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FORMANDEN HAR ORDET

Årstiderne skifter og sommeren er forbi. Jeg synes, at den er gået hurtig, når man ser tilbage
på de mange skønne dage, vi har haft sammen. Jeg sender en tak til alle Jer, der har deltaget
i vore stævner også en tak til de campingpladser, som vi har besøgt i sommerens løb. Selv
om vejret var lidt kold i foråret og måske var skyld i, at ikke så mange, som håbet, deltog i
arrangementerne, så har vi da alligevel hygget os.

Nu er der mange der stiller campingvognen i hi for i år, men der er jo også noget der hedder
vintercamping, og for Jer der ikke har prøvet det, så kan jeg varmt anbefale Jer at prøve det.
Mona og jeg har gjort det i over 16 år, og der bliver flere og flere campingpladser, der har
vinteråben. Jeg har lige talt med Fladbro Camping ved Randers, de har helårs åben for
første gang i år.

Nu er det også tiden at tænke på, hvor vi skal hen næste år, og hvad vi skal finde på, når vi
kommer ud. Er der nogen, der har nogle gode råd eller kan tænke sig at lave et stævne, så
vil jeg gerne høre fra jer.

Vi vil også gerne, om der er endnu flere, der vil skrive om, hvad I har oplevet på ferien, eller
på nogle af de stævner I har deltaget i, så andre også kan læse om, hvor skønt vi har det.

Nu er det også generalforsamlings tid igen, og vi vil igen appellere til, at endnu flere møder
frem, husk at det er der I har indflydelse på hvordan Jeres klub skal fungere, og vælge dem
I har tillid til, til at styre klubben. Husk, at der er ingen, der kan tvinges til at lave et stykke
bestyrelsesarbejde, men det vil være naturligt, at alle medlemmer føler et ansvar for, at
klubben fungerer så godt som muligt.

Med campinghilsen

Georg Jensen
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HOBRO-CARAVAN Center Center Center Center Center
Midthimmerlands største udstilling af nye og brugte

campingvogne.  Ca. 50 campingvogne på lager.

Aut. caravan værksted, f.eks. forsikringsskader, servicering,
fugttest, gastest, bremser, caravandæk samt reparation af alle

fortelte.

Vi er Danmarks førende fortelt specialist
f.eks. walker, dwt, isabella, gerjak.

Fortelte/solsejl fra 3495.- Bustelte fra 1695.- Vinterfortelte fra 2295.-
Se det hele med billede på  www.hobrocaravan.dk

Tlf. 9851 1351.Tåsingevej 5, Hobro. Lige ved siden bilsynshallen.

***   CAMPING HIMMERLAND   (927)

Bjørnstrupvej  45,  Hornum,  9600  Aars
Telefon:  98 66 22 22  Fax:  98 66 22 44

http://www.camping-himmerland.dk
e-mail:  camping@camping-himmerland.dk

Åben:  17/4 - 7/9
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Aktivitets Kalender 2004

Program for Nordjydsk Camping 2004

Pølsetur 23. oktober kl. 10.00 fra Safari Camping i Rebild
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AKTIVITETS BESKRIVELSER

Pølsetur i Rebild Bakker

Lørdag den 23. oktober 2004 afvikles den traditionelle pølsetur, som arrangeres for
medlemmer og ikke medlemmer, og hvor vi går fra Safari Camping og ud til bålbladsen ved
Rebild Skovhuse.

Vi starter kl. 10.00 med standerhejsning, og kl. 10.30 drager det forhåbentlig store følge ud
på en fremragende spadseretur gennem campingpladsen, hvor vi ser på medlemmernes
flotte campingvogne, derefter gennem Rebild Bakker (nogle af dem) og videre gennem
skovområdet ud til bålpladsen.

Her har Jørgen Nielsen, vores trofaste bålmand tændt op under pølsegryderne, mens andre
har transporteret diverse remedier, som der er brug for, samt rygsække og de enkelte
gangbesværede som trods handicappet ikke vil gå glip af turen.

Efter den umådeholdne proppen pølser i halsen går de fleste en tur mere i det skønne
område, mens andre finder den korteste vej hjem til campingpladsen.

Når vi så alle igen er samlet på pladsen, mødes alle dem, der kan være der, i vores frokoststue,
der kunne jo være dem, der stadig var sultne, men ellers hygger vi os om eftermiddagen
med diverse drikkevarer og grinagtige indfald.

For jer, som vil campere og for andre, som kommer uden vogn, vil vi gerne have en
tilmelding, så vi har overblik over, hvor meget vi skal have med af øl og vand, som kan
købes derude. Pølser og hvad dertil hører skal i selv have med.

Tilmelding senest 8 dage før til Georg på tlf. 9817-7074 eller mobil 2022-5774
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

KNAUS 
SÜDWIND 450 FU 
Den populære sengevogn

Fra 80.650,- til 195.750,-

EIFELLAND 
HOLIDAY 520 TKM
Danmarks billigste familievogn

Fra 76.165,- til 109.680,-

Den viste model 
kr. 112.240,-

Den viste model 
kr. 98.640,-

Jørgensmindevej/Nørremarksvej • Klarup 
Kør forbi Metax/Klarup Caravan
Tlf. 98 31 98 31 . www.jysk-caravan.dk

NYHEDER 2004
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS
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Campingturen i Kr. Himmelfartsferien

Vi startede turen fra Hirtshals onsdag den 19. maj i stiv kuling – kom til Aalborg for at
handle lidt, derfra gik turen så til Gudenå rasteplads, hvor vi spiste aftensmad. Efter maden
kørte vi videre for at overnatte ved Ejer Bavnehøj rasteplads.

Næste morgen/formiddag stødte vi til de andre fra klubben på Husodde Camping i Horsens.
Vi fik frokost ved det store langbord, og derefter var der standerhejsning kl.14.00. Om
eftermiddagen kørte vi sammen med Tove og Knud ud for at få billig benzin på bilen, Otto
havde vistnok set én med små priser, men kunne vi finde den? I stedet havnede vi i en
bådklub, der lå ved en anden campingplads. Jamen, det var nu ikke så ring’ endda, der var
hyggeligt, og snakke vil de bådfolk jo gerne. Vi sagde farvel og kørte rundt om den
nærliggende sø og ind mod byen igen, og så fandt vi endelig benzintanken, så vi kunne få
tanket.

Fredag var vi klar til en tur på Hjarnø. Her var der en gammel bådfører begravet på
kirkegården, som Otto engang havde kendt. Vi kørte en rundtur på øen og fik set en
kæmpestor mågekoloni. På sejlturen tilbage fik vi bilen vasket i havvand, fordi der var
stormvejr, det var jo ikke lige meningen.

Lørdag var dagen, hvor turen gik til Endelave, øen med den fantastiske natur. Vi fyldte
bilerne og kørte i konvoj til færgen, som afgik fra Snaptun kl. 11.00. Overfarten tog en
time, og da vi kom derover, blev vi mødt af regn og storm. Der holdt en traktorvogn og
ventede på os, vi troede den skulle være overdækket p.g.a. vejret, men traktorføreren
havde ikke nået at få presenningen hjem til øen, så vi måtte nøjes med nogle paraplyer. Vi
blev enige om at fremskynde madpausen, i håb om at regnen ville holde op.

Fortsættes side 12
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Fortsat fra side 10

Vi spiste vores medbragte mad på en væverstue, hvor vi fik serveret gratis kaffe. Der var
også en souvenirbutik på stedet, som vi måtte besøge, og minsandten om ikke Lilli fik et
godt tilbud på 2 ler-ænder til under ½ pris, så de kom med hjem.

Da vi skulle videre, var solen kommet frem og vi fortsatte turen i traktorvognen, men da vi
kom ud på åben terrin, begyndte det at vælte ned med regn og hagl, og det eneste vi kunne
se af øen var paraplyer, og både mennesker og hunde frøs med anstand. Traktorturen
sluttede ved en lille købmand, som solgte alverdens ting og sager. Herefter var der en time
på egen hånd, inden sejlturen tilbage, så vi gik en tur ned til en campingplads, hvor vi fik en
lækker kage med tilhørende kaffe.

Der var nogle, der var gået ned til en urtehave med lægeplanter, men der nåede vi aldrig ned.
Vi endte på øens kirkegård for at kikke lidt på den, hvorefter vi i en rigtig pivstorm stred os
ned til færgelejet for at returnere til Snaptun. Nu var vi jo på herrens mark, så vi drejede ned
mod Juelsminde for at se byen, inden vi kørte tilbage til campingpladsen.

Søndag var afrejsedag, så vi samledes kl. 10.00 til flagnedtagning, og derefter kørte vi over
Odder og Aarhus tilbage til Hirtshals. Stormvejret var stilnet noget af, så vi kunne nyde
turen hjemad. På trods af nogle dage med regn og blæst var det en dejlig tur, og vi siger tak
til arrangørerne for de aktiviteter der var stablet på benene.

Med venlig hilsen
Lilli og Otto Christensen
medlemsnummer 774

Månedens vits

Dommer, hvad vil di gøre,
hvis jeg kalder dig en blind og
partisk gammel fløjtespiller?

Jeg vil straks vise dig ud...

Og hvis jeg tænker det?

Ikke noget, tanker er jo toldfri...

All right, så tænker jeg det bare...
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS
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Påsketuren til Svanninge Søgård Camping

Vi ankom til Svanninge om onsdagen, men da var der allerede kommet mange. Mange
havde fri de tre dage op til Påske.

Skærtorsdag blev der enighed om en travetur i Svanninge Bakker, hvor der er udsigt fra
tårnet, og trolden blev besøgt, derefter var der standerhejsning.

Langfredag kunne vi selv finde ud af, hvad vi ville. Georg havde aftalt med lejrchefen, at
vi måtte benytte opholdsstuen, så nogle spiste, og andre havde kun aftenskaffe med, så
kunne vi hygge os sammen, det var dejligt, for der er jo ikke plads nok i et telt, og vi er
afsted for at være sammen.

Lørdag formiddag var vi på Steensgård Gods, hvor vi blev vist rundt og fik fortalt noget
af historien om godset. De havde bl.a. et mejeri, og vi kunne handle i deres butik, Det var
en rigtig interessant tur. Lørdag aften var der fest, også for campingpladsens andre gæster,
vi fik noget rigtig godt mad, og der var rigeligt af det, det var som sædvanlig en god
aften.

Søndag var det igen op til den enkelte, hvad man ville, vi var 8 som kørte til Langeland,
og fik en god dag og så meget.

Mandag var der standerstrygning kl. 10.00, men vi behøvede ikke at forlade pladsen: Alt
i alt var det en rigtig god tur, vejret var for det meste også godt, med sol så vi kunne være
ude.

Venlig hilsen
Ingolf og Else
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Samarbejdsstævne NC/DCK – i Sindal 13. – 15. august 2004

Efter en begivenhedsrig oplevelse i Hirtshals, som for os sluttede søndag aften med at
fyrmesteren fra Hirtshals Fyr spillede solen ned på sin trompet, kørte vi mandag videre til
Sindal Camping.

Vi kom desværre midt i Oles middagssøvn, men vi fik ham banket op, så vi kunne komme
ind på pladsen. Vi fik et næsten splinternyt toilethus med dejlige koge- og opvaskefaciliteter
til rådighed og til trods for nogle begyndervanskeligheder i badet, hvor især Poul Stokholm
måtte klæde sig af og på flere gange, fordi der intet vand kom p.g.a. teknologien, var det
dejlige forhold. Vi fik da også ros af campingværten for vores renholdelse af lokalerne.

Dem, der var der hele ugen, mødtes hver dag til langbord, som voksede dag for dag - og
sidst på ugen blev temmelig langt. Hyggeligt– som altid – og høj sol hele ugen – kan det
være bedre? En af dagene kørte nogle af os på privat tur til Rubjerg Knude og Lønstrup,
hvor vores is blev ædt op af de mange bier, som heldigvis ikke stak.

Lørdag blev oplevelsernes dag. Vi mødtes kl. 10.00 og de 15 biler, som alle var fyldt op,
blev udstyret med politiwalkier, som Ole have lejet. Så kunne Niels Regner, som var vores
guide på turen, fortælle om alt, hvad vi så på turen rundt i Sindals omegn. Om de 100
springvand, som fandtes i byen, samt alt hvad der eller var at berette om.

Fortsættes side 14
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Fortsat fra side 13

Undervejs besøgte vi et ægtepar, som havde oprettet et sted for 14 handicappede unge
mennesker. Der var både sygeplejersker og pædagoger til at passe dem, og ægteparret
gjorde et stort nummer ud af, at de unge blev beskæftiget, både med madlavning, rengøring
og anlæg af nye faciliteter, og dem var der mange af. Det var et kæmpestort område med
masser af vandløb og søer, hvor man kunne ro sig en tur, samt et værksted med alverdens
maskiner, så ingen behøvede at kede sig. De boede der under meget familiære forhold.
Dejligt at se.

Turen sluttede på Niels Regners store gård, hvor vi først blev inviteret indenfor for at drikke
vores medbragte kaffe. Niels Regners kone havde også lavet kaffe, så dem der manglede
kunne bare tage for sig. De havde vist 50-55 siddepladser i deres køkken-alrum, stue og
udestue, så de fleste kunne være der. Flot gestus. Resten blev udenfor i det gode vejr.
Derefter blev vi vist rundt på markerne og rundt til de søer, han havde anlagt. En dejlig gåtur
hvor vi også så Danmarks største stærekasse.  Det var et hus bygget i et træ, men da man
ikke umiddelbart har tilladelse til at lave sådan noget, selv om det er på egen grund, blev det
kaldt en stærekasse, og det har man lov til at lave.

Lørdag aften blev igen et tilløbsstykke med langbord, underholdning og dans. Det var jo et
samarbejdsstævne med NC, så det viste sig, at de også havde nogle, som kunne underholde
os. Knud Vaarning, underholdt os med spil på mundharmonika (det var vist fredag, for han
skulle til en fest lørdag), og Johannes overtog vores 2 x Svends job med at agere discjockey.
Jo, der var musik i ”gaden”.

Alt i alt en dejlig tur og en herlig august måned, hvor vi næsten var på camping hele tiden,
for vi tog videre til Lyne og Ho, hvor vi også var en hel uge.
Der skal lyde en stor tak til Jonna og Svend for en dejlig oplevelse – og vi ses jo nok snart
igen – før I aner det.

DCK 2588 – Dorthe Stokholm
DCK 2513 – Jytte Jensen

Månedens vits

Det er en væmmelig forkølelse, du der har fået...
Det er ikke forkølelse, det er høfeber.
Jeg var i byen med en græsenke i aftes...
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Tour de Danmark

I år, hvor vi har 40 års campingjubilæum, blev vi enige om at holde, Danmarksferie. Vi
startede ferien på Aarhus N Camping. Herfra besøgte vi bl.a. Den gamle by i Aarhus, og
Rosenholm Slot. Vi kørte også lidt rundt i omegnen, inden turen fortsatte til Mors.
Her havde vores gamle genbo og hendes mand Dragstrup Camping, så dem ville vi gerne
besøge. Det var en rigtig dejlig og rolig plads. Vi kørte rundt på Mors og så diverse lokaliteter.
Bortset fra hovedvejen kørte vi vistnok på alle andre veje. Vi var en tur i Thisted og Skive
og selvfølgelig, hovedstaden, Nykøbing M.

Efter Mors kørte vi til Brande Camping, en plads ved Gudenåen og med en fiskesø. Det var
en plads, hvor vi skulle have nøgle til toilet og bad p.g.a. kanosejlerne fra Gudenåen.
Pladsen virkede noget ”fugtig” men det var også i ”regntiden” vi var der. Herfra kørte vi en
tur til brunkulslejren og til løveparken i Givskud. Vi kørte også efter et bryggeri, der laver
Mjød, men alle var på ferie, så ingen Mjød til os.

Så gik turen videre til Bredebro og ”Kik Nøje” Camping, en stor plads men meget åben
nogle steder. Vi fik en plads i ”Paradiset” med mange fastliggere. Med udgangspunkt herfra
kørte vi lidt rundt, vi var bl.a. på Rømø, et smut i Løgumkloster og ude i den barske
vestjyske natur; det var stadig ”regntid”. Turen gik nu videre til Jarplund syd for grænsen,
for vi skulle da lige udenlands, inden turen gik via Christiansfeldt til Fyn.

Vi havde udset os en campingplads i
Bogense, som viste sig, da vi endelig fandt
den, at være købt af en anden plads og
derfor var blevet til en fastliggerplads. Det
var vi ikke interesseret i, så vi kørte til
Blommenslyst Camping ved Odense, en
plads, hvor man nok skal tænke på at få
studset træerne rundt omkring. Pladsens
til- og frakørselsforhold var nu heller ikke
helt optimale.

Mens vi opholdt os her, tog vi en tur ind til Odense og var inde at se, Tidens Samling, i
Brandts bygninger, det var meget interessant. Så skulle vi videre til Sjælland og her fandt vi
en lille plads nord for Korsør og lige ned til Storebælt. Der var 500 m. gennem en skov og
ned til stranden. Pladsen havde et lille turisttog, som kørte ned til stranden hver aften med et
ophold på 15 minutter, inden det kørte hjem igen.

Her fik vi historien om, Bildsø, som pladsen og omegnen hedder. Under opholdet her var
vi en tur i Kalundborg, og se domkirken og den omkringliggende gamle bydel. Vi besøgte
også Gørlev Kirke med runestene fra tiden omkring Gorm den gamle, og Sæby Kirke med
meget karakteristiske kalkmalerier. Fortsættes side 24
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***  BYGHOLM CAMPING & MOTEL  (659)  ***
Bygholmvej  27, Øsløs,  7742  Vesløs

Telefon:  97 99 31 39  Fax:  97 99 38 02
(1/1 - 31/12)   http://www.bygholmcamping.dk   e-mail:  bygholm@1031.inord.dk

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS
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Ny aftale med Nibe Caravan Center

Skoene skal pudses, tøjet skal vaskes, bilen skal efterses, men hvad med
campingvognen?

Hvis risikoen for uheld med campingvognen skal nedsættes,
Så sørg for at holde den i form!

Fugtskader kan ødelægge vognen! Gaslækager kan koste liv og lemmer!

Nibe Caravan Center sørger for at teste campingvognen for din sikkerheds skyld.

Vi kan tilbyde:
Gastest
Fugttest

Brugtvognstest
Sikkerhedseftersyn

Stort eftersyn

Kontakt Nibe Caravan Center for at aftale test og pris.
Fra 1. sep. til 28. feb. giver vi 15 % rabat – fra 1. mar. til 31. aug. giver vi 5 % rabat

på arbejdslønnen, men ikke på materialer.

Vær go´ ved din campingvogn

FORTÆL OM DEN CAMPINGPLADS
DU SYNES BEDST OM

I blad nummer 2 udskrev vi en konkurrence om at fortælle om den campingplads man
synes bedst om, men da indsendelsesfristen var udløbet, havde vi endnu ikke modtaget
nogen forslag.

Det er anden gang vi har udskrevet en konkurrence blandt vore læsere, og vi må desvær-
re konstatere, at interessen for at deltage i sådanne konkurrencer er begrænset, da vi
første gang kun modtog et forslag, og det er ligesom for lidt til at kunne gennemføre en
konkurrence på seriøs vis, og vi har derfor på redaktionen besluttet at stoppe med at
udskrive flere konkurrencer i fremtiden.

M.v.h
Redaktionen
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Camping Himmerland

Weekenden 11. – 13. juni 2004 havde 3 hold vintercampister fra Rebild sat hinanden stævne
på camping Himmerland.

Vi blev budt velkommen af den nye forpagter af pladsen, der fortalte lidt om de nye planer
for pladsen, som han som ny ejer havde lagt. Som altid er det dejligt at besøge pladsen,
roen og omgivelserne er en lise for sjælen. Citroen-klubben havde stævne på pladsen, og
blandt dem var de gamle ejere af pladsen. Vi fik hilst på dem og talt om hvilke planer, der
førte til salget. Den nye ejer har planlagt nye vinterhytter og swimmingpool. Vi ankom med
kort tids mellemrum, og så gik snakken ellers livligt, aftenen gik med lidt grillmad og mere
snak.

Lørdag startede med godt vejr, der senere blev ”strålende” vi slappede af, gik en tur og fik
en god og fugtig frokost, fugtig på mange måder, vi måtte have paraplyerne op mange
gange under frokosten, men det skræmte os ikke ind. Ved spisetid besøgte Lisbeth os.

Søndag gik lidt mere stille af, og vi kørte hver til sit, da vi havde fået eftermiddagskaffe.
Det var en dejlig afslappet weekend, og vi kan kun anbefale, hvis man trænger til fred og ro,
at besøge camping Himmerland. I vil blive taget godt imod.

Svend Erik og Birthe

Forbandede fortelte
Sommertid er som bekendt for mange familier lig med campingtid, men der er noget der
undrer mig. Hvorfor skal fortelte altid være så kropumulige.

Forleden skulle jeg sammen med en kollega opstille et fortelt til en campingvogn, og
sikke et syn det må have været. Ingen af os var særligt campingkyndige, så vi dumpede
selvfølgelig i alle de indlagte fælder, der er i forbindelse med at rejse et fortelt.

Det undrer mig blandt andet, at når man rejser et fortelt, så er det nødvendigt, at man
først kravler ind under teltdugen, og så bagefter forsøger at give teltet den rigtige facon
ved at fylde ud med skelettet.

Prøv at forstille dig, at Vorherre havde gjort det samme, da han skabte mennesket. Først
skabte han Adam, og bagefter så tog han huden fra Adam for at skabe Eva. Det har ikke
set kønt ud, når han skulle forsøge at sætte knoglerne på plads til sidst.

Nej Vorherre tog mandens ribben og skabte derfra Eva - men han bor vel heller ikke i
campingvogn.      merga Historien er set i NORDJYSKE
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En tur i naturen = En livsbekræftende oplevelse

Kongeåen!

Fra Vamdrup til Vilslev og Kongeå-slusen ved
vadehavet, lige overfor sydspidsen af Fanø,
løber denne smukke å, som i fordums tid
dannede grænse mellem Danmark og
Tyskland. Åen er ureguleret og 65 km lang og
har sit udspring syd for Vamdrup ved Ødis-
Bramdrup og 20 km fra Lillebælt. Syd for
Vejen får den følgeskab af Vejen Å og senere
støder mindre vandløb til. Kongeåen afvander
et opland på 446 km2, hvoraf de 280 km2 ligger
i Ribe amt og de 166 km2 ligger i Vejle og
Sønderjyllands amter.
             
Langs åen findes der flere dambrug, hvilket påvirker vandkvaliteten en del, og flere af de
mindre tilløb er påvirket af spildevandsudledninger fra den spredte bebyggelse, foruden at
okkerforureningen er et problem visse steder, men vandkvaliteten i Kongeåen er generelt
tilfredsstillende, idet vandet kan defineres som svagt forurenet! Mon alle er tilfreds med den
vurdering?

Plantelivet i Kongeåen og langs dens bredder er ganske omfangsrigt. I åen kan man se Gul
Åkande og Storblomstret Vandranunkel, og på bredderne findes bl.a. Alm. Mjødurt,
Myserøllike og Majgøgeurt.

Af andre planter som findes i området ved åen kan nævnes, Tagrør, Gul Iris, Lodden Dueurt,
Enkel Pindsvineknop, Lav Ranunkel, Rørgræs,
Mannasødgræs og enkelte steder den sjældne
Pilblad, Sideskærm og så galt endda Kæmpe
Bjørneklo, som vi dog helst er fri for.

Er du til ørred, så er Kongeåen absolut stedet,
her findes Havørred, Regnbueørred, og
Bækørred, ja endda Laks kan man være heldig
at få på krogen. Derudover kan der fanges Ål,
Stalling, Gedde, Aborre, Brasen og Skalle, og
i enkelte områder af åen findes laksefisken
Snæbel., som dog er totalfredet.

Fortsættes side 20



22

***  SAFARI CAMPING  (915)  ***
Rebildvej  17,  Rebild,  9520  Skørping
Telefon:  98 39 11 10  Fax:  98 39 17 94

Åben: 1/1 - 31/12    http://www.dk-camp.dk/safari   e-mail:  safari@dk-camp.dk

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

L.K. Hytter & Camping
Gaden 91, 9870 Sindal

Tlf: 98 93 52 55
Fax: 98 93 52 55

Pladsen har helårsåbent, dog bedes Du rin-
ge i perioden: 1/11 - 1/3 for klargøring.

Rolig plads beliggende i den nordlige ende
af Sindal, nær ved centrum og butikker.

Udover egen campingvogn kan du leje 2 -
4 -6 pers. campinghytter m. køkken , samt
både, kanoer, tv og cykler. Her findes bål-
plads, samlingsrum m. tv og legeplads.

Indenfor ca. 1 km. afstand finder Du: Af-
mærket cykelrute, skov, fiskevand og Å
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VI KIPPER MED FLAGET

Følgende af foreningens medlemmer har haft „rund fødselsdag“ i 2004
Nordjydsk Camping ønsker Jer hjertelig tillykke:

Medlemsnummer:

60 år 1149 Anni Sten
1224 Inge Marie Sall

70 år 617 Ejgil Thomsen

FLAG MED LOGO ELLER
DANNEBROG:
UDEN STANG:   50,00 KR.
MED STANG: 100,00 KR.

KASKET MED LOGO  25,00 KR.

SAMFUNDSHJÆLPER:
  10,00 KR.

PARASOLFOD
IKKE AFBILLEDET

 50,00 KR.

OVENSTÅENDE REKVISITTER KAN KØBES VED HENVENDELSE
TIL BESTYRELSESMEDLEM LEIF SØRENSEN

TELEFON 98 23 85 55

REKVISITTER SOM SÆLGES AF
NORDJYDSK CAMPING
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Fortsat fra side 17

Der er mange restaureringsprojekter i gang ved Kongeåen. De er en del af den handlingsplan,
som Ribe amt og vandløbsmyndighederne har sat i gang sammen med de lokale lystfiskere,
og det forventes, at handlingsplanen for et bedre fiskevand vil give resultat de kommende
år.

En del fund tyder på at man har kunnet sejle ad Kongeåen i oldtiden, og at den har været en
vigtig handelsvej. Ved Gredstedbro blev der i 1877 fundet en bådgrav fra jernalderen eller
vikingetiden, og i nyere tid har man afdækket dele af et næsten 25 m langt skib fra 600 tallet.
I Maltbæk Mose blev der i 1861 og 1863 fundet 2 bronzelurer fra bronzealderen.

Knagmøllen er den eneste af de mange vandmøller, der tidligere lå ved Kongeåen, og som
stadig eksisterer og fungerer.  Møllens 4,5 meter store vandhjul drives af det opstemmede
åvand, som føres forbi møllehusets vestgavl i en gravet rende.

Hvis du kunne tænke dig at se nærmere på åen en efter- eller forårsdag, så findes der
campingpladser tæt på Kongeåen ved flg. byer: Villebøl, Bobøl, Foldingbro, Vejen og
Bastrup.

Et besøg værd Redigeret af Knud Vaarning

Fortsat fra side 15

Så gik touren igen videre og næste stop var Næstved Camping, den billigste plads på hele
turen, 40 kr. i døgnet pr. person, gratis bad og strøm for 12 kr. Vi var under opholdet i
Næstved en tur i Karrebæksminde og ellers var vi på familiebesøg.

Touren sluttede i Frederikssund, hvor vi var inviteret til fætter/kusinefest. Vel hjemme igen
søndag aften efter godt 3 ugers Danmarkstur og hvor vejret blev til sommer, da vi nåede
Sjælland. Det var en god tour, hvor vi kørte efter de små pladser og fik mange pudsige og
gode oplevelser.

Birthe og Svend Erik
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

***   SVALEREDEN CAMPING & HYTTEBY   (979)   ***
Frederikshavnsvej  112A,  Sæby,  9900  Frederikshavn

Telefon:  98 46 19 37   Fax:  98 46 28 53
Vi har åbent hele året

http://www.svalereden.dk   e-mail:  svalereden@dk-camp.dk
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HVAD KOSTER DET

Ægtepar 250,- kr.
Enlige 205,- kr.
Pensionister  Ægtepar 190,- kr.
Pensionister  Enlige 160,- kr.

Ungdomsmedlemmer  ( 15 – 18 år ) 160,- kr.

********************************************************
HVAD FÅR DU / I

International Campingpas – Medlemsblad
Rabat på FALCK+ og på Samarbejdspladser

Et knagende godt sammenhold og nye venskaber

Undertegnede ønsker optagelse i
Nordjydsk Camping

Navn:

Adresse:

Postnr. & By:

Fødselsdag – År:

Telefon: Dansk (EU) pas nr.:

Ægtefælles / Samlevers navn og fødselsdato:

Medlem hos Falck   �    Metax  �

Kontingentbetaling kr. Foreningens adresse:
Medfølger på check � Elly Nielsen
Er indbetalt på Giro 3 11 77 07  � Lemvigvej 84

9220 Aalborg Ø
Indmeldt (Dato)
Udfyldes af kassereren Tlf.:  98 15 84 68
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Forårste
gn

Ta’ til NIBE www.nibecaravan.dk

Åbent: man-fre. kl. 10.00-17.00 / Lør. og søn. kl. 11.00-16.00

TRAILER

VÆRKSTED
NY/

BRUGTVOGNS-

UDSTILLING
BRUGTVOGNS-

UDSTILLING RESERVEDELE

OG UDSTYR

FORTELTE
NYVOGNS-

UDSTILLING

CAMPING

MØBLER

1. SAL

IGLOO OG

FAMILIETELTE

SPECIALV
Æ

R
K

S
T

E
D

MASSEVIS AF CAMPINGMØBLER OG -UDSTYR

Brugte vogne

Fortelte

Nye vogne

Trailere

Udstyr

Iglotelte

TeltVogneTT

Grilludstyr

Værksted

Soveposer

Parasoller

Campingmøbler

Gasflasker

Cykelholdere

Sanitet

Vi ses 
hos...
Koldsmindevej 5 · 9240 Nibe · Tlf. 9671 6200 · Email: info@nibecaravancenter.dk

Danmarks mest populære 
og solgte campingvogn!HOBBY

Prisrigtig super letvægter,
nem at køre med 
og håndtere

CARAVELAIR

Tysk kvalitet
- produceret siden 1931!DETHLEFFS

1. klasse kvalitet.
Gennemtænkt luksus 
i særklassse

FENDT

KOM OG OPLEV DE
NYESTE MODELLER FRA

Trænger forteltet
til udskiftning..?

- SE VORT STORE ISABELLA 
UDVALG OPSTILLET.

COMBI
CAMP

SPECIALPRIS

Brenderup
Erhvervscenter
Vi har et kæmpe
udvalg i trailere,
og altid et godt
tilbud.

Se alle trailere
med billede på
www.nibecaravan.dk

Nordjyllands største udvalg ibrugte campingvogne.Se alle vognene med billede påwww.nibecaravan.dk




