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Formanden har ordet 

Så er foråret overstået 

og det burde være som-

mer nu; men jeg synes 

der mangler et par gra-

der på termometret. Vi 

har været ude, næsten 3 

uger, i maj/juni. Det blev til gode dage på 

Samsø, lidt for tidligt; meget var lukket; 

men virkelig en oplevelse. En god week-

end i Århus til arrangement, efterfulgt af 

5 dage i Mariager. Her besøgte vi ”Den 

italienske have”, det er en flot have; men 

vi kunne godt se at ejeren var blevet æl-

dre, det var ikke lige så skarpt, som de 

andre 2 gange vi har været der. Det ko-

ster kr. 50 at komme ind; men så er der 

også rundvisning i det mest ejendommeli-

ge hjem, jeg nogensinde har set. Masser af  

malerier, figurer, store møbler og tykke 

tæpper, det meste købt på auktion. Jeg 

synes, det var en oplevelse. Desværre er 

der ingen til at føre det videre, ejeren 

forventer at arvingerne sælger det hele. 

Fra Mariager var det meningen, at vi skul-

le have været videre til Viborg Sø Cam-

ping, men der blev lovet regnvejr i de 

dage, vi havde afsat, og så valgte vi at kø-

re hjem. Der er ingen grund til at sidde 

inde i CV, når det regner, og man ikke 

kan komme ud. Jeg HADER at få vådt 

hår ;>))  

 Igen i år har nogle af vores PR med-

lemmer varet med på Sommerkaravanen. 

Vi havde ingen der kunne køre til Tornby 

Strand i Nordjylland; men 97 Clara & Jan 

var med på Auning Camping og Vestbirk 

Camping. 433 Karen og HC var med på 

Bogense Strand camping, og 285 Susanne 

og Peder var med på Storebælt Camping 

og FerieCenter, Marielyst Ny Camping og 

Lægården Camping. Efter billederne at se 

på Facebook har det været en god tur.      

 Vi er nu ved at få de sidste ting på 

plads til Slovenien. I øjeblikket er der 

tilmeldt 104 til arrangementet, der er 

stadig 6 pladser tilbage til nye medlem-

mer, som ikke har været med før. Jeg ved 

der allerede er nogle af medlemmerne., 

der bruger lidt ekstra tid til rejsen, enten 

på vej ned, eller på vej hjem.   

 På generalforsamling på Nakskov 

Fjord Camping, talte vi om at flytte en 

generalforsamling fra Jylland til Sjælland i 

forbindelse med vores 20 års fødselsdag i 

2020.  Bestyrelsen har efterfølgende dis-

kuteret det, og er kommet frem til, at vi 

IKKE flytter et forårstræf til Sjælland; til 

gengæld arbejder vi på at holde en 20 års 

fødselsdagsfest i weekenden 3. -5.  april 

2020 på Storebælt Camping og Feriecen-

ter, her har de et multihus, hvor der er 

plads til ca. 600 personer. Så sæt allerede 

kryds ved datoen i din kalender. Ved vo-

res 10 års fødselsdag var vi 111 CV og 

232 medlemmer, det var en rigtig god 

dag,   I 2020 er Store Bededag den 8. maj, 

hvilket betyder at vores forårstræf vil 

blive afholdt den 7. –10. maj 2020 i Jyl-

land.   

 Jeg ønsker jer alle en rigtig god 

(resterende) sommer, og ser frem til at få 

mange indlæg til Adriavisen’s næste num-

mer. Til dem der skal med til Slovenien, 

vi glæder os til at se jer.  
 

 Med Adria Club Danmark hilsen 

27 Preben 

Formanden har ordet 
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 Velkommen til nye medlemmer 

1235 Inge & Hans Otto, Tranebærvej 3, 4500 Nykøbing SJ,  
      

1236  Eila Nielsen, Brydemosevej31 B th, 3060 Espergærde, 
   

1237  Ann-Grethe & Preben Rasmussen, Bondemosevej 3, 5540 Ullerslev 
   
1238  Majbritt & Jens Møllebjerg, Lysemosegyden 4, 5683 Haarby,  
   

1239  Jette Lis Hansen & Hans Jakob Skaaning, Hovedgaden 72, 3630 Jægerspris,  
   
1240  Katarzyna & Erik Nielsen, Jens Martin Knudsens Vej 4, 8670 Låsby, 
   
1241  Louisa Sheldon Nielsen & Michael Simonsen, Vester Starengvej 444, 9700 

 Brønderslev,   

1242  Madeleine & Finn Rosenlund, Horndrupvej 41 Tåning, 8660 Skanderborg, 
   
1243  Kristine K. Sørensen, Strands Bygade 6, 8420 Knebel,  
   
1244   Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19, 6000 Kolding,  

                           
1245   Gudrun Juhl & Carl E. Mikkelsen, Kløvervænget 12, 6100 Haderslev                                                                                             

                             

1246       Lis & Peter Lund, Vinkelvej 45, 6800 Varde 

                             

 

Velkommen til alle nye medlemmer. Vi glæder os til at se jer alle på ar-

rangementer hos Adria Club Danmark.         

                                

Bestyrelsen 

(Fortsættes på side 6) 

Deadline på Adriavisen i 2017 

Adriavisen Deadline Udsendes Sæt på igroups.dk 

Nr. 1 22-01-2017 Ca. 01-02-2017 Ca. 01-02-2017 

Nr. 2 17-04-2017 Ca. 25-04-2017 Ca. 25-04-2017 

Nr. 3 23-07-2017 Ca. 31-07-2017 Ca. 31-07-2017 

Nr. 4 15-10-2017 Ca. 24-10-2017 Ca. 24-10-2017 
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 Bestyrelsen 

Referat fra generalforsamling        

13. maj 2017 kl. 14:00 

Formanden bød velkommen. 

Siden sidste generalforsamling har vi mi-

stet følgende trofaste medlemmer:  

Den 31-03-2017 fik vi besked om at 

medlem nr. 904 Ernst Christian Jørgen-

sen er afgået ved døden efter aggressiv 

cancer 

 

Æret være Ernst’s minde. 

 

Jeg vil gerne bede om 1 minuts stilhed. 

 

Herefter vil vi gå til punkt 1.  

 

1. Valg af dirigent, herunder valg af 

stemmetællere 

Bestyrelsen foreslår 55 Mogens Hansen. 

Er der andre forslag? 

55 Mogens Hansen blev valgt 

Dirigenten konstaterede at generalfor-

samlingen var lovlig varslet og dermed 

var beslutningsdygtig. Dirigenten bad om 

forslag til stemmetællere, hvis det skulle 

blive nødvendigt, 1 ved hvert bord. 743 

Sara, 1090 Leif og 98 Stig blev valgt.   

27 Lone Eriksen er referent 

 

2. Formandens beretning 

Tak for det år der er gået.  

 

BESTYRELSE:  

2016 har været et godt år, vi har fået 

mange nye medlemmer. Bestyrelsen har 

afholdt 9 SKYPE møder. Desuden har 

bestyrelsen afholdt ad hoc møde bl.a. da 

den tidligere formand mente at vedtæg-

terne kunne bøjes så han kunne fortsæt-

te sit medlemskab af Adria Club Dan-

mark med en Hymer autocamper, men 

vi tog hans ”bemærkninger” og glædelig 

jul på igroups.dk med oprejst pande.    

Bestyrelse har også besluttet at udnævne 

et nyt æresmedlem, værdigheden tilfaldt 

Helmer Schmidt, som fik beviset over-

rakt ved sin afskeds reception den 30. 

november 2016. Ved samme lejlighed fik 

den nye direktør, Per Højgård, overrakt 

en smagskurv fra Meyers gårdbutik i 

Sakskøbing.  

Jeg er sikker på at både Helmer og Per 

havde en god dag.  

   

MEDLEMMER:  

Som sædvanlig har vi mistet medlemmer 

ca. 74, flest i forbindelse med at kontin-

gentet skal betales i januar måned. Men 

vi har, takket være den store indsats af 

vores PR medlemmer, formået at få 78 

nye medlemmer.  Nu skal vi ”bare” have 

de nye medlemmer til at deltage i arran-

gementerne, så er jeg sikker på at en del 

fortsat vil være medlemmer i Adria Club 

Danmark. Umiddelbart ser det lovende 

ud med mange nye medlemmer til arran-

gementer.     

 

ADRIAVISEN:  

Vi fortsætter med at gøre opmærksom 

på deadlines og udsendelsesdatoer på 

Adriavisen. Jeg bestræber, at sætte ar-

rangementer i Adriavisen, når jeg modta-

(Fortsat fra side 6) 

(Fortsættes på side 8) 
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 Bestyrelsen 

ger dem; men hvis der er lang tid til ar-

rangementet, kommer der kun appetit 

vækker på i næste nr. af Adriavisen.  

Arrangementer der afholdes vil få den 

fulde tekst med i det nummer, der ud-

sendes før arrangementet. Som eksem-

pel vil 411 Vinfestival, der afholdes den 

1. september 2017, være med i Adriavi-

sen nr. 3, der forventes udsendt om-

kring den 1. august 2017. Vi har stadig 

problemer med at få tilsendt små korte 

indlæg.  

Adriavisen ligger stadig på 

www.igroups.dk, og det ser ud til at 

fungere ganske udmærket. Der er dog 

ikke så mange som kigger på denne må-

de som først i 2016; men vi fortsætter. 

Konkurrencen fra de sidste år, hvor vi 

trækker lod om en gave på generalfor-

samlingen fortsætter også i år. Deltager-

ne i lodtrækningen er dem, der har haft 

indlæg i Adriavisen’s sidste års numre. I 

2016 har der været 12 indlæg, og det er 

fint. 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. Så tag en snak med Clara eller Jan, 

hvis du synes du, mangler noget. Klub-

ben er kun interesseret i, at det vi køber 

kan sælges igen til gavn for klubbens 

medlemmer. 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 2016  

 

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 været lidt 

ændringer i PR gruppe Vest i 2016, 652 

Pernille og Ivan har overtaget Camping-

Gården i Ormslev efter at 444 Jytte og 

Allan er flyttet til Thurø.  

 

Hvem dækker hvad: 

0065 Signe & Niels Anker dækker Mølle-

gårdens Camping i Vildsund 

0097 Clara & Jan dækker Esbjerg Cara-

van Center i Esbjerg 

0129 Birthe & Børge dækker Tarup Ca-

ravan i Odense. 

0433 Karen & Hans Christian dækker 

KG i Kolding. 

0444 Jytte & Allan dækker intet i øjeblik-

ket. Vi håber, de kan komme til Svend-

borg Camping Center; men det er ikke 

afgjort endnu. 

0508 Tove & Poul dækker Kronjyllands 

Camping og Marine Center. 

0652 Julie, Pernille & Ivan dækker Cam-

pinggården i Ormslev. 

(Fortsat fra side 7) 

(Fortsættes på side 9) 

http://www.igroups.dk
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0671 Mariann & Bent Jørgen dækker He-

densted. 

0926 Gillian & Ole dækker Klarup Cara-

van Center i Nordjylland. 

1096 Merete & Henrik dækker NH Cam-

ping i Rødekro. 

 

PR har siden sidst været på plads til Mes-

se i Bella, Odense, Herning og desuden 

ved Sommerkaravanen i 2016   

 

Bestyrelsen har afholdt møde med PR 

kontakterne den 12. maj 2017 på Nak-

skov Fjord 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 fortsat 

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 ca. 248 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. Hvis der har været problemer 

med igroups.dk har jeg kontaktet web-

masteren og fået hurtigt svar retur. 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 hjem-

meside. På det sidste er jeg kommet med 

i en lukket gruppe til test af iGroups app 

for iOS og Android, men det skal jeg nok 

prøve at huske at informere om.           

 

Arrangementer:  

Tak til jer, der har lyst til at begynde 

eller fortsætte med at lave arrangemen-

ter for os andre. Det er dejligt, at der 

også er andre, der starter med at lave 

arrangementer.  På den måde får med-

lemmerne mange muligheder for at del-

(Fortsættes på side 10) 

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

 

tage i nogle arrangementer, og jeg har 

sagt det tit, der er plads til 2 arrangemen-

ter i samme weekend, det ses fint i for-

bindelse med Sankt Hans i år, hvor der er 

31 og 29 medlemmer til de to arrange-

menter i samme weekend. Men det ville 

være godt med lidt mere aktivitet på 

Sjælland, og bestyrelsen vil gerne være 

behjælpelige med at starte arrangementer 

op. Men selvfølgelig er det godt at der i 

det hele taget er arrangementer på Sjæl-

land i 2016  

 

I 2016 endte vi med 20 arrangementer, 

og det er fint, og vi er allerede godt i 

gang med 11 arrangementer i 2017.  

 

Efterårstræf: Efterårstræf bliver i week-

enden den 15. -16.-17. September og skal 

holdes vest for Storebælt. I år bliver det 

på Fåborg Camping, Odensevej 140, 5600 

Faaborg.  Arrangementet bliver lagt på 

igroups.dk, når vi kommer hjem fra for-

årstræffet. Tovholder på efterårstræffet 

bliver 339 Allan, da både kasserer og 

formand er i Slovenien.  

  

TAK: Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen 

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. 

  

Dirigenten stiller min beretning til af-

stemning 

254 Allan: Jeg synes formanden glemte 

et vigtigt arrangement, som vi glæder os 

til hvert år, nemlig afhentning af ACSI 

bøger i december måned hos formanden. 

Det plejer at være meget hyggeligt, med 

kaffe og småkager.   
97 Jan: Vi hjælper også gerne med hvis 

nogen har behov for hjælp med at starte 

et arrangement. 

Beretningen godkendt 
 

Dirigenten giver ordet til kassereren 

3. Kassererens beretning samt frem-

læggelse af regnskab til godkendelse 

Kassereren gennemgik regnskabet og 

forklarede afvigende punkter i forhold til 

budget bla. Har vi solgt meget tøj i år. Vi 

kommer ud af året med et overskud på 

kr. 15.461 

698 Anne: Er glad for at kassereren 

styrer penge til arrangementer, det er 

blevet nemmere.   

Regnskabet godkendt 

 

Dirigenten oplæser de enkelte indkomne 

forslag: 

4. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag. 

  

5. Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

kr. 125 for året 2018, med vores over-

skud skal vi ikke sætte kontingent op.  

Vedtaget med akklamation. 
 

Dirigenten overgår til valgprocedure og 

konstaterer at alle er villige til gen-

valg: 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

(Fortsat fra side 9)  

(Fortsættes på side 11) 
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 Bestyrelsen 

– herunder formand og kasse-

rer, revisor og suppleanter.  

I år er der følgende valg 

6. A. Valg af formand 

Nr. 27 Preben Stenberg Eriksen 

er på valg i år. Genvalgt 

6. C. Valg af bestyrelsesmedlem 

ØST 

Nr. 11 Joe Bakkestrøm er på valg 

i år. Genvalgt 

6. E. Valg af suppleant fra VEST 

Nr. 433 Hans Christian Nielsen 

er på valg i år. Genvalgt  

 6. F. Valg af suppleant fra ØST 

Nr. 114 Karin Kristensen op som 

suppleant fra ØST. Genvalgt  

 6. G. Valg af revisor.  

Nr. 183 Hans Köser er på valg i 

år. Genvalgt 

6. H. Valg af revisor suppleant.  

Nr. 22 Lone Kristiansen er på 

valg i år. Genvalgt 

  

7 Eventuelt 

Dirigenten spørger om nogen har 

noget under evt. 

27 Preben I 2020 har klubben 20 års 

fødselsdag den 1. april og det kunne 

fejres ved generalforsamlingen 9. - 12. 

april, og her kunne vi blive mange med-

lemmer. Bestyrelsen har ikke kunnet 

finde et sted i Jylland, hvor vi kan være 

ca. 200 medlemmer indendørs, så derfor 

vil vi gerne have en tilkendegivelse, om 

vi kan flytte generalforsamlingen til Sjæl-

land, hvor vi kan være 600 på Storebælt 

Camping og ferie center.  

 

97 Clara Det er Ok at flytte forårs-

træf 2020 til Sjælland 

5 Lotte gjorde opmærksom på at dato-

er skulle meldes tidligt ud, da det er i 

påsken, så der opstod lidt forvirring om 

datoer, efterfølgende har formanden 

fundet de korrekte datoer der er 7. - 10. 

maj 2020. 

698 Anne foreslog at efterårstræffet i 

2020 flyttes til Jylland.  

27 Preben svarede, det er kun denne 

gang træffet flyttes til Sjælland 

257 Bent der er også en autoplads og 

der er plads på Storebælt 

Ved håndsoprækning blev det konstate-

ret at bestyrelsen kan arbejde videre 

med at flytte forårstræf 2020 til Sjælland  

1090 Leif: Kan vi få bestyrelsen på 

igroups.dk? 

190 Tommy svarede, det kan vi ikke, vi 

ejer ikke igroups.dk, og der findes man-

ge forskellige grupper, der vil blive be-

rørte, hvis det hele skulle laves om. 

   

Her trækker vi lod om en lille kurv, der 

er belønning for de indlæg, der har væ-

ret i 2016.  

Deltagerne i år er: 

967 Annie & Preben Larsen, nr. 1 

2016, Side 17, Hamburgtur 

371 Lone & Henning Hansen, nr. 1 

2016, Side 22,  Adria Clubbens efter-

årsarrangement 

934 Helene Danielsen, nr. 1 2016, 

Side 24, Når oktoberfest bliver en 

Adria tradition 

(Fortsat fra side 10) 

(Fortsættes på side 12) 
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 Bestyrelsen/Aktiviteter 

934 Claus Drescher, nr. 2 2016, Side 

12, Adria påske tur, 

535 Lillian & Ole Boy, nr. 2 2016, Side 

14, Turen til England, 

934 Claus Drescher, nr. 3 2016, Side 

18, Tur til Neumünster 

27 Lone Eriksen, nr. 3 2016, Side 20, 

Trollingtur til Bornholm, 

1019 Maria & Jørgen Birk, nr. 3 2016, 

Side 22, Indlæg i Adriavisen, 

1019 Maria & Jørgen Birk, nr. 3 2016, 

Side 23, Ølsmagning i Rødvig, uden øl 

1036 Inge & Lars Dyring Nielsen, nr. 

3 2016, Side 24, Ø-Hop i det sydfyn-

ske, 

544 Erik Jønsson, nr. 4 2016, Side 11, 

Adria clubbens efterårstræf, 

1065 Lene & Preben Kramer, nr. 4 

2016, Side 15, Forårstur med Adriaen 

1019 Maria & Jørgen Birk, nr. 4 2016, 

Side 18, Flådens friske fyre, 

1019 Maria & Jørgen Birk, nr. 4 2016, 

Side 20, Fest og farver i Hillerød, 

1124 Oana & Vittus Bernlow, nr. 4 

2016, Side 23, Tur til Rumænien 

Dette års vinder af kurven blev 934 

Claus Adria påske tur. Kurven er sendt 

med 433 HC til Jylland.  

Dirigenten havde sat sig selv på tale ræk-

ken 

Til orientering har formanden i dag 10 

års jubilæum som formand for Adria 

Club Danmark. Der blev råbt hurra og 

en stor applaus fra medlemmerne, desu-

den fik formanden en flot blomst med 

tilhørende skjuler, og en fin blå hjemme-

strikket halsmuffe.  

Formanden takkede for de fine gaver 

Formanden vil gerne takke dirigenten for 

veludført arbejde. 

 

406 Kursus i øl brygning 

Start tidspunkt: 11-08-2017 00:00 

Slut tidspunkt: 13-08-2017 00:00 

 Beskrivelse: Kunne I tænke jer at brygge 

jeres eget øl?  

Det er der nu mulighed for under kyndig 

vejledning. Vi holder arrangementet 

hjemme hos os selv, da der er fine mu-

ligheder for både camping og lokaler til 

øl brygningen, og skulle vejret være lidt 

kedeligt, er der også siddeplads inden-

dørs. 

Vi sørger for en toilet/bade vogn og der 

vil være mulighed for strøm og toilet/

spildevandstømning. 

Vi mødes i løbet af fredagen, og lørdag 

bliver så store brygge dag. Hvis ”den 

bedre halvdel” eller børn ikke er helt så 

interesserede i ølbrygningen, har vi mu-

lighed for at arrangere en tur til Aars by 

eller rundt i dens omgivelser, der har 

meget at byde på. Angående børn, så er 

der fine legemuligheder på gården, sam-

men med vores egne to piger. 

Prisen er kr. 200 for plads, toilet/

badevogn og strøm pr. vogn for hele 

weekenden. Selve øl brygningen kommer 

til at koste kr. 300 pr. vogn (det giver til 

ca. 10 liter øl) Da øllet jo skal gære, har 

jeg sørget for smagsprøver. 

PS. Begynd bare nu at samle flasker med 

patentpropper. 

 Med venlig hilsen 

(Fortsat fra sidste nummer) 

(Fortsættes på side 14) 
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Oana og Vittus (medlem nr. 1124) tlf.: 

29 92 38 54 

Alexandra og Emilia 

Plads til 10 vogne  

Med hjælp fra Clara og Jan 

Sted: Sillevadvej 5, 9600 Aars 

Oprettet af: 1124 Vittus Bernlow og 

Oana 

Tilmeldingsfrist: 28-07-2017 00:00 

Max tilmeldinger: 20  
 

407 Western Weekend  

Løgballe 

Start tidspunkt: 18-08-2017 00:00 

Slut tidspunkt: 20-08-2017 00:00 
  

Beskrivelse: 

Fredag vi samles i løbet af dagen. 

kl. 20:00 standerhejsning. 

kl. 21:00 fortælling i sommernatten ved 

Bente Johannesen. 
 

Lørdag 

kl. 10:00 lerdue skydning  

kl. 13:00 besøg på Hedensted Caravan. 

Vi skal hører lidt om trailer kort, og 

måske har Kenneth andet i ærmet. 

kl. 17:00 - 19:00 fællesspisning i cirkus-

teltet, med egen mad, eller en grillpølse, 

eller take away fra Hyrup kro. 

Kl. 19:00 - 22:30 musik og dans ved 

Topper (et western band) 

Der kan i løbet af aftenen købes 

2 pandekager til kr. 15,00 og  

1 grill pølse til kr. 20,00.  
 

Søndag  

Kl. 10:00 tager vi flaget ned og siger tak 

for denne gang, det haster ikke med at 

tage hjem, siger Anker. 
 

Der skal være 10 tilmeldte til lerdue 

skydning, prisen er kr. 100 for lån af 

gevær og patroner og lerduer. 

Hvis vi ikke bliver nok, kan der blive en 

rettelse i programmet. 

 

Pris ved 2 personer i campingvogn inkl. 

el og musik og dans kr. 550,00 

Pris ved 1 person i campingvogn inkl. el 

og musik og dans kr. 330,00 
  

Sted: Løgballe camping ved Anker Olsen 

Løgballevej nr 12 7140 Stouby 

www.logballe.dk 
  

Oprettet af: 0671 Marian Christiansen 
  

Tilmeldingsfrist: 30-07-2017 00:00 

Max tilmeldinger  

 

411 Vinfestival Ribe 

Start tidspunkt: 01-09-2017 00:00 

Slut tidspunkt: 03-09-2017 00:00 
  

Beskrivelse: Der er vinfestival i Ribe 

fredag fra kl. 15 til 21 og  

lørdag kl. 10 til 16. 

Se mere på Ribevinfestival.dk. 

Hvis vejret tillader det langbord lørdag 
 

Campingpladsen ligger i gå afstand ca. 

1,5 km. fra byen 

Yderlig information når vi mødes. 

0719 Joan og Werner 
  

Sted: Ribe Campingplads Farupvej 2, 

6760 Ribe 

(Fortsat fra side 12) 

(Fortsættes på side 15) 
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Oprettet af: 0719 Joan og Werner 

Straadt 

Tilmeldingsfrist: 28-07-2017 00:00 

Max tilmeldinger- 

 

410 Slovenien 2017 
Start tidspunkt: 02-09-2017 18:00 

Slut tidspunkt: 09-09-2017 10:00 

    

Beskrivelse: Der bliver ingen køregrup-

per denne gang. De fleste af os har væ-

ret i udlandet og mange har nu fået GPS 

i bilen. De campingpladser vi plejer at 

benytte kan selvfølgelig bruges. Det er 

SeeePark Kirchheim, camping Wagner-

hof i Bergen og vi ankommer til Ljubljana 

Resort i Slovenien lørdag den. 2. sep-

tember 2017, og skal blive her til vi kø-

rer hjem den 9. september kl. 10:00.  
 

Pris for nedenstående: HUSK ACSI kort 

Pr. Vogn incl strøm og 2 personer = ca. 

kr.2.800 

Pr. Vogn incl strøm og 1 person = ca. 

kr.1.800.  

Ekstra person i vognen = ca. kr. 1.200.  

Børn under 12 = ca. kr. 1.200  
 

• 7 overnatninger for campingvogn og 2 

personer incl. strøm,  

• 1 tur til Goriška Brda vindistrikt. 

• Bustur til Adria fabrikken og retur til 

campingpladsen 

• 1 bustur til Kamnik (the medieval 

town) - Velika planina (mountain 1.600 

m incl. lift and incl. lunch) - Kamniška 

Bistrica  

• Afslutningsmiddag (3 retter) om afte-

nen incl. ½ flaske vin på Ljubljana Resort 
 

Selve arrangementet bliver lagt på 

www.igroups.dk, og der er intet max. Vi 

vil forsøge at få alle med; men hvis der fx 

melder sig et antal, der ikke passer med 

det antal busser, der skal lejes, så bliver 

en ekstra bus for dyr, og vi vælger per-

soner fra efter følgende regler:  

• Du er med, hvis du aldrig har deltaget 

før.  

• Har du deltaget 4 gange før kan du 

være én af dem, der først bliver valgt fra  

• Har du deltaget 3 gange før kan du 

være én af dem, der derefter bliver valgt 

fra 

• Har du deltaget 2 gange før kan du 

være én af dem, der derefter bliver valgt 

fra 

• Har du deltaget 1 gange før kan du 

være én af dem, der derefter bliver valgt 

fra 
 

Adria vil gerne vide hvor mange vi bliver, 

(blot så de kan finde et sted, hvor vi alle 

kan være). Så hvis du allerede nu ved, at 

du gerne vil med så meld dig til. Ca. den 

1. november melder jeg antallet af tilmel-

dinger retur til Adria, så de har lidt at gå 

med.  
 

Tilmelding er bindende den 20. maj 

2017, og betaling skal ske senest den 1. 

juni 2017.  
 

HUSK * HUSK * HUSK * HUSK * HUSK  

Se hjemmeside www.adriaclub.dk eller 

www.igroups.dk 
 

Ret til ændringer forbeholdes 
   

Sted: Ljubljana Resort, Slovenien 
 

Oprettet af: 0027 Lone & Preben Sten-

berg Eriksen 
  

Max tilmeldinger: - 
 

  
  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=2528&group_id=618
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=2528&group_id=618
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412 Efterårstræf 2017 
Start tidspunkt: 15-09-2017 14:00 

Slut tidspunkt: 17-09-2017 12:00 

Program for efterårstræffet 15-09 – 17-09 

2017 på Fyn 
15. september:  

Kl. 14:00 Ankomst fra  

Kl. 14:00 dagen er til fri disposition  

Kl. 17:30 stiller vi op i opholdsstuen 
 

16. september: 

Kl. 10:00 Standerhejsning 

Kl. 13:00 Frokost ved langbord, hvis 

vejret tillader 

Gåtur i Svanninge Bakker / Bjerge 

Cykeltur i Svanninge Bakker / Bjerge 

Kl. 19:00 Fællesspisning i opholdsstuen 

og efterfølgende hyggeligt samvær 
 

17. 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 

bliver vist hen til Adria Club Danmark.  

Hvis der opstår problemer skal henven-

delse ske til bestyrelsen 
 

Camping pris pr. døgn: 

Som gruppe får vi 20% rabat på over-

natningsprisen som er kr. 230,00 inklu-

siv 2 prs. og maks. 6 kw. Merforbrug 

afregnes med kr. 3,50 pr. kw.  

Dvs. pr. overnatning kr. 184,00 

(Gælder også hvis nogen ankommer før 

eller afrejser senere) 

I får et Kort til Bad Pris (I bruger nor-

malt varmt vand for omkring kr. 5) 
 

Husk at tage det gode Adria Club Dan-

mark humør med og lad os få nogle 

gode dage sammen med 

Bestyrelsen 
 

Praktiske oplysninger: 

Lejrchef: Lone & Torben Kjærulff 
 

Tovholder på arrangementet: 0339 Laila 

& Allan Wittenkamp  
  

Sted: Fåborg Camping, Odensevej 140, 

5600 Faaborg 

Oprettet af: 0339 Laila & Allan Witten-

kamp  

Tilmeldingsfrist: 08-09-2017 00:00 
Max tilmeldinger: -  
 

415 Kulturnat i Hillerød 
Start tidspunkt: 22-09-2017 15:00 

Slut tidspunkt: 24-09-2017 14:00 
    

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 d. 

22.9.2017 inden kl. 15:00. 

Der er desuden mulighed for at sætte 

vognen op tom søndag d. 17.9.2017 

uden beregning. 

 

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 

samtidig har lukkefest om lørdagen. Vi 

er blevet lovet at vi sidder samlet, en-

ten 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. ?, den kommer senere. Vi 

skal så købe drikkevarerne af Anette 

lørdag aften til spisningen, men normalt 

har hun jo rimelige priser så mon ikke 

(Fortsat fra side 15) 

(Fortsættes på side 18 
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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 sta-

dig kan få en god Adria aften, hvor vi 

bare vil være sammen med andre campi-

ster. 

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.  
 

Vi har åbnet for 40 deltagere, dette kun 

så der evt. ved framelding fra nuværende 

deltagere vil blive fyldt op fra ventelisten 

automatisk, dvs. at 30 deltagere stadig er 

max. antal deltagere, men skriv dig på, så 

er du på venteliste hvis nogen melder 

fra. Så er du imellem de første 30 på 

listen er du automatisk tilmeldt, ellers 

ikke. 
 

Tilmelding her på Igroups eller på tlf. nr. 

22112378 

Adria Club Danmark hilsen 

348 Lene & Bjarne Sørensen 
  

Sted: Hillerød Camping, 

Oprettet af: 0348 Lene & Bjarne Søren-

sen 
  

Tilmeldingsfrist: 02-09-2017 00:00 

Max tilmeldinger: 40  

 

413 Oktoberfest i       

Bylderup Bov 
 

Start tidspunkt: 20-10-2017 17:30 

Slut tidspunkt: 22-10-2017 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. 

 

Foreløbigt Program for turen 
 

Fredag den 20. okt. 2017 

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 må gerne 

medbringes, eller købes i krostuen. 

Menu Fredag aften: Schnitzel med tilbe-

hør. 
 

Lørdag den 21. 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 

Kl. 18:30 mødes vi til oktoberfest i kro-

stuen, her serveres en dejlig oktober 

menu, dejlig hjemmelavet mad, bayersk 

øl og fortsætter forhåbentlig aftenen 

med en stemning som var du i Sydtysk-

land. 
 

Drikkevarer må ikke medbringes til ok-

toberfesten lørdag. 
 

Søndag den 22. okt. 

Kl. 10:00 stryger vi Adriaflaget og siger 

tak for denne gang. 

Priser. 

Campingplads 140,00 kr. for vogn med 2 

personer pr. døgn, med bad, og strøm 

Campingplads 100,00 kr. for vogn med 1 

person pr. døgn, med bad, og strøm 

Ekstra voksen person i vogn 55.00 kr. pr. 

døgn 

Børn fra 6-14 år pr. døgn 35.00 kr. 
 

Menu fredag aften 99,00 kr. pr. prs. 

Oktober menu lørdag 149,00 kr. pr. prs. 

Mad: børn, der kan bestilles børnemenu 

til 65.00 kr. 

Rundstykker lørdag-søndag 26,00 kr., 

(Continued from page 17) 
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regnet 2 stk. pr. prs.  
 

Vi er bedt om at stå for opkrævning af 

campingplads og mad, så vi vil gerne have 

pengene bliver indbetalt inden arrange-

mentet.  
 

Afregning af drikkevarer direkte. 

Sidste frist for tilmelding fredag den 22 

sept. 2017 

Meddelelse om indbetaling udsendes 

start af uge 38 
 

Pengene bedes indbetalt på Adria Club 

Danmarks konto senest 7. okt.2017,  

Mærket 413 oktoberfest + medlems nr. 

til 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: 22-09-2017 00:00 

Max tilmeldinger: 70  

414 Juleweekend 
Start tidspunkt: 24-11-2017 00:00  

Slut tidspunkt: 26-11-2017 00:00  

Se næste nr. eller www.igroups.dk 

 

Påsketuren 2017 

Clara og Jan havde endnu en gang arran-

geret en god Påsketur til Vestbirk Cam-

ping. 

 Med 32 tilmeldte og fremmødte deltage-

re var der meget tæt på fuldt hus i det 

dejlige fælleslokale, som Lene fra Vest-

birk Camping stiller til rådighed for Adr

 ia klubben. Forholdene på Vestbirk 

Camping er altid pæne og indbydende. 

Torsdag. 

  Helene og jeg plejer at være de sidste 

der tropper op, men i år lykkedes det 

for Else og Vagn at ankomme som de 

sidste. Det var vist noget med Vagn og 

middagssøvn – men jeg kan huske for-

kert? 

 Vi var heldige at møde flere nye med-

lemmer, vi ikke havde truffet før. De 

havde også fundet vejen til Vestbirk, og 

jeg tror, at de kommer igen. For jeg hå-

ber bestemt, at Clara kommer med en 

ny invitation til næste år, da guiderne fra 

Brædstrup Turistforening allerede er 

booket med et spændende indlæg fra 

lokalområdet for 2018. – Så vi glæder os. 

 I de forrige år har Påsketuren givet os 

mange hyggelige timer og en spændende 

tur til Tangeværket, Damptogs kørsel på 

Bryrupbanen i strålende solskin, en ople-

velse på Industrimuseet i Horsens, og 

historien om Den Genfundne Bro over 

Gudenåen – og fredag formiddag var der 

afgang til Vestbirk Vandkraft – som altså 

ligger i Østbirk, -  hvor 2 guider fra 

Brædstrup Turistforening var mødt op 

for at fortælle klubbens medlemmer om 

forarbejdet og selve processen med at 

skabe et vandkraftværk i begyndelsen af 

1900 tallet. 

 Vandkraftværket blev bygget i 1922 – 

1924, efter at Vestbirk Garn- og Triko-

tagefabrik nedbrændte i 1920. Ved at 

opdæmme og lave omledning af vandet, 

kunne man opnå endnu større fald på 

vandet og dermed udvinde en større 

kraft til at drive turbinerne. Et impone-

rende jordarbejde udført med skovl og 

trillebør. Bygningen er også et flot mur-

værk i sig selv, og inde i bygningen er der 

Fortsat fra side 18 
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nu museum, da de to turbiner og gene-

ratorer ikke længere er i drift.  

 Der er opsat et nyere anlæg, som laver 

samme Kilowatt Timer som de 2 gamle 

anlæg tilsammen. Der var ikke adgang til 

det nyere anlæg, vi kunne kun se af-

gangsvandet ud af bygningen. 

 Vores guider fra Turistforeningen havde 

fået lov til at tage os med ind på privat 

område, så vi så de resterende bygnin-

ger og fik historien om Christian Fi-

scher der i 1852 startede Vestbirk Garn

- og Trikotagefabrik. – Vejret i Påsken 

2017 var lidt lunefuldt, men vi havde en 

dejlig fredag formiddag uden regn, så 

det var en fornøjelse at trave frem og 

tilbage langs den håndbyggede dæmning, 

som leder vandet fra Vestbirk Sø og 

frem til Elværket. 

 Lørdag formiddag gik med lidt småsnak-

ken hist og her – hvor vi alle småsultede 

lidt, for vi prøvede at lave plads til Cam-

pingmutters påskefrokost. Under froko-

sten blev snakket, og skålet, hygget og 

pjattet og sikkert også fortalt en enkelt 

røverhistorie og sidst på eftermiddagen 

var alle tilpasse og mætte. 

 Søndag formiddag viste Oana og Vittus 

spændende og interessante billeder fra 

deres tur til Rumænien, med forklarin-

ger om hvad vi så.  -  Der er vist en 

klubtur i støbeskeen* 

 Da fremviseren var fundet frem spurgte 

Susanne og Peder om der nogen der 

havde lyst til at se billedmateriale fra 

deres 7 uger tur i Kroatien, og ja det 

var der, så vi var mange, der havde en 

spændende søndag formiddag, hvor vi 

kunne nyde - og lade os inspirere af 

vores venners erfaringer og oplevelser 

fra gode campingture. 

Tak til alle for et godt arrangement, 

interessante indslag og hyggeligt samvær 

– på gensyn. 

934 – Helene & Claus  

Forårstræf 2017 
 Så blev det endelig tid til, at vi skulle ud 

med cv efter vinteren. Tog afsted den 

10 maj 2017 med kurs mod Nakskov 

Fjord Camping. Da vi ankom, var der 

kommet nogle medlemmer, og resten af 

dagen kom der flere og flere, men de 

fleste kom torsdag. Thomas lejrchefen 

havde sørget for, at der var opstillet et 

stort kraftigt telt med borde og stole, 

og det blev benyttet fra onsdag til man-

dag, hvor det blev pillet ned.  Onsdag 

sad vi 4 i teltet og spiste, men det var 

rigtig hyggeligt, for vi fik skålet med de 

134 andre medlemmer, dejlig stemning 

selvom det blev køligt til sidst.  

 Torsdag aften var der ikke fuldt hus i 

teltet til aftensmaden, men vi var en del 

flere end 4, så igen en rigtig dejlig hygge-

lig aften.  

 Fredag var der standerhejsning og kl. 14 

PR seminar og kl. 16:30 havde Thomas 

og konen arrangeret tip en 13, og det 

gik ud på, at smage på øl, vin og vand. Så 

skulle vi gætte hvor vinen kom fra og 

krydse af på en liste med øl sorter og 

lande. Det var meget festligt med god 

stemning og 444 Allan hed Lizzie, hustru 

til Bjarne, da hans rigtige Lizzie ikke ville 

med alligevel og stemningen blev sat 

yderligere i vejret. Det blev 348 Bjarne, 

som vandt med 7 rigtige af de 13 smags-

prøver. Præmien var gavekort på 500 kr 

(Continued from page 20) 
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til brug på campingpladsen, meget flot 

præmie, sponseret af campingpladsen. 

 Lørdag var der generalforsamling og vi 

var 138 personer og alt forløb stille og 

roligt, dog blev formanden mundlam, da 

dirigenten rejste og sagde, at det var 

formandens 10 års jubilæum. Medlem-

merne rejste sig, og så blev der klappet 

og en meget flot blomst samt strikket 

halskrave blev overrakt. Om aftenen fik 

vi rigtig dejlig mad, og der var rigeligt, så 

alle 

blev 

mætte 

ellers 

var 

det 

deres 

egen 

skyld. 

Dog 

var 

der 

igen 

des-

sert; 

besty-

relsen havde vurderet, at der ikke var 

plads til dessert; MEN, MEN, en del 

havde ikke fået nok, og der er vel altid 

plads til en is. Nogle var rigtig smarte, 

de tog isen først, så var der plads til 

den. Om eftermiddagen havde 339 Laila 

budt op til Zumba, der var en del der 

gerne ville gøre plads til både mad og 

dessert om aftenen. Vi havde en aftale 

om mandagen, så vi var nødt til at køre 

hjem søndag efter standernedtagning.  

Med Adria hilsen 27 Lone  

Forårstræf 2017 
 Dagen startede med regnfuldt vejr i 

Vanløse, men det klarede op i løbet af 

dagen, og der var strålende solskin, da 

jeg kom frem til Nakskov Fjord Cam-

ping, hvor mange allerede var ankom-

met. Om aftenen var der fællesspisning i 

det telt som campingpladsen havde op-

sat, og næste dag var der flaghejsning og 

velkomst til nye medlemmer, der ikke 

tidligere havde været med på træf. Jeg 

var en tur inde i Nakskov og se nogle af 

de gamle bygninger, om aftenen var der 

igen fællesspisning i teltet, det var lidt 

køligt. 

 Lørdag var der generalforsamling som 

var overstået på en god time og der var 

genvalg hele vejen rundt, om aftenen var 

der en fin menu for dem som havde 

tilmeldt sig,  

 Kalveculotte med gemyse, og Allen 

(444) svingede kniven til udskæringen, 

en meget fin menu som smagte rigtig 

godt, og der var rigeligt med kød, og 

snakken gik lystigt også til kaffen og de 

små glas. Nogle havde ikke fået nok, så 

de købte vaffel is med flødeskum eller 

guf i kiosken. 

 Søndag var der standernedtagning og 

hjemkørsel, igen i et forrygende godt 

vejr, tak til bestyrelsen for endnu et 

godt træf. 

544 Erik Jønsson 

 

Sankt Hans på Rosenvold 
 Hele tre arrangementer var der til 

Sankt Hans 2017. Et på Sjælland, hvor 

Aase Olsen havde inviteret til Sankt 

(Continued from page 22) 
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 Indlæg fra medlemmer 

Hans ved Vemmetofte og to i Jylland, 

det ene hos Clara og Jan, der samlede 

bedsteforældre og børnebørn i stort 

antal på en bondegård. Det andet jyske 

arrangement var på Rosenvold ved 

Vejle Fjord. Her bor man på en strand-

eng, lige ved fjord og skov. Arrangører-

ne var Marian og Bent, som er fastligge-

re på pladsen denne sommer. Marian 

og Bent modtog os med stor gæstfri-

hed, og vi havde alle en meget hyggelig 

weekend. 

 Fredag aften var der bål, sang og båltale 

på stranden, og vi sluttede aftenen i 

teltet, som Marian og Bent havde sør-

get for. Lørdag var vi inde i Vejle for at 

besøge virksomheden Isabella. Tommy 

fra Isabella gav os en super fin rundvis-

ning og fortalte historien om virksom-

heden Isabella. Der var kaffe og wiener-

brød i kantinen, der ligger højt i bygnin-

gen med udsigt over Vejle. Det var en 

hyggelig og spændende formiddag. 

Claus og jeg snuppede frokosten i Vejle 

gågade inden turen gik hjem til cam-

pingpladsen.  

 Lørdagen gav lidt blandet vejr, og vi var 

glade for teltet lørdag aften.  

Marian og Bent forkælede os med pan-

dekager med is og Iris Coffee. Vagn 

fortalte historier om den buttede dame 

i Hvide Sande og manden med relation 

til Amsterdam. Vi havde en helt ny flag-

stang med, men foden var vist født me-

taltræt for den gav op i blæsten, og vi 

valgte derfor at synge flaget ned lørdag. 

Sent lørdag aften var der det fineste 

fyrværkeri inde over Vejle, som vi kun-

ne se og høre ude fra campingpladsen. 

 Søndag kørte vi hjem efter en dejlig 

weekend. 

Hilsen Helene 934 

 

Indtryk fra en god weekend i 

Århus 
 Efter at have været nogle dejlige dage 

på Samsø, skulle vi deltage i arrange-

ment i kulturby Århus. Inge havde skre-

vet til os at vi kunne kontakte camping-

pladsen, hvis vi kom senere; men vi ville 

være der meget tidligt, da vi skulle med 

den første færge fra Samsø. Så jeg rin-

gede til campingpladsen og sagde at vi 

kom tidligt, og om vi kunne komme ind, 

hvis pladsen var ledig. Her fik jeg den 

besked af lejrchefen, at så kom jeg til at 

betale for foregående nat. Det forstod 

jeg ikke noget af, så jeg ringede til DCU 

og spurgte om der var kommet nye 

regler, det havde hun aldrig hørt om, 

og jeg måtte godt lige skrive om ople-

velsen. Det er gjort og jeg fik senere 

besked på, at hvis pladsen er ledig kan 

man komme ind uden at betale for fo-

regående nat.   

 Efter ankomst fik vi en lille pose 

med kort, og brochurer over, hvad vi 

skulle lave i weekenden. Arrangørerne 

(Continued from page 23) 
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havde lavet et meget flot program til 

os.  

 Lørdag var vi i botanisk have. God 

oplevelse med mange flotte planter. I  

tropehuset var luften så fugtig at jeg 

ikke kunne fotografere, da linsen dug-

gede. Underligt nok var caféen i bota-

nisk have ikke i stand til at sørge for en 

sandwich til 40 personer, selvom de 

vidste vi kom, så de blev leveret med 

taxa fra et andet sted i Århus. De 

smagte rigtig godt.     

 Det var en stor oplevelse at se Psy-

kiatrisk Hospital.  

Lidt forfærdeligt at det skal være bolig-

byggeri, med fare for at nogle af de 

flotte gamle bygninger forsvinder. Vi 

startede i hospitalskirken med at få lidt 

viden om Psykiatrisk hospital og om 

Overtaci. Måske var fortælleren heller 

ikke den mest inspirerende; og yngste 

frk. Bernlow gav med et dybt SUK 

klart udtryk for sin mening. Jeg synes, 

det blev bedre, da vi kom ned i Over-

taci museet; her var fortælleren på 

hjemmebane, og det blev meget inte-

ressant. Det var også spændende at se 

både herreværelse og den gamle fest-

sal. Den nye havnefront, med de spæn-

dende moderne bygninger, synes jeg 

var godt. Der mangler måske lidt hyg-

ge; men om 5 – 10 år når bevoksnin-

gen begynder at bide sig fast, ser det 

måske ikke lige så trist ud, som det 

gjorde en regnvåd eftermiddag.           

 Søndag kl. 10:00 var vi på Aros. Vi 

har været der et par gange; men man 

kan godt tåle det mere end én gang. Vi 

startede på toppen og gik ned igennem 

bygningen. Drengeskulpturen er helt 

fantastisk.  Fra vinduerne i Aros kunne 

man se ned i parken foran Musikhuset, 

hvor der var loppemarked. Man kan 

nok finde noget man mangler på et 

loppemarked, så vi daskede den vej. Da 

vi kom ud af Aros var der også en del 

madboder fra forskellige steder i ver-

den, hold da op, hvis jeg ikke var sul-

ten, blev jeg det; men vi skulle spise på 

Dalle Valle, så jeg fik styr på mig selv. 

Der var mange spændende ting, jeg 

gerne ville have smagt. Vi mødets med 

de andre foran Musikhuset, hvor Pre-

ben, stadsgartner i Århus, fortalte lidt 

om parken. Derefter gik vi lidt rundt i 

Århus og endte i Bruuns galleri, hvor vi 

spiste frokost i Dalle Valle. Det er ikke 

hver dag, de har et så stort selskab, 

eller også var det uprøvede folk på 

pladserne. Nå, maden var fin.  

 På vej tilbage til bilerne kiggede vi 

på nogle flotte bygninger. Nu manglede 

vi blot at se Marselisborg Slot, og drik-

ke kaffe i slotshaven. Desværre havde 

Dronning Margrethe besluttet at hun 

ville overnatte på Marselisborg, så ha-

ven var lukket, desuden var det svært 

at finde parkeringsplads, så vi vendte 

hjem til campingpladsen, hvor vi drak 

eftermiddagskaffen.           

Både fredag og lørdag kunne man del-

tage i fællesspisning i et udmærket fæl-

lesrum.  

 

Mange tak til 

967 Anni & Preben  

1036 Inge & Lars  

Med Adria hilsen 27 Preben 
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