

væddemål, om Allan (444) var ”den gla-

de slagter” eller ”den syngende slagter”. 

Det måtte naturligvis afgøres ved et 

telefonopkald, hvor vi først kunne ønske 

Jytte tillykke med fødselsdagen og Allan 

efterfølgende meddelte, at han skam var 

den ”glade, syngende slagter”. Da væd-

demålet jo skulle afgøres, måtte Allan 

modvilligt erkende, at han jo var ”den 

glade slagter”, som hans tidligere butik i 

Tranbjerg hedder. 

Lørdag var der afgang til Faxe Bryggeri, 

nu Royal Unibrew, hvor der blev afholdt 

bryggeriernes dag. Ved rundvisning på 

bryggeriet af produktionen, ser man 

ikke meget, da hele produktionen fore-

går i lukkede systemer overvåget af en 

brygmester via et antal PC-skærme. Der 

arbejdes 24/7, hvor der hvert døgn gen-

nemføres 11 brygningsforløb, hvor øllet 

efterfølgende gærer og renses mv. inden 

påfyldning på dåser. Bryggeriet er gen-

nemautomatiseret, så der kun er et mi-

nimum af ansatte til at opretholde drif-

ten. Dennis er operatør på en tappeko-

lonne, hvor jobbet er at afhjælpe fejl og 

mangler ved den fuldautomatiske pro-

duktion. Jo mindre han laver, des bedre 

går det, som hans chef siger. 

Efter pakning af dåser og flasker på pal-

ler går man rundt mellem selvkørende 

gaffeltrucks, der henter varer ved pak-

kelinjerne for at levere dem på trans-

portbåndet til lageret. De selvkørende 

gaffeltrucks er udstyret med sensorer, 

så de hverken kører ind i hinanden eller 

personer. Færdigvarelageret er et højla-

ger, hvor paller med øl og vand automa-

tisk stables i 7 etagers højde af selvkø-

rende palleløftere. Hver palle er mærket 

med en unik stregkode, hvor pallen kan 

henføres til en bestemt bryg, dato og 

tidspunkt, kontrolcheck før oplagring og 

placering på lageret, transportør og slut-

kunde. Produkterne kan således spores 

til sidste led, og evt. tilbagekaldes ved 

mulige fejl. En server holder styr på hele 

molevitten. Det er på én gang utroligt, 

hvad man kan / eller ikke kan med IT. 

 

(Fortsættes på side 24) 



24 

 Indlæg fra medlemmer 

Ved udgangen var der smagsprøver af 

bryggerikoncernens produkter – og i 

tilgift fik hver deltager en pose med fem 

flasker forskelligt øl – herligt.  

 Danske Øl entusiaster var også re-

præsenteret med en stand, så der var 

også baggrund for udveksling af øl-

erfaringer i almindelighed. Ved den 

efterfølgende langbordsfrokost, var der 

derfor rig lejlighed til at smage på va-

rerne. Det blev en lang og rigtig hygge-

lig frokost. Så øl-smagningen blev allige-

vel reddet.  Det er rigtig hyggeligt med 

de mindre arrangementer, hvor man 

kan nå at snakke med de øvrige delta-

gere, og hvor man stadig kan møde nye 

ansigter. Vi har trods alt kun været 

med i klubben et par år, men føler os 

meget velkomne. Det skal I alle have en 

stor tak for. 

 Lørdag aften til fællesspisning serve-

rede værtsparret jordbær (4 kg) og is 

(5 liter) for alle deltagere. Der blev vist 

ikke ret meget tilbage – om noget 

overhovedet. Søndag kl. 10:00 blev 

standeren sunget ned, det sidste øl 

drukket (Adria øllet) og festteltet pak-

ket sammen. 

Tak til Anne og Dennis for et godt 

planlagt og gennemført arrangement. 

Med Adria hilsen 

1019 Maria og Jørgen  
 

Ø-Hop i det Sydfynske  
Tusind tak til Jytte og Allan & Bente og 

Egon (Buller) for en dejlig og fantastisk 

veltilrettelagt tur. Hermed et lille tilba-

geblik Mødestedet var Møllegaar-

dens Camping på Thurø, en naturskøn 

perle beliggende et stenkast fra Skårup-

sund, og da flere havde fået den fanta-

stiske idé at ankomme ”før tid” , så vi 

der blev standerhejsning 1/6 til aften. 

 D. 2/6 gik turen til Strynø, - en sejl-

tur på ca 35 min. Øen som er 2 km 

bred og 3 km lang blev udforsket både 

på cykel og gåben. Fra færgelejet gik vi 

til Majtræs pladsen, hvor vi fik købt en 

is ved købmanden  inden turen gik vide-

re gennem de smalle og krogede veje 

med små sømandshuse og hyggelige 

haver. Vi mødte her et par skorstensfe-

jere som fortalte, at de var 3 dage om 

at ordne øens skorstene. Ved skolen, 

som var fra 1905 og nyligt renoveret, 

var vi heldige at få en rundvisning af 

skolens pædagog, mens børnene havde 

frikvarter. Vi fortsatte gåturen ad Møl-

levejen mod vest og nåede frem til 

Strynø Mølle fra 1832, og dermed den 

ældst bevarede mølle på de sydfynske 

øer. Her spiste vi vores medbragte 

frokost med udsigt til øhavet. På vejen 

tilbage mod byen gik vi forbi Kirken, 

der er fra 1867 og tegnet af arkitekt 

Vilhelm Dahlerup, og bygget til at rum-

me det daværende indbyggertal på ca 

800. Tilbage ved færgehavnen sluttede 

vi af på ”Øhavet Smakke- & naturcen-

ter, hvor vi købte en forfriskning, og 

kiggede indenfor på bådsværftet, hvor 

Smakke-båden blev fremstillet. 4 timer 

var gået, og med smagen af et dejligt ø-

liv vendte vi tilbage med Stynøfærgen. 

Aftenen bød et dejligt langbord med 

hygge og festligt selskab . 

 D. 3/6 bød på cykeltur Tåsinge 

rundt og kl. 10 stod alle klar iklædt 

neonfarvet veste med teksten Tour´ 

Adria - en sjov idé fra dagen før som 

hurtigt spredte sig . Turen var på ca 

40 km, og heldigvis havde Ivan tilbudt at 

være følgebil, hvis nogen skulle få be-

hov for lappegrej eller et lift, - og det 

var Henry vist glad for . Turen gik ind 
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til Svendborg, over Svendborgsunds-

broen til Tåsinge. Videre til Valdemar 

Slot, gennem skoven til Mammuttræet 

og Ambrosiusegen. I Lundby spiste vi 

madpakker og fantastiske is. Derfra til 

Landet kirke hvor Elvira Madigan og 

Sixten Sparre ligger begravet. Op ad 

bakken til Bregninge kirke, hvor man 

fra toppen af tårnet har smuk udsigt 

over en stor del af Tåsinge.  Undervejs 

blev vi beriget med historiefortælling 

på fornemste vis, og sluttede Tour d´ 

Adria af tilbage i Svendborg på restau-

rant Børsen, hvor vi fik en dejlig kold 

øl og kiggede lidt nærmere på 

”kabyssen fra det gode skib MS Marta”, 

en sjov oplevelse med dejlige minder 

fra den gamle film. Aftenen bød som 

altid på et dejligt langbord krydret med 

skøn musik fra Erik 

 D. 4/6 gik turen med cykel/bil til 

Svendborg havn, hvor vi ombord på 

den gamle skude ”Bertha” blev fragtet 

til både Skarø og Drejø. Pakket til bri-

stepunktet med cykler sejlede Bertha 

ud med kurs mod Drejø, ”øen i midten 

af verden” med 1 mil til Tåsinge, Fyn 

og Ærø.  Drejø er en aflang ø på 5 km 

med et indbyggertal på 70. Her driver 

søstrene Beth og Sanne Gl. Elmegaard, 

som hjemstavnsmuseum og traktørsted 

med hjemmelavet tærter og kage, 

Drejøl og mange andre lækkerier, alt 

sammen i skønne omgivelser hvor man 

føres 200 år tilbage i tiden. Den ople-

velse var der ikke mange der kunne stå 

for og slog sig ned i gårdens skønne 

sommerhave og nød omgivelserne i 

selskab med Chili von Rosenstjert – en 

dejlig rød kat, som også nød solens 

varme stråler . Andre cyklede lidt 

rundt på øen og fik naturoplevelser 

med fra fladlandets standenge med det 

mangfoldige fugleliv. Tilbage på Betha 

gik turen til Skarø, - hvor vi så frem til 

smage specialiteten Skarø-is. Den lille ø 

har ca. 26 fastboende, byen som lå 

midt på øen bestod af ganske få huse/

gårde og et skønt lille gadekær. Her 

besøgte vi caféen og smagte selvfølgelig 

en Skarø-is lavet med birkesaft og suk-

kertang – uhmmm . Bagefter cyklede 

vi ud til Skarø Kirke, der lå lidt udenfor 

byen. Kirken var i gammel tid startet 

som et bedehus og beliggenheden skyl-

des, at ingen i Skarø by ville afgive jord 

til Bedehuset af frygt for forurening af 

byens brønde fra kirkegården, men 

udenfor byen var det ingen fare . 

Tilbage ombord på Berta var der flere, 

som fik sig en lille lur på tilbageturen. 

Sidste aften på Thurø blev langbordet 

sat op i Campingpladsens maskinhal, - 

det var dejligt at slippe for myg  - så 

holder vi lidt længere. Aftenen igennem 

var der råhygge, festlige indslag og rig-

tig dejlig musik fra Erik. 

 D. 5/6 var der standernedtagning kl. 

10. Her takkede campingfatter og mut-

ter for vores besøg, som havde været 

det bedste træf de har haft på camping-

pladsen, og fortalte at alle ville få udle-

vet et rabatkort til næste besøg. Tusind 

tak til alle for en fantastisk uge i dejligt 

selskab med skønne indslag. 

Inge og Lars (1036) 

(Fortsat fra side 24) 

Indlæg fra medlemmer 
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