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FORMANDEN HAR ORDET

Igen et år er svundet og et nyt er begyndt, så jeg vil starte med at sende en hilsen og tak

for det gamle år til Jer alle i Nordjydsk Camping. Arbejdet i det forgangne år har givet
mange gode minder både til klubben og til mig selv.

Jeg vil gerne ønske alle et godt nytår med håb om et fortsat godt samarbejde mellem

klubbens medlemmer, annoncører og samarbejdspladser, det er trods alt Jer, som er det
økonomiske bagland for vores klub, så derfor håber jeg, at vi fortsat får mange hyggelige
stunder sammen, og at der bliver lige så stor opbakning til klubbens træf i 2004, som der
var i det gamle år.

Husk stadig at tage venner og bekendte med, uanset hvor de er medlem, jo flere vi er, jo

sjovere bliver det.

Tak til Elly og Jørgen og andre som havde arrangeret træf /stævne sidste år. Bestyrelsen er

glade for, at også andre end bestyrelsen vil tage initiativer til at lave træf, når bare bestyrelsen
er underrettet om, hvem der har ansvaret og hvor og hvornår det sker, og hvis det er muligt,
så bør det også oplyses i foreningens blad eller på klubbens hjemmeside, så alle medlemmer
har mulighed for at deltage.

Vi har pt. Nogle mindre problemer med hjemmesiden, men stærke kræfter arbejder på at få

dem fjernet, så at siden igen kan blive en informationskilde, ikke bare for os, men for alle
der vil campere.

Vi vil også gerne have mulighed for at kunne komme i kontakt med vore medlemmer

hurtigere end med telefon eller brev, og vi ved godt, at ikke alle har en e-mailadresse, men
det kommer måske ad åre, men de medlemmer der pt. har en e-mailadresse kunne skrive til
næstformand Knud Vaarning på kv41@oncable.dk, så han få den korrekte e-mailadresse.

Venlig hilsen

Georg
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hobro Caravan 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

Filmaften 25. februar 2004 - Visseladegård

Påsketur 8. – 12. april 2004 - Svanninge Søgård Camping Fåborg Nr. 279

St. Bededag 7. – 9. maj 2004 - Camping Gattenborg Hobro Nr. 911

Kr.Himmelfartsdag 20. – 23. maj 2004 - Husodde Camping Horsens Nr. 771

Pinsen 29. – 31. maj 2004 - Ribergård Camping Saltum Nr. 905

Midsommertræf 12. – 13. juni 2004 - Hvalpsund Camping Nr. 934

Afslutningstræf Hvor og hvornår i det næste blad

Pølsetur Rebild – hvornår kommer i næste blad

Velkommen til nye medlemmer

Medlem nr. Medlem nr.
1212  Jan Christensen, Storvorde 1213  Berit & Hans Sørensen, Hobro
1214  Annie & Carsten Thomsen, Vestbjerg 1215  Margrethe & Palle Juhl Jespersen,
1216  Doris & Kaj Algrensen, Aalborg          Vejle

Nordjydsk Camping vil gerne byde vore nye medlemmer velkommen i foreningen,
og vi håber at se jer alle til vore arrangementer.
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AKTIVITETS BESKRIVELSER

Filmaften onsdag den 25. februar 2004

Igen i år afholdes der filmaften på Visse Ladegård. Datoen er onsdag den 25. februar kl.19.30
Vi håber, der igen er mange, der vil mødes og snakke om sommerminder, eller hvad man nu ønsker at snakke
om.
Jeg vil vise noget video og billeder fra sommeren 2003, som Mona og jeg har oplevet det, og jeg håber, at I
tager noget med fra jeres oplevelser, som I mener, kan have andres interesse, det skulle da være sært andet,
vi plejer da at have det hyggeligt.
Klubben er vært ved en kop kaffe med brød. Af hensyn til hvor meget der skal købes ind, vil vi gerne vide,
ca. hvor mange der kommer, så ring venligst til Georg på 98 17 70 74.
PS: Som noget nyt vil du kunne betale for dit pas for 2004 samme aften, så sparer du portoen.

Georg Jensen

Påsken 8. – 12. april går til Svanninge Søgård Camping, Odensevej 140.
5600 Faaborg Nr. 279 i Campingbogen

 Der vil være mulighed for at komme allerede fredagen før påske, hvis man har lyst, da pladsen har vinteråben, så
det er der nok nogen der vil. Vi har standerhejsning skærtorsdag kl.13.00, derefter er der hyggeligt samvær.

Langfredag er til private ønsker, hvis du vil noget alene, eller vi kan aftale, om vi kan blive en gruppe til at se nogle
af alle de andre ting, der er at se på i området, jeg har mange forslag.

Lørdag formiddag kl. 10.00  går turen til Steensgaard Gods. Det er en gammel herregård, der ligger i nærheden
af campingpladsen. Det koster 50,- kr. pr person, men det skulle også være meget interessant, det er et meget
moderne landbrug, vi skal se, med eget mejeri og en gårdbutik, hvor der kan købes ting, som de selv har
fremstillet. Vi skal også høre om godsets historie og dets skovbrug. Jeg mener, at det er noget nyt for os at se. Jeg
beklager, at det bliver om lørdagen, men det var den eneste dag, at godsforvalteren havde tid til at vise os rundt.

Lørdag aften vil blive en lille festaften på campingpladsen for os og de øvrige, der bor på pladsen. Drikkevarerne
skal købes på pladsen, maden kan du selv have med. Vi kan også bestille en anretning til 100,- kr.som skal
bestilles ved tilmeldingen, den lyder på flæskesteg m/rødkål, skinke med/ital. salat oksebryst m/peberrod &
pickles rullepølse, spegepølse, sild m/ karrysalat, fiske filet m/ remoulade & citron og oste fad . Der vil være
musikanlæg til rådighed, så vi kan få en lille dans, og hvis du har en god CDer, vi kan danse til,  så tag den med.

Søndag bliver der tid til at slappe af ovenpå en forhåbentlig dejlig lørdag aften (nat).

Mandag er der standerstrygning kl. 10.00

Husk tilmeldingen  Senest 8 dage før Påske den 1/4  -2004 til Georg på tlf. 98177074
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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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En tur i naturen = en livsbekræftende oplevelse
(Redigeret af Knud Vaarning)

Sæby Å og dens omgivelser
Sæby Å skaber med sit bugtede løb, omgivet af stejle brinker bevokset med høje og flotte bøgetræer et
billedskønt og romantisk stykke skovinteriør, når den løber gennem Sæbygård skov og videre gennem den
gamle købstad Sæby med vandmøllen, for til sidst at
ende ude i Kattegat.

Sæby Å udspringer i et vådområde ved Søholt,
næsten samme sted som Voer Å og Elling Å
udspringer. Vandløbet er frisk, og fra udspringet til
udløbet falder vandet 50 m. to steder i åen er der
lavet fisketrapper, og ved Stampen i Sæby har
Nordjyllands Amt lavet et stryg. Visse steder er åen
udgravet og reguleret, men andre steder har den stadig
sit naturlige løb. Vandet i åen er lettere forurenet, det
skyldes at de nærmeste omgivelser er præget af
landbrugsarealer, især enge, men den gennemløber også mere uberørte strækninger med hede, skov og krat.

Landskabet omkring åen er et højtliggende og forholdsvis fladt plateau. Jordbunden, der mest er leret og
også delvist sandet, er meget frugtbart. Sæby Å og andre vandløb har gennem tiderne skåret dybe kløfter i
landskabet. Der er flere markante højdepunkter i landskabet omkring åen. Eks. det 85 m. høje Gedebjerg,
hvorfra man har en unik udsigt over både landskab og hav. Sæby Å har et opland på 110 km2 og modtager
vand fra en del tilløb undervejs.

Området rummer også flere helligkilder, der har været med til at fastslå Sæby som en bade- og kurby. Én af
de mere ejendommelige kilder er Ørvad Saltkilde, som kan besøges, hvis man henvender sig til Gårdejeren
på Bøgelund. Denne kilde, der allerede var kendt før midten af 1600 tallet udvikler gas, så man ved at rive en
tændstik kan få en flamme til at slå op. I slutningen af 1800 tallet, da kurhotellet begyndte at bruge vandet
mod sygdomme, gav kilden 5000 liter vand i døgnet.

Plantelivet i og ved åen består for det meste af Bredbladet Dunhammer og Høj Søgræs, men der findes også
Sumpfladstjerne, Alm. Fredløs, Skovkogleaks, Lysesiv
og Vandkarse. Til de mere sjældne arter hører Rød
Hestehov og på engene omkring åen er der fundet
Plettet Gøgeurt og i skoven Skovgøgelilje.

Er man kun til rødspætter, bliver det nok lidt skralt
med fangsten i åen, men ellers er der både Bæk- og
Regnbueørreder, ja, endda Havørreder på op til 10
kg, plus en masse Aborre, Skaller og Ål. Af fugle ser
man ved åen, Gravand og Troldand som de
almindeligste, men med lidt held kan du også se Isfugl,

Bjergvipstjert, og Vandstær – om vinteren holder ca. 10 vandstære til her. Vibe, Gøg og den Rødryggede
Tornskade er også observeret, dog ikke i åen, men på engene!.

Er du til smukke vandreture med naturoplevelser, så er Sæby Å et godt sted at være. Der er anlagt et større
antal vandrestier, dels fra havnen og op ad åen, dels i og omkring Sæbygård Skov. God tur.

Sæbygaard

Vandmøllen
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Beretning fra generalforsamlingen i N.C. 19. november 2003

Formanden omtalte i bestyrelsens beretning, hvad der var sket i årets løb. Af arrangementer havde vi haft seks
træf, hvoraf de to var udlandsture. Derudover var der arrangeret en åletur til Hjardemål, samt en fisketur til
Lundby.  Arrangementerne sluttede med den årlige pølsetur i Rebild.

Bortset fra fisketuren var der meget fin tilslutning til arrangementerne, og det er bestyrelsen meget glad for.
Dog var der en del kritik af, at bestyrelsen ikke havde en sæsonafslutningsfest på programmet for i år.

Formanden forklarede, at årsagen var ændringer i datoer til den planlagte tysklandstur, og at vinter-
sæsonen for en stor del af dem, der sædvanligvis deltager i turene starter 1. oktober. Derfor fandt bestyrelsen,
at programmet ville blive så klemt, at mange af de sædvanlige deltagere måtte vælge – og det ville kunne
betyde 2 arrangementer med ringe tilslutning. Men bestyrelsen tog kritikken til sig og vil arbejde for en
afslutningsfest i det nye år. Arrangementerne i 2004 vil der blive informeret om i de kommende blade.

Bestyrelsesmedlem Hans Thyssen havde på forhånd meddelt, at han ikke ønskede genopstilling til
bestyrelsesvalg, så formanden vil gerne takke Hans for mange års godt bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget, det samme gjorde regnskab og budget. Forslag om en
kontingentforhøjelse på kr. 20 pr.år blev også enstemmigt vedtaget.

Valg:
Kasserer Elly Nielsen blev genvalgt – Knud Vaarning blev genvalgt og som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt
Eva Ehlers.
Som suppleanter blev valgt 1. Hanne Holmård og 2. Michael Ehlers. Der blev valgt ny revisor, fordi Bent
Christensen ikke ønskede genvalg. Valgt blev Kaj Jacobsen. Som revisorsuppleant blev Villy Eriksen genvalgt.

Generalforsamlingen sluttede med kaffe og et stk. brød.
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS
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Turen til Sassenberg den 3. oktober 2003

Hele denne oplevelse startede egentlig i sommer, da vi mødte Eva og Michael Ehlers på en campingplads i
Harzen. Michael skulle aflevere Eva personligt på Bloksbjerg, da hun ikke nåede at futte af Sct. Hans aften. Det
samme skulle min mand med mig. Vi havde to hyggelige dage sammen, og Ehlers spurgte, om de skulle undersøge,
om vi kunne komme med ned og se LMC-fabrikken engang i oktober sammen med Nordjysk Camping. Det
lød meget spændende, og vi bookede straks ferie i uge 41. Efter et par tlf. opkald, et lille kaffemøde og en fin
mail fra Mona og Georg, var vi koblet på turen til Sassenberg.

Fredag den 3. oktober kl. 08.00 kom Eva og Michael til vores hus, hvor vi havde kaffe og rundstykker klar. De
var kørt fra Nr. Sundby lidt i 6 for at være her i Vejle til morgenkaffe.
Vi kørte herfra ved 9-tiden og på vej ned gennem Jylland, fik Ehlers kontakt med de øvrige i gruppen, som var
et godt stykke foran os. Ved benzintanken i Padborg mødte vi de fleste af de 10 vogne, der skulle med på turen.
Vi hilste kort på hinanden og kørte videre til Harrislee, hvor vi fik handlet og spist frokost. Alle var klar lidt før
planlagt, og Georg kaldte til samling, så vi kunne komme af sted på én gang.

På tankstationen Harburger Berge gjorde vi alle holdt
for at strække ben og få lidt kaffe. Her kom Otto og
Lilly til. Lilly var blevet stukket af myg og var hævet
en del ved øjet og på hånden, men hun var alligevel i
fint humør. Georg fik igen samling på tropperne og vi
kørte af sted. Pludselig stod Otto og fægtede med
arme og ben efter Michael. Otto kunne ikke starte,
for han havde haft køleskabet tændt. Michael hentede
startkablerne, Palle kørte sin bil hen til Ottos, og så
kom der liv i bilen. Nu sendte vi Otto af sted først, så
var vi sikre på, at han var med. Vi lå derefter et godt
stykke tid bagerst i kolonnen, hvor var det hyggeligt
at se 8 vogne efter hinanden i en lang karavane. Der
var livlig snak på Walkien mellem Georg og Doris, vi
forsøgte at melde os en gang imellem, men vi gik ikke så godt igennem, da vi kun har en håndwalkie.

Ved rastepladsen Allerstal lidt før Hannover gjorde vi holdt som aftalt, men vi blev enige om at køre videre til den
næste rasteplads ved Garbsen. Her linede de 7 af vognene op for natten (Linda og Stefan var kommet på nu).
Jeg tør imidlertid ikke ligge og sove på en rasteplads, både af angst for gasning og overfald, men også for at blive
klemt inde mellem lastvogne, som holder så tæt, at man ikke kan komme ud af sin dør, det prøvede vores venner
sidste sommer. Vi besluttede derfor at køre ca. 30 km. længere frem, for der at finde en campingplads at
overnatte på, Eva, Michael, Bent og Bente tog også med. Desværre var det nu mørkt, og det regnede, så vi
måtte køre en del rundt, inden vi fandt den, Doktor See, vi ledte efter. Vi samledes i Ehlers vogn alle 6 og spiste
vores aftensmad, med rødvin. En likør til kaffen ku’ det også blive til, så det var rigtig hyggeligt. Kl. 23.00 gik vi
alle til ro og fik en dejlig rolig nats søvn uden angst eller støj af nogen art.

Næste morgen ringede Georg og orienterede om, at de tog af sted fra deres rast kl. 08.30 og vi kunne så mødes
på den rasteplads, der lå længere fremme end der, hvor vi var. Det lykkedes. Vi mødtes alle 10 vogne og drog
af sted i karavane mod Sassenberg.

Hele tiden sørgede Georg for, at alle var med i karavanen. Doris var mellemledet i walkien, så selv gennem små
byer, rødt lys og andre forhindringer rullede alle 10 vogne ind ad vejen på én gang og Georg fik os gennem
bommen til campingpladsen i Sassenberg og til et fint grønt område, hvor vi alle 10 kunne være.

Fortsættes på næste side



13

Fastliggerne på pladsen stod stille og kikkede på hele dette optog, der kom rullende som perler på snor. Nogle
slog fortelt op, andre markiser og læsejl, og nogen slog sig ned med en øl. Frokosten blev spist og kl.13.30 var
der standerhejsning. Knud spillede mundharpe og vi sang, mens flaget gik til tops på den lille fine stang.

Kl. 14.30 kørte vi mod LMC-fabrikken. Her mødtes vi med et par busser med danskere, der også skulle se
fabrikken. LMC havde dækket op med kaffe og fade med kager og snold, Lübecker-hjerterne tog Doris sig af.
Hr. Jung fortalte om fabrikken og sagde bl.a. at der ruller 25 campingvogne ud af døren hver dag. Derudover
færdiggjorde man ca 10 autocampere – også om dagen. Det tager 100 timer at fabrikere en campingvogn og
150 timer for en autocamper. Vi blev delt op i 2 hold til rundvisningen. Hvor var det interessant, at se hvordan en
campingvogn bliver opbygget. Lidt skræmmende at det kun er hylder og skabe, der holder sammen på siderne
og selvfølgelig rammen, flamingoen og aluminiumsvæggen. Vi kunne hele vejen følge, hvordan de lagde bund på
traileren (undervognen) og processen med opsætning af sider, hylder, strøm og sæder, gardiner og hynder kom
ned gennem en sliske alt efter hvilken produktion der var i gang. Jo, det var virkelig interessant og en meget stor
oplevelse.

Tilbage på campingpladsen var der tid til at bade og vaske sig, og pludselig stod alle sammen i deres fineste puds
og var klar til spisningen på hotel Klosterfordte i Marienfeld. Vi kørte lidt flere sammen for at bruge færre biler.
Doris og Kaj, inviterede os med i deres bil, det var vi meget glade for. Der var et godt stykke derud, og vi fik
sludret en del på turen. Georg var igen forrest og ledte os på betryggende vis ud til hotellet. Det var et flot
gammelt sted, og Mona og Georg viste os lidt rundt på stedet. Der var dækket op til ca. 200 inde i en stor sal og
uheldigvis kom vi til at vente over en time på et hold, der var blevet forsinket. Endelig lidt over kl. 21.00
fremtonede en mægtig flot buffet startende med suppe, forskellige fisk, stege, ris, kartofler, tomatsalat, ja alverdens

lækkerier. Et utroligt flot udvalg og alt var velsmagende
og vellavet til mindste detalje. Det sluttede med is,
fromage og donuts. Mætte og veltilpasse kørte vi hjemad
til campingspladsen ved midnatstid.

Hjemme på pladsen, vores nabo, en gal tysker, skældte
ud og spurgte om vi ikke vidste hvad klokken var.
Klokken 22.00 skal der være ro, og vi havde talt i højst
5 minutter, så han bestemte lige, at nu var den dag slut.
Vi gik hver til sit i vores vogne, tror jeg da, med en dejlig
oplevelse i bagagen.

Søndag kl. 09.00 blev der igen samling på tropperne,
og vi kørte til Warendorf, hvor LMC på Ems Arena fremviste alle deres modeller af vogne. Et sted i byen kørte
vi forkert, og her må jeg sige, at vi følte os optaget som en del af gruppen. Vi havde campingvognen med, og den
kræver lidt extra plads for at vende. Men Georg fik arrangeret. at vi kunne få vendt på en parkeringsplads.
Michael steg ud og så, at vi kom rigtigt ud igen, og Bent, Bente, Eva og Michael dannede bagtrop op til den
øvrige flok, som pænt ventede på os lidt længere fremme. Det var faktisk rørende at opleve dette sammenhold.
På arenaen synede vi vognene og vandrede ind og ud af dem alle sammen. Vi fik udleveret madbilletter af en
LMC-forhandler i Danmark, som var medarrangør af hele turen. Doris, Kaj, Eva, Michael, Palle og jeg fik et
sidste møde på bænken med en bolle og en kop kaffe. Doris var mere sulten og jeg eskorterede hende gennem
det tyske sprog til endnu en omgang, stadig på madbilletten.
Nu var det tid til afsked, da vi skulle videre til Düsseldorf et par dage. Vi fik sagt farvel til de fleste af alle de
dejlige mennesker, vi havde mødt på denne tur. En uforglemmelig oplevelse, planlagt til mindste detalje.

Tak til Mona og Georg for arrangementet. Vi mødes måske i Rebild engang.
Hilsen  Margrete og Palle fra Vejle

Fortsat fra forige side
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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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REDAKTØREN HAR ORDET
Så kom det nye nummer af

NORDJYDSK CAMPING
endelig ind ad brevsprækken igen.

Det er nu tredie årgang af bladet jeg er i gang med at
lave. Jeg lovede, da jeg startede, at der ville ske æn-
dringer af bladet, men ingen revolution, og jeg me-
ner, at jeg har holdt, hvad jeg lovede.

I 2002 overgik bladet fra at være lavet med hjælp af
saks og lim, til at være lavet på en computer og på
noget finere papir.

Så i 2003 fik vi kulør på tilværelsen, og hele fire si-
der af bladet var i farver, og med det blad, der netop
er udkommet, er vi nu oppe på otte sider i farver.

Foreningen har fået meget ros fra såvel annoncører,
samarbejdspladser, samt fra medlemmerne for det
flotte blad, men uden et godt samarbejde mellem be-
styrelsen og redaktøren, samt god hjælp og forståel-
se fra bogtrykkeren, var det aldig lykkedes at få et
så flot blad på benene.

Men alt er ikke fryd og gammen for vores blad. I det
forgangne år, meldte Postvæsnet og Finansministeri-
et os, at portotilskudet til postomdelte foreningsbla-
de mm. ville bortfalde i år 2004, og vi skal til at beta-
le normal porto for at få bladet bragt ud.

Jeg ved, at bestyrelsen arbejder hårdt på at finde en
løsning, så at bladet kan udkomme fremover.

Nu er bladet ikke det eneste kommunikationsmiddel
vi har, foreningen har også en hjemmeside på inter-
nettet, så de medlemmer der har adgang til en com-
puter kan gå ind og se på.
Hjemmesiden har følgende adresse:

www.nordjydsk-camping.dk

Hjemmesiden har eksisteret i flere år, men nu har den
fået en ansigtsløftning og fået nyt layout og farver, og
skulle du have lyst til at sende et indlæg til bladet, kan
det også lade sig gøre fra hjemmesiden, da vi nu har
fået rettet den fejl der var på siden. På hjemmesiden
kan du også finde de seneste opdateringer af vores
samarbejdspladser, med links til deres hjemmesider
og e-mailadresser, du kan finde aktivitetsoversigten,
rekvisitter der sælges af foreningen, kontingentoplys-
ninger, samt et billedegalleri, hvor du også kan få di-
ne campingbilleder vist frem, du skal blot kontakte
redaktøren.

Til sidst et lille suk. Hvorfor er der ingen der vil sende
deres campingoplevelser ind til bladet og dele deres
glæder og ærgelser med vi andre, det bliver nemt tri-
vielt kun at læse om bestyrelsesmedlemmernes ople-
velser, SÅ FAT NU PEN OG FOTOAPPARAT,
og kom med din historie og dit billede.

Redaktøren
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Tillykke - Tillykke

Nordjydsk Camping vil gerne ønske Else & Jens Frederik, på SAFARI CAMPING i
Rebild, et stort tillykke med den flotte pris:

 Skørping Kommunes Udviklingsråds Erhvervspris for 2002

Vi håber på et forsat godt samarbejde.  Hilsen Nordjydsk Camping
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Ved langbordet

Spøttrup Slot

Villy spiller op
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***  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 dem hjertelig tillykke:

Medlemsnummer:

88 Niels J. Michelsen 70 år
106 Henning Jensen 75 år
395 Ernst E. Thøgersen 75 år

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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Forårstegn

Afslutningsfest alligevel.

Da det ved træffet på Camping Himmerland blev nævnt, at
årets afslutningsfest var aflyst, var vi nogle stykker, der
var meget skuffede, for det er jo aldrig i klubbens historie
sket før (så vidt jeg ved ), og det har altid været en fest, vi
har set hen til.

Hurtigt var vi nogle stykker der planlagde, at vi måtte lave
vores egen afslutningsfest. Den blev planlagt til
weekenden uge 41, og turen skulle gå til Hjardemål Klit
Camping. Vi blev 18 personer til træffet. Her bestilte vi
dagens, ret stuvede kartofler og stegte ål. Værten og en
ven underholdt, på orgel og harmonika, hele aftenen med
dansemusik til midnat.

Da vi ankom fredag, var vejret ikke det bedste, der blæste
meget, og vi fik også en gang regn. Lørdag var vejret lidt
bedre, og vi brugte dagen til en tur til Hanstholm, hvor vi
var inde og se Kanonmuseet, det var en rigtig interessant
oplevelse.

Søndag havde vinden lagt sig, og solen skinnede fra en
skyfri himmel, så vi tog en tur til stranden for at samle
appetit til frokosten. Da vi kom hjem, smurte vi madder og
lavede årets sidste langbord, det var virkelig en skøn tur.

Connie

Kære campinggæster Julen 2003

Til alle jer fra Nordjydsk Camping, som besøgte os i 2003 på campingplads ,,Roland,, i
Bramstedt, Tyskland ønsker vi jer et rigtigt godt nytår med mange spændende camping-
oplevelser, og vi håber også, at der bliver mulighed for at besøge os her i Bramstedt.

Mange hilsner fra
Helmuth og Helga Ohm
Bad Bramstedt
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***   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.dk-camp.dk/svalereden   e-mail:  svalereden@dk-camp.dk

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS
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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



Postomdelt blad


