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327 Ferie for alle 2015 

 
Start tidspunkt: 20-02-2015 10:00 

Slut tidspunkt: 22-02-2015 17:00 

Beskrivelse: Nu starter tilmeldingen til FERIE FOR ALLE i Messe Center Herning.  

 

Der vil være camping bag Messecenter Herning, se evt. www.ferieforalle.dk  

 

Hvis vi bliver mere end 10 campingvogne kan vi ligge sammen, og her vil jeg foretage en samlet bestilling 

 

DER ER IKKE LAVET NOGEN AFBESTILLINGS FORSIKRING, er man tilmeldt og har man betalt, betales 

pengene ikke tilbage. Sidste tilmelding 31. januar 2015 her på igroups.dk eller på tlf. 25 21 50 75. Herefter mailer jeg et 

kontonummer og hvor meget der skal betales, indbetalingen skal ske senest den 3. februar 2015. Det vil glæde PR Vest 

at se rigtig mange af jer til FERIE FOR ALLE.  

Vedrørende mad fredag og lørdag vil komme senere; men som noget nyt er der en:  

Camping Lounge 
- mød de andre vintercampister 
Fredag og lørdag aften fra kl. 18 - 22 er restauranten i hjørnet af Hal F åben for vintercampister. Her 

har du mulighed for at nyde hyggeligt samvær med de øvrige vintercampister i hyggelige rammer. Det 

er tilladt at medbringe egne mad og drikkevarer i loungen. 

Pris 

Kr. 650,- inkl. moms (ophold fra fredag - søndag)+ strømtillæg kr. 100 = i alt 750,- 

Kr. 175,- inkl. moms i tillæg ved ankomst torsdag. 

Priserne inkluderer partoutkort til Ferie for Alle og gælder for to voksne og to børn i én vogn. Er der yderligere 

personer i vognen, koster det kr. 100,- pr. voksen og kr. 50,- pr. barn.  

Som følge af et meget stort pres på strømnettet de senere år er der også i år indført et strømtillæg på kr. 100,00. 

Skriv venligst i kommentar feltet hvis I kommer torsdag (+kr. 175) registreringsnummer bil og campingvogn. 

 

Sted: Messe Center Herning 

 

Oprettet af: 027 Lone & Preben Stenberg Eriksen 

 

Tilmeldingsfrist: 31-01-2015 12:00 

Max tilmeldinger 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=2528&group_id=618
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328 Fællesarrangement i forbindelse med Ferie for alle i Herning 

 

Start tidspunkt: 20-02-2015 00:00 

Slut tidspunkt: 22-02-2015 00:00 

    

Beskrivelse  

Som tidligere år tager vi også i år et par af klubbens telte med. Angående varme, vil vi igen gerne have 

hjælp fra jer med gasovne. Klubben betaler for gassen. 

Fredag aften kl. 19:00 er det vel nok blevet en tilbagevendende begivenhed, at Karen (433) laver den 

rigtige Sønderjysk grønlangkål med pølser og diverse. 

Skulle I have lyst til at smage, så er prisen ca. 40-50 kr. pr person, som betales ved ankomst. Vi vil 

gerne have en tilbagemelding om I ønsker at være med, så Karen ved hvor mange kartofler der skal 

skrælles. 

Lørdag aften også kl. 19:00 er der igen mulighed for at deltage i den store smørrebrøds bord. Hver 

vogn kommer med 8 halve stykker, smurt med det, jeg uddelegerer sammen med jer, så vi ikke får 50 

stykker med leverpostej. Her vil vi selvfølgelig også gerne have en tilbagemelding.  

Husk nu, at det er frivilligt om I ønsker, at være med til fælles mad, og I altid er velkommen i teltet 

med jeres egen menu. 

Max antal deltager i teltet er 40 personer. 

(P.g.a brandmyndighederne er det ikke muligt at tage flere telte med.) 

 

Adria hilsner 

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

 

    

Sted: Klubbens telte på Campingpladsen bag ved Herning Hallerne 

    

Oprettet af: 0097 Clara og Jan Obbekjer 

    

Tilmeldingsfrist: 13-02-2015 00:00 

Max tilmeldinger: - 
  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=12828&group_id=618
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335 Adria Club Danmarks 15 års fødselsdag 
 

Start tidspunkt: 01-04-2015 12:00 

Slut tidspunkt: 06-04-2015 12:00 

    

Program: 

01/04  Ankomst fra kl. 12:00 

02/04  Kl. 10:00 Standerhejsning 

Kl. 12:30 Frokost ved langbord, hvis vejret tillader. 

Kl. 14:30 Klubben giver lagkage. 

Kl. 19:00 Fællesspisning i spejderhuset. 

03/04  Er til egen disposition 

04/04  Kl. 19:00 Fællesspisning i spejderhuset 

Menu: 

Rosa stegt oksefilet. 

Traditionel glaseret skinke. 

Tomat- og røget laksetærte. 

 Let røget svinefilet. 

 

Små kartofler bagt med sød chili. 

Salatfad med lækre salater, 5 slags grøntsager og dressing. 

Amerikansk coleslaw. Fintsnittet hvidkål med gulerødder i original dressing med eddike og sukker. 

Hjemmelavet kartoffelsalat med krydderurter. 

3 slags stenovnsbagt brød og smør 

 

Pris kr. 150 pr. stk. for menuen, der indbetales på klubbens konto Reg. 5014 konto: 0001008370 senest 

den 13.03.15, husk at mærk betalingen med dit medlemsnr. og A335.  

05/04  Er til egen disposition 

06/04  Kl. 10:00 Standernedtagning 

Kl. 08:00 – 12:00 Afregning 

Kl. 12:00 – 15:00 pladsen rømmes og vi kører hjem 

Tilmelding her på siden, på telefon 62 60 26 08 eller på e-mail formand@adriaclub.dk 

 

Praktiske oplysninger:  

Lejrchef Karin og Gert Lindgreen – Odense City Camp 

E-mail: odense@dcu.dk 

Adresse: Odensevej 102, 5260 Odense S 

Telefon: 66 11 47 02 
 

Ved ankomst melder I jer i receptionen med jeres campingkort og jeres Adria Club Danmark nummer, hvorefter I 

bliver vist hen til Adria Club, hvis der opstår problemer skal henvendelse ske til bestyrelsen.  

Camping pris pr. døgn kr. 120.- (bad incl.) 

Strøm betales efter forbrug: 8 kr. pr. dag og + 3,60 pr. kWh 

 

Cykler 

Det er en god ide at medbringe cykler, Odense er en rigtig dejlig cykel by. Der er 300 km. cykelstier i Odense, mange 

af dem gennem naturskønne områder. 

 

Husk at tage det gode Adria Club Danmark humør med og lad os få nogle gode dage sammen.  

    

Sted: Odense City Camp, Odensevej 102, 5260 Odense S 
  

Oprettet af: 0339 Laila & Allan Wittenkamp 
  

Tilmeldingsfrist: 22-03-2015 12:00 

Max tilmeldinger 

mailto:formand@adriaclub.dk
mailto:odense@dcu.dk
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337 Forårstræf 2015 

Start tidspunkt: 30-04-2015 00:00 

Slut tidspunkt: 03-05-2015 00:00 
    

Program for forårstræffet 30. april til 3. maj 2015 
 

30. april 

Ankomst fra kl. 12:00 resten af dagen er til fri disposition.  

 

1. maj 

Kl. 10:00 Standerhejsning. 

Kl. 13:00 Frokost ved langbord, hvis vejret tillader. Ellers på campingpladsens overdækkede terrasse  

Kl. 14:00 Bestyrelsen og PR holder møde  

Kl. 19:00 Fællesspisning på campingpladsens overdækkede terrasse  

 

2. maj 

Kl. 14:00 Generalforsamling på campingpladsens overdækkede terrasse.  

Klubben giver kaffe og kage.  

Kl. 19:00 Fællesspisning på campingpladsens overdækkede terrasse  

Bestil ved tilmelding hvis I ønsker buffet: 

3 slags kød, 3 slags kartofler, 3 slags sovs, samt salatbar 139,00 kr.  

For børn under 12 år 69,00 kr. 

 

3. maj 

Kl. 08:00 — Kl. 12:00 Afregning 

Kl. 10:00 Standernedtagning.  

Kl. 12:00 – 15:00 Pladsen rømmes og vi kører hjem  
 

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 henvendelse ske til 

bestyrelsen.  
 

Pris pr døgn:  

Vogn incl. 2 personer 184 kr. 

Vogn incl. 1 person 112 kr. 

Barn 52 kr. 

Hund Gratis 

Strøm 40,00 kr. 

 

Husk at tage det gode Adria Club Danmark humør med og lad os få nogle gode dage sammen.  

Campingpladsen ligger nær Heather Hill, et naturskønt område som er et besøg værd. 

Bestyrelsen 

 

Sted: Vejby Strand Camping, Rågelejevej 37, 3210 Vejby 

Oprettet af: 0108 Inge Thorup  
  

Tilmeldingsfrist: 17-04-2015 00:00  

Max tilmeldinger: - 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=27718&group_id=618
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338 4. maj i Mindelunden ved Svinø Kirke 
Start tidspunkt: 04-05-2015 14:00 

Slut tidspunkt: 04-05-2015 21:30 
  

Beskrivelse: Oplev et af Danmarks største 4. maj arrangementer på en af Danmarks mindste 

kirkegårde. 
 

På Svinø kirkegård er der indrettet en mindelund for allierede flyvere, der blev skudt ned under 2. 

verdenskrig. I kraft af sin beliggenhed og geografiske tilknytning til Flyvestation Avnø blev Svinø 

Kirkegård valgt som begravelsesplads for de nedstyrtede flyvere på Sydsjælland, Lolland, Falster og 

Møn. Der blev begravet i alt 62 piloter og andet mandskab fra engelske krigsfly og 46 fra amerikanske 

krigsfly. Blandt de begravede er også flyvere fra Australien, New Zealand og Canada. De 46 

amerikanske flyvere blev gravet op og bragt hjem eller til militærkirkegårde i Europa i 1948. 
 

Hvert år 4. maj mindes de faldne ved Mindegudstjeneste og højtidelighed ved gravene. Selv nu, så 

mange år efter, deltager der ofte pårørende til de faldne i højtideligheden. I 1998 døde canadieren 

Donald Smith, som var eneste overlevende fra et flystyrt over Vestsjælland. Han ønskede at blive 

begravet sammen med sine faldne kammerater, og 4. maj 1999 kom hans 3 sønner hertil fra Canada 

med hans urne, der om eftermiddagen blev nedsat nogle meter fra kammeraterne. 
 

Vi synes også, vores Adriavenner skal have mulighed for at opleve 4. maj på Svinø. Da 4. maj i år falder 

på en mandag, og vi ikke har en campingplads i umiddelbar nærhed, og da der er Forårstræf i 

weekenden, planlægger vi i første omgang et dags- og aftenarrangement, som starter i vores have kl. 

14:00 slutter i Mindelunden kl. ca. 21:00. 
 

Hvis der er stemning for det, har vi mulighed for at få oprettet en midlertidig campingplads i 

nærheden, hvor der kan overnattes til en rimelig pris fra søndag til tirsdag. Der vil være vand, toilet 

og strøm men ikke bad. I givet fald flytter vi også ind på den midlertidige campingplads, og 

arrangementet vil i stedet starte der med standerhejsning søndag eftermiddag og slutte tirsdag 

formiddag kl. 10:00 med standernedtagning. Dermed vil der være mulighed for vandreture på områdets 

65 km. stinet eller besøge et stort loppemarked i byen søndag. 
 

Skriv derfor gerne i tilmeldingen, om der ønskes overnatning. 
 

Vi bor 100 m. fra en rigtig god badestrand. Måske lidt for koldt i begyndelsen af maj. Men inden for en 

afstand på ca. 300 m. er der et par gode fiskepladser ved stranden, som tiltrækker mange lystfiskere 

året rundt. I maj kan der sikkert stadig fanges havørred, med lidt held er hornfisken også kommet.  
 

Program for dagsarrangement på Svinø mandag den 4. maj 2015: 
 

Kl. 14:00: Velkomstkaffe og orientering i vores have. I tilfælde af regn, er der mulighed for at sidde i 

tørvejr. 
 

Kl. 15:00: Afgang til den tidligere Flyvestation Avnø. Nu Naturcenter. Mulighed for at gå på 

afmærkede vandrestier i området. Hvis man går til stranden eller op i det tidligere kontroltårn, kan 

man i kikkert se sælkolonien i Avnø Fjord. Der er ca. 250 sæler i alt, og der ligger næsten altid et 

stort antal på stenene ved Avnø Røn. 
 

Kl. 17:00: Der tændes op i grillen. Mulighed for at grille sit medbragte kød eller sin friskfangede fisk. 

Deltagerne sørger også selv for drikkevarer. 
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Ca. 19:15: Afgang til Mindelunden ved Svinø Kirke. 
 

Ca. 21:30: Hvis der er interesse for det, giver vi en kop kaffe i haven. Ellers slutter arrangementet ved 

Mindelunden.  
 

Pris pr. deltager 50 kr., som dækker kaffe, kage, grillkul, salat og andet tilbehør til maden. 
 

Læs gerne mere på filen 4. maj på Svinø under fildeling eller 4. maj 2013 på Svinø under Fotos. 
 

 
 

Håber, vi ses! 
 

743 Kirsten og Orla 
 

Sted: Start i vore have, Dybsøvejen 61, 4750 Lundby. Slut ved Svinø Kirke, Svinø Kirkevej 9, 4750 

Lundby 
 

Oprettet af: 0743 Kirsten & Orla Andersen  
  

Tilmeldingsfrist: 10-04-2015 00:00 

Max tilmeldinger: - 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=223854&group_id=618
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340 Kr. Himmelfartstur til Hamburg 
 

Start: Torsdag den 14. maj.2015 

Slut: Søndag den 17. maj 2015  

Foreløbigt program for Kr. Himmelfartsturen                  
 

Vi bor på Campingplads Stover Strand. 

Adressen: Stover Strand 10 – 21423 Drage 
 

Campingpladsen kan ses på: www.camping-stover-strand.de 
 

Vi har reserveret 25 pladser, så det er først til mølle. 
 

Ankomst 

Torsdag den 14. maj 2015 

Ankomst i løbet af dagen. 

Vi skal ligge på klubpladsen direkte ned til Elben, og alle kommer til at ligge samlet, anvisning ved 

ankomst. Ved ankomsten får du udleveret kort over Hamburg. 

Kl. 19:00 langbord, herefter socialt samvær hvis vejret tillader 

Kl. 20:00 standerhejsning og velkomst 
 

Fredag den 15.maj 2015 

Kl. 10:30 Se verden i miniatureform- Modeljernbaneudstillingen Miniatur Wunderland 

Modeljernbaneudstillingen Miniatur Wunderland er verdens største af sin slags. Her er der mulighed 

for at se hundredvis af forskellige modeltog køre rundt i miniaturelandskaber fra f.eks. Alperne, 

Østrig, USA, Sverige, Norge og endda Danmark. Et af de nyeste skud på stammen er en 

miniaturemodel af Hamburgs lufthavn med lettende og landende fly. Pris pr. voksen ca. € 13 
 

Adresse: Miniatur Wunderland, Kehrwieder 2, Block D, 20457 Hamborg, (Hamburg-Altstadt)  
 

Efter et besøg i Wunderland går turen til den gamle Elbtunnel 

Tag en spændende gåtur gennem Den gamle Elbtunnel fra 1911, der var i fuld funktion indtil Elbtunnel 

på A7 åbnede i 1975. Der er to tunnelrør, der stadig benyttes til lokaltrafik om end i begrænset 

omfang. 

Turen starter ved de markante kuppelbygninger ved St. Pauli-Landungsbrücken, hvor man via en af de 4 

elevatorer (til biler og andre trafikanter) kommer ca. 25 meter ned. Gå den 426 meter lange tur 

gennem det ene tunnelrør og retur af det andet - og lad dig fascinere af datidens ingeniørkunst. 

Adresse: Bei den St. Pauli-Landungsbrücken 5, 20359 Hamburg, Tyskland 
 

Kl. 19:00 Buffet ombord på campingpladsens husbåd som ligger i en lille havn ved campingpladsen, 

Her skal vi med udsigt over Elben nyde en lækker buffet, og socialt samvær. Pris pr kuvert ca. € 20 

mangler endelig pris. 
 

Lørdag den 16.maj 2015 

Kl. 10:00 Vi mødes på havnemolen ved campingpladsen, her bliver vi afhentet af en turbåd og sejler på 

Elben så vi kan nyde udsigten ind til Hamburg havn. Sejlturen tager ca. 2 timer. 

På havnen holder en bus klar til en 2 timers tur rundt i Hamburg med dansk guide, før vi omkring kl. 

16:00 med bussen er tilbage ved campingpladsen Stover Strand, pris for turen € 39 pr. prs. 

http://www.camping-stover-strand.de/
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Kl. 19:00 langbord hvis vejret tillader 

Kl. 20:00 Standerstrygning  

Vi stryger fanen og afslutter turen med socialt samvær resten af aftenen 

 

Søndag den 17. maj 2015  

Hjemrejse: Vi har afsluttet turen, så der er mulighed for at begive sig hjemad hvornår man har lyst.  

 

Vi ønsker alle en rigtig god tur hjem, eller hvor i nu skal hen. 

 

Priser for Campingplads: 

Campingvogn pr. enhed, pr. nat med 2 voksne € 20 gældende for perioden torsdag den 14. maj til 

søndag den 17. maj 

El pr tilslutning € 2  

Der er mulighed for at komme før, eller/og blive længere, her er prisen efter prisliste 

 

Campingplads buffet, indgang til Wunderland, sejltur + bustur i Hamburg afregnes ved indbetaling til 

Adria Club Danmark, opkrævning udsendes ca. 1½ mdr. før arrangementet  

 

Arrangør 433 Karen & Hans Chr. Nielsen 
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342 Grisefest i Pinsen 

Start tidspunkt: 22-05-2015 12:00 

Slut tidspunkt: 25-05-2015 12:00 

    

Beskrivelse: Vi har reserveret 30 pladser på Ulslev Strand Camping. 

Kom og vær med, se grisen danse på grillen i pinsesolen. 

 

Fredag d. 22. maj  

Ankomst i løbet af dagen. 

 

Lørdag d. 23. maj: 

Kl. 11:00 Standerhejsning, herefter opsætning af fælles telt. 

Hvis vejret tillader det, frokost ved langbord 

Kl. 19:00 regner vi med at kokken & grisen er klar. 

 

Søndag d. 24. maj: 

Afslapning, badning ved stranden eller ture i området hvis man har lyst. 

 

Mandag d. 25. maj: 

Kl. 11:00 Standernedtagning samt farvel for denne gang. 

 

Priser for gris + tilbehør: 

Voksen 80,- kr. 

Børn u/12 år. 40,- kr. 

 

Betaling for gris & tilbehør bedes indbetalt på: 

Reg.: 6610 

Konto: 0010128390 

Senest 1. maj 2015 

 

Priser overnatning pr. døgn: 

vogn + 2 personer 180,- kr.  

Strøm 39,- kr. 

Børn 1-11 år 40,- kr. 

Børn 12-15 år 51,- kr. 

Hund 15,- kr.  

    

Sted: Ulslev Strand Camping, Standvejen 3, 4872 Idestrup 

    

Oprettet af: 0657 Annette & Jesper St~  

    

Tilmeldingsfrist: 22-04-2015 12:00 

Max tilmeldinger: 50 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=221911&group_id=618
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345 Naturoplevelse i Sverige 
 

Start tidspunkt: 04-06-2015 00:00 

Slut tidspunkt: 07-06-2015 00:00 

    

Beskrivelse: Dette arrangement er for vandreglade campister. Så snør vandreskoene og kom med til en 

fantastisk naturoplevelse. 

 

Skäralid Camping ligger 70 km fra Malmø og 40 km fra Helsingborg.  

Campingpladsen ligger lige på den anden side af vejen til Sveriges skønne Nationalpark Söderåsen.  

 

4.juni  

Ankomst i løbet af dagen. 

 

Kl 20:00 går vi en lille aftentur til Nationalparken så I lige kan snuse til hvad der venter jer. 

 

5. juni  

Kl 10:00 Standerhejsning 

 

Kl 11:00 Vi tager på vores første vandretur.  

Gul rute som er på 3,7 km. 

Det tager ca. 1½ time at gå hele turen, som starter stille og roligt opad, hvor man til sidst kommer til 

en meget smuk udsigt der kaldes "Kopparhatten". Så går det nedad igen og til sidst går man langs åen, 

hvor det hele ligner alfeland. 

 

Kl 19:00 Fælles aftensmad i teltet 

 

6. juni 

Kl 11:00 2. vandretur 

Blå rute som er på 7,2 km. 

Det tager ca. 3 timer at gå turen. 

Stille og roligt snor stien sig langs åen og gennem den svenske ås. 

Efter ca. 1½ time kommer vi til en lille rasteplads, hvor der ligger en hytte man kan gå ind i, og der er 

en sjov gammel brønd hvor man kan fylde sin drikkedunk op med frisk vand. 

Ved denne plads spiser vi vores medbragte madpakke. Tag evt. siddeunderlag med. 

Så går turen tilbage på den anden side af åsen. 

Her kommer vi til flere udsigtspunkter, hvor man kan komme ud og se en flot udsigt, hvis man tør. 

 

Kl 19:00 fælles aftensmad i teltet 

 

7. juni 

Kl. 10:00 standernedtagning og tak for denne gang 

 

Pris pr døgn SEK 230,00 + el SEK 50,00 

 

Sted: Skäralid Camping 
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Skäralid 750 

264 53 Ljungbyhed 

Sverige 

 

Tilmelding her på I-Groups  

eller på tlf. 21 60 80 61 

eller på mail: inge.thorup@hotmail.com 

 

Sted: Skäralid Camping, Skäralid 750, 264 53 Ljungbyhed, Sverige 

    

Oprettet af: 0108 Inge Thorup  

    

Tilmeldingsfrist: 20-05-2015 00:00 

Max tilmeldinger: - 

 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=27718&group_id=618
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346 Sankt Hans 2015 

 

Start tidspunkt: 12-06-2015 00:00 

Slut tidspunkt: 14-06-2015 00:00 

    

Beskrivelse: Sankt Hans 2015 

Hestekræfter både med fire hjul og fire ben, også et par stykker på to hjul. Rig lejlighed for at, ride 

en tur både på pony men også lidt større heste. 

For dem med lidt benzin i blodet, er der flere veteranbiler der kan sparkes dæk på. Måske komme ud 

og køre en lille tur. 

Hvis nogle ting falder på plads, vil Jan tage en campingvogn op på lift for, at vise lidt om vognens 

bremser og hvad der ellers har interesse. 

Et arrangement hvor der er mange muligheder for børn, da der også er masser af kæledyr på gården.  

Arrangementet bliver i år ”lidt” anderledes, da vi skal ligge på en hestefold. Vi ligger jo ikke på 

campingplads så de fine faciliteter er ikke til stede. Men vi lejer en kombineret toilet og bade vogn, og 

frisk vand er der masser af. Der bliver også lagt strøm ud. Der er dog ikke mulighed for at tømme 

toilettanken. 

Lørdag aften starter vi fælles grill op, hvor vi kan stege vores egen mad.  

Der er godt nok lidt før Sankt Hans men vi laver alligevel bål. 

Mulighed for at sidde inde i stor hall, hvis vejret ikke helt er med os. 

Prisen for hele weekenden er 200,00 kr. som betales ved standerhejsning, til dækning af 

toilet/badevognen og strøm. 

    

Sted: Tobjergevej 51, 6830 Nørre Nebel 

    

Oprettet af: 0097 Clara og Jan Obbekjer  

    

Max tilmeldinger - 

 

  

http://spegerborgvej.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=12828&group_id=618
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348 Musik ved søen 2015 

 
Start tidspunkt: 03-07-2015 17:30 

Slut tidspunkt: 05-07-2015 10:00 

    

Beskrivelse: Det foreløbige program for turen. Det gode vejr har vi bestilt. Det samme har Egtved Camping! 

 

Vi har reserveret 40 pladser, men kan, hvis der er stor tilslutning, få hævet til 50 pladser 

 

Musik ved søen i 2015 på Egtved Camping starter fredag den 3. juli 2015, vi mødes på pladsen fredag den 3.juli senest 

kl. 17:30 

 

Fredag den 3. juli Kl. 18:00 standerhejsning, velkomstdrinks. 

 

Før standerhejsning ta’r vi og sætter stolene med ned til søen, for at opleve dagens højdepunkt når musikken går i 

gang kl. 19:00. 

 

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 masser af madboder fra Egtved Slagtehus, Mormors Kaffetelt, ølboder og naturligvis fadbamser 

fra Brandbilen samt mange andre muntre indslag 

 

Kl. 19:00 starter musikken på festpladsen, 

The Rattlesnakes  

…kært band har mange navne……The Rattlesnakes. Eller bare helt enkelt: Rattlesnakes. 

Siden 1988 har TheRattlesnakes leveret countrymusik i topklasse til et efterhånden enormt publikum fra stort set alle 

verdenshjørner. 

 

Brødrene Olsen 

Tre minutter. Bare tre minutter. Mere skulle der ikke til for at ændre verden for de to brødre på 46 og 50 år. 

Det bliver aldrig det samme igen som før den februar-aften tilbage i 2000, da Noller og Jørgen Olsen strøg til vejrs på 

den danske pop-himmel med ”Smuk som et stjerneskud”. 

 

Vi kender alle Jørgen og Noller fra fjernsynet, nu kan vi se med live, her på Musik ved søen 2015 

 

Lørdag den 4. juli  

Der er tid til opdagelser på egen hånd, her er der mulighed for at se lidt af området.  

 

Hen på eftermiddagen ta’r vi igen stolene med ned til søen, for at opleve dagens højdepunkt når musikken går i gang 

kl. 17:00.  

 

Som fredag aften er madboder – ølboder og kaffehus til stede. 

 

Musikken starter med. 

Drengene 

Bandet Drengene, bestående af campingfatter og gode venner, som spiller de dejlige sange fra den tid vi kunne nyde 

Bamse  

 

John Schmidt med band 

Kolding-bandet John Schmidt består af 5 musikkere med tilsammen tusindvis af spillejob og over 50 års erfaring. Dette 

til trods, er det yngste medlem i begyndelsen af tyverne, og det ældste lige omkring de 40 år. Det er således et bredt 

band- også musikalsk. De spiller simpelt hen alt den musik, som man til daglig går og nynner og holder af. Det gør de 

rigtig godt. 

 

Aftenen afsluttes med PÅ SLAGET 12 

Sig ”Hjem til Århus” og de fleste vil fortsætte med at konstatere at sangen blev lavet at bandet På slaget 12. Sådan var 
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det i 1986, og sådan er det stadig, sangtitlen - og omkvædet - nærmer sig et begreb - 'Ude på det blå ocean', 'Ta' 

kæresten i hånden' m. fl. samt mega-succesen 'Let's Dance'. Vi kender dem alle, vi synger med på sangene, nu kan du 

møde dem og synge med på alle sangene til musik ved søen. 

 

Brandbilen er opstillet, fyldt op med fadøl, vi skal ikke køre, så der er mulighed for en fantastisk weekend med lidt 

fadøl, god musik og højt humør. 

 

Egen mad og drikkevarer må ikke medbringes på festivalpladsen begge dage 

 

Søndag den 6.juli 

Søndag stryger vi flaget kl. 10:00 og siger farvel og på gensyn efter en forhåbentlig god weekend. 

 

Se pladsen på www.egtvedcamping.dk 

 

Camping betales med alm. campingtakst 

Koncertprisen er for campingpladsens gæster er 250,00 kr. pr. enhed v. 2 personer 

 

Der er på pladsen i denne weekend, tilslutningspligt til el 

 

Pris for campingplads, - el, og koncertgebyr indbetales på klubbens konto (det gør det nemmere for pladsen og vi 

slipper for at stå i kø for at betale). Udsendes i maj 2015 

 

Arrangør: 0433 Karen & Hans Chr. Nielsen Tlf. 2323 8831 Karen - 2967 4990 HC 

 

Vi har en bøn fra Campingpladsen, at de får hurtig besked om hvor mange pladser, vi ønsker at bruge 

 

    

Sted: Egtved Camping, Verstvej 9, 6040 Egtved 

    

Oprettet af: 0433 Karen og Hans Chr.Nielsen 

    

Max tilmeldinger: - 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=145225&group_id=618
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349 Middelalderfestival i Nysted 

 

Start tidspunkt: 31-07-2015 17:00 

Slut tidspunkt: 02-08-2015 11:00 

    

Beskrivelse: Kom og oplev hvordan man boede og levede i middelalderen. 

 

Festivalen ligger lige ved siden af campingpladsen. 

 

Se mere på www.Nystedmiddelalderfestival.dk 

 

Festivalen har åbent fra fredag kl. 18:00 til søndag kl. 15:00  

 

Priser på festivalen og campingpladsen kommer senere. 

 

Vil har fået tildelt samme område som sidste år, hvor der er strøm, toilet, vand og adgang til tømning 

af vand og toilet, bad foregår på den ordinære campingplads. 

 

Tilmelding: enten her på igroups eller på tlf. 29 27 75 10. Senest 25/6 2015 

 

Ønsker man at komme en dag eller mere før arrangementet bedes man selv kontakte campingpladsen på 

tlf. 54870917 

 

Hilsen Leif og Merete 

 

PS. Husk badetøj hvis vejret er til det. 

    

Sted: Nysted Strand Camping 

    

Oprettet af: 0051 Merete & Leif Pedersen 

    

Tilmeldingsfrist: 25-06-2015 18:00 

 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=3563&group_id=618
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350 Country weekend Løgballe 

 

Start tidspunkt: 14-08-2015 20:00 

Slut tidspunkt: 16-08-2015 11:00 
  

Beskrivelse: Vi håber på dejlig sommervejr og masser af campinghygge. Endnu engang holder vi western 

weekend på Løgballe camping, et hyggeligt sted tæt ved Vejlefjord og Juelsminde. I år har vi skruet 

lidt ned for tempoet, så alle aktiviteterne bliver uden vi skal ud at køre, men lidt nyt bliver der. Vi 

mødes i løbet af fredagen. 
 

Fredag:  

kl. 20:00 er der standerhejsning vi får lidt at drikke derefter 

kl. 21:00 fortælling i sommernatten, ved Bente Juhl Johannesen, hvis vejret tillader det bliver det 

omkring bålet ellers i teltet. 
 

Lørdag:  

kl. 10:00 lerdueskydning ved Barriet Jagt forening. Pris for lån af gevær og ammunition og instruktion 

kr. 100,00  

kl. 14 - 16 Linedance ved Anni Elleby 

kl. 17:30 - 19 spisning i teltet med egen medbragt mad 

kl. 19-22:30 musik og dans ved Bjarke og UTE trio 

Kl. 20:30 pandekager med is 2 stk 30 kr 

Kl. 22:00 grill pølse med brød 20 kr 
 

Søndag:  

kl.10:00 standernedtagning og tak for denne gang, det haster ikke med at køre, siger Anker.  
 

Pris for CV og 2 personer fra fredag til søndag incl. EL kr. 360, der er fratrukken 15% rabat 
 

Pris for musik er kr. 150,00 og der er en fadøl eller en 1/2 flaske vin med i prisen 

Der kan købes god fadøl på pladsen til 25 kr 

I løbet af aftenen kan der købes pandekager og pølser, hvis man ønsker det og man betaler når man 

henter  
 

Jeg vil gerne hvis I ved tilmeldingen, skriver om I vil deltage ved musikken og evt. om I ønsker pølser 

og pandekager, mest for så er vi sikker på der er nok til alle. 

Hvis I skulle have lyst til at skyde, skriv det ved tilmelding, da der skal være mindst 10 deltagere 
 

Vi håber på en hyggelig weekend 
 

Sted: Løgballe camping ved Anker Olsen Løgballevej nr 12 7140 Stouby www.logballe.dk 
  

Oprettet af: 0671 Mariann Christensen  
  

Tilmeldingsfrist: 01-08-2015 00:00 
Max tilmeldinger: - 
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354 Vinfestival Ribe 

 
Start tidspunkt: 04-09-2015 00:00 

Slut tidspunkt: 06-09-2015 00:00 

    

Beskrivelse: Der er vinfestival i Ribe fredag fra kl. 15 til 21 og lørdag kl. 10 til 16.  

Se mere på www.ribevinfestival.dk  

 

Standerhejsning lørdag kl. 10.00. 

 

Hvis vejret tillader det langbord lørdag 

 

Søndag kl. 10.00 tager vi flaget ned og derefter hjemrejse 

Campingpladsen ligger i gå afstand ca. 1,5 km. fra byen. 

Yderlig information når vi mødes. 

 

0719 Werner Straadt. 

    

Sted: Ribe Camping 

    

Oprettet af: 0719 Joan og Werner Straadt 

    

Tilmeldingsfrist: 26-07-2015 00:00 

Max tilmeldinger: 30 

 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=224419&group_id=618
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355 Efterårstræf 2015 

Start tidspunkt: 11-09-2015 12:00 

Slut tidspunkt: 13-09-2015 12:00 

    

Program for efterårstræffet 11-09 – 13-09 2015 på Fyn 

 

11. september:  

Ankomst fra kl. 12.00 

Kl. 13:00 dagen er til fri disposition 

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

 

12. september: 

Kl. 10:00 Standerhejsning 

Kl. 12:00 Frokost ved langbord, hvis vejret tillader 

Kl. 19:00 Fællesspisning i teltet og efterfølgende hyggeligt samvær 

 

13. september: 

Kl. 10:00 Standernedtagning  

Kl. 08:00 -- 12.00 Afregning 

 

Ved ankomst melder I jer i receptionen med jeres campingkort og jeres Adria Club Danmark  

nummer, hvorefter I bliver vist hen til Adria Club Danmark. Hvis der opstår problemer skal 

henvendelse ske til bestyrelsen 

 

Praktiske oplysninger: 

Lejrchef: Pia og Jesper Hansen 

Tlf. 64 40 24 20 

E-mail: mail@vejlbyfed.dk   

 

Camping pris pr. døgn:  

Camping pris for 2 voksne 190 kr. + strøm 38 kr. 

Brusebad 3 min 6 kr. - Familiebad 6 min. 12 kr. 

 

Husk at tage det gode Adria Club Danmark humør med og lad os få nogle gode dage sammen.  

Bestyrelsen 

 

Sted: Vejlby Fed Strand Camping - Rigelvej 1 - 5500 Middelfart 

    

Oprettet af: 0027 Lone & Preben Stenbeng Eriksen  

Tilmeldingsfrist: 09-09-2015 00:00 

Max tilmeldinger: - 
  

mailto:mail@vejlbyfed.dk
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353 Kulturnat i Hillerød 

 
Start tidspunkt: 18-09-2015 15:00 

Slut tidspunkt: 20-09-2015 12:00 

    

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. 

Vi har lånt fællesrummet til spisning lørdag aften kl. 18:30 med egen mad og drikke. 

Tilmelding her på Igroups eller på tlf. nr. 22 11 23 78 efter kl. 18:00 

 

Venlig hilsen 

Bjarne og Lene (348) 

    

Sted: Hillerød Camping, Blytrækkervej 3400 Hillerød 

    

Oprettet af: 0348 Lene & Bjarne Sørensen 

    

Tilmeldingsfrist: 01-09-2015 00:00 

Max tilmeldinger: 30 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=106613&group_id=618
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356 Sensommertur til Mols Bjerge 

 

Start tidspunkt: 18-09-2015 00:00 

Slut tidspunkt: 20-09-2015 00:00 
  

Program til Mols Bjerge. 

Vi mødes Fredag den 18 sep. i løbet af dagen. Vi er der fra Torsdag. 

Der findes gode cykel og vandreture i området som vi kan anbefale. Vi er kun 8 km. fra Ebeltoft by, 

som bestemt er et besøg værd. 

Fælles spisning i teltet kl. 19. Hvis vejret tillader det, kan der grilles med medbragt mad. 

Der kan også bestilles dagens ret fra restauranten til en pris af 69 kr. pr. cuv.  
 

Lørdag den 19 sep.  

Standerhejsning kl. 10 

Klokken ca. 10:30 er der afgang med Bus og Guide fra pladsen. 

Vi besøger Møllerup Gods med rundvisning med ejer Anne Sofie Gamborg. Herefter køres der rundt i 

det skønne Mols Bjerge. 

Frokost sandwich incl. 1 flaske kildevand indtages f.eks. ved Sletterhage Fyr. 

Kl. ca. 15 er der kaffe og lagkage på Gårdbutikken Holmgård. Vi vender tilbage på pladsen kl. ca. 16 - 

16:30 

Kl. 19 er der middag i teltet hvor vi skal have en to retters menu. 

Medbring selv drikkevarer. Herefter hyggeligt samvær. 
 

Søndag den 20 sep. kl. 10 er der standernedtagning hvor vi siger tak for denne gang. 

For dem som har lyst vil vi gerne lave en lille forkælelses tur på et par timer, søndag formiddag. 

Tilmelding til os fredag aften. 
 

Pris for overnatning er 120 kr. pr. vogn (2 pers.) ekskl strøm (på måler) 

Afregnes ved afrejse. 
 

Pris for lørdags arrangementet med bus, guide, frokost og kaffe er 230 kr. pr. person  

Lørdag aften med to retters middag er 125 kr. pr. person. 

Hele lørdags arrangementet bliver 355 kr. pr. person 
 

Tilmelding og betaling er senest 1/9 sep. til clubbens konto 5014...  0001008370 

Mærket 356 Mols Bjerge plus Medlemsnummer 

 

Der er plads til 54 personer, men I kan skrive jer på venteliste.  

 

På Glad Gensyn. Jytte og Allan 0444 

 

Sted: Vi bor på Krakær Camping  

   

Oprettet af: 0444 Jytte og Allan Hansen 

   

Tilmeldingsfrist: 01-09-2015 00:00 

Max tilmeldinger: 50 
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357 Efterårstur til Borup 

 

Start tidspunkt: 16-10-2015 14:00 

Slut tidspunkt: 18-10-2015 00:00 

      

Beskrivelse: Kom og nyd naturen på den meget hyggelige lille plads i "Dyndet". 

Der er gode muligheder for en gåtur omkring pladsen. Besøg "Mosehuset", den gamle 

te/købmandshandel. 

Fredag aften vil der være mulighed for fællesspisning (egen mad) på en overdækket terrasse, hvis 

vejret er til det. 

Lørdag aften tilbyder campingpladsen buffet til 100 kr. pr. person i cafeen. 

Drikke købes til fordelagtige priser. 

 

Pris for overnatning pr. person 60 kr. Strøm pr. døgn 30 kr. 

 

Vi har reserveret plads til 15 vogne i første omgang, der bliver oprettet venteliste, hvis det bliver 

nødvendigt. 

Skriv i jeres tilmelding om I ønsker buffet lørdag aften. 

 

Tilmelding via Igroups eller på tlf. nr. 22112378 (helst om aftenen). 

Håber vi ses 

 

Venlig hilsen 

Bjarne og Lene (348) 

 

    

Sted: Corona Camping, Coronavej, Borup 

    

Oprettet af: 0348 Lene & Bjarne Sørensen 

    

Tilmeldingsfrist: 01-09-2015 00:00 

Max tilmeldinger: 40 
  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=106613&group_id=618
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358 Juleweekend 

 
Start tidspunkt: 27-11-2015 00:00 

Slut tidspunkt: 29-11-2015 00:00 
 

Beskrivelse: Julearrangement på Lægårdens Camping 
 

Ankomst fredag 27. nov. i løbet af dagen. 
 

Fællesspisning af medbragt mad i fælleshuset kl. 19. 

Æbleskiver og gløgg kan købes for 25 kr. pr. person. 
 

Lørdag kl. 10 standerhejsning 
 

Derefter "fri tid", som f.eks. kan bruges på gåture i skoven, eller i parken om Vemmetofte kloster. 
 

Vi mødes kl. 18 til et hyggeligt, julepyntet bord og spiser juleplatter fra "Annettes mad".  

Platten koster: 150 kr. Husk selv at medbringe tallerken, glas, bestik og drikkevarer. 
 

Igen i år er der ligesom sidste år en ekstra adgangsbillet:  

En nissehue, gerne alternativ, hjemmelavet eller på anden måde sjov. 
 

Husk sangstemmen, vi skal genopfriske de dejlige julesange. 

Efter dejlig julemad, spiller Erik og hans "elektroniske band" op til en svingom, med de mange kendte 

rockende hits. 
 

Søndag kl. 11. Standeren synges ned og vi siger farvel og tak for denne gang. 
 

Betaling for ophold afregnes direkte med pladsen. Pris pr døgn: 201 kr, for en enhed med 2 personer 

incl. Strøm 10Amp. (Pris for en person 68 kr mindre) 
 

Husk at skrive antal platter og om I ønsker æbleskiver og gløgg. 

Betaling for platter samt gløgg og æbleskiver, bedes indbetalt på klubbens konto.  
 

Tilmelding og betaling senest 13 nov.  

Mærk betaling med dit medlemsnr. og arrangementsnr. 358  

Konto: 5014-0001008370  
 

På glædeligt gensyn 

114 Karin og Erik 

698 Anne og Dennis 
  

Sted: Lægårdens camping. Vemmetoftevej 2 A. 4653 Karise 
  

Oprettet af: 0114 Karin og Erik Kristensen 
  

Tilmeldingsfrist 13-11-2015 00:00 

Max tilmeldinger 50 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=40321&group_id=618

