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FORMANDEN HAR ORDET

Årstiderne skifter hurtigt, synes jeg, og nu er det igen sommerferien, der står for døren. Det
skønne forår er forbi, og når jeg ser tilbage på Påsken, så var det jo dejligt at se den store
flok campister møde op til stævnet i Svanninge, og selv om vejret ikke lovede en særlig god
Påske, så blev den da rigtig god alligevel. 27 vogne var tilmeldt og af dem kom de 25, kun
2 havde måttet melde afbud. Det er længe siden vi har været så mange. Jeg vil også sende
en tak til vort værtspar på Svannige Søgård Camping, for den pæne behandling vi fik, og
det store arbejde de havde, for at de nye faciliteter kunne blive færdige, til vi skulle komme.

Johannes skulle som sædvanlig spille for os, han havde anskaffet sig et nyt anlæg, da han
havde solgt det gamle, og så ville han spille hygge musik om aftenen, når vi sad oppe i TV-
stuen. Næste morgen var det hele væk, det var blevet stjålet i løbet af  natten, men jeg vil
rose politiet for en hurtig indsats, for allerede dagen efter havde de fundet synderen, som
havde stjålet anlægget, og vi fik det tilbage, så vi havde musik til lørdag aften. Der var dog
enkelte ting der manglede, så vi lavede en lille hurtig indsamling. Det kunne ikke helt dække
tabet, men han var glad for at han havde fået alle sine cd,ere tilbage.

Vi har også fået vores første blad sendt ud, hvor vi selv måtte ordne alt det, som posten
plejer at lave. Jeg vil gerne takke Peter og Knud for det store arbejde, det er med at udskrive
adresselabels, putte i kuverter og sætte frimærker på hver enkelt, og endelig få dem afleveret
på posthuset. Jeg regner med, at alle har fået et blad, og at det vil gå godt fremover.

Jeg vil slutte med at ønske alle en rigtig god sommerferie, og at vi snart kan mødes igen, og
husk at sende en lille historie med billede, når I har haft en god ferieoplevelse. Mona og jeg
holder nok en lidt længere og senere ferie, end vi plejer, da vi nu begge er fri fra
arbejdsmarkedet.

Georg
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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

Midsommerstævne: 12. - 13. juni på Hvalpsund Camping, nr. 930 i campingbogen.

Samarbejdsstævne med DCK: 13. - 15. august på Sindal Camping, nr.  966 i
campingbogen.

Afslutningstræf: 24. - 26. september på Svalereden Camping, nr. 979 i
campingbogen.

Pølsetur Rebild – hvornår kommer i næste blad

AKTIVITETS BESKRIVELSER

Midsommerstævne den 12. – 13. juni på Hvalpsund
Camping, nr. 930 i campingbogen.

Der er standerhejsning lørdag kl.10.00 på campingpladsen, derefter er tiden frem til aften
din egen. Om aftenen er der underholdning på pladsen. Underholdningen står campingpladsen
for med deres husorkester ”3 af en slags”. Dette lille hyggeorkester, hvor alle er campister,
spiller alt fra Beatles til danske sange og alm. dansemusik. Arrangementet er gratis for alle
campister.

I forbindelse med dette arrangement er der stillet an til fællesspisning. Der bliver bestilt mad
udefra, som man så kan tilmelde sig, eller også kan man selv ta’ madkurv med. Detaljerne
herom ligger klar den dag i kommer, så i kan få besked om tid, pris, m.m..

Søndag kl. 11,00 stryger vi flaget, men iflg. campingchefen Peter Johansen behøver du ikke
ta’ hjem sådan lige med det samme.

Husk at tilmelding skal ske senest 8 dage før stævnet til Georg tlf.  98 17 70 74 eller
Leif Sørensen tlf. 98 23 85 58
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AKTIVITETS BESKRIVELSER

Velkommen til nye medlemmer

nr.1225 Eva og Ove Grøn Løgstør
nr 1226 Jørgen og Lone T. Bassa-Hansen Vejle Ø
nr.1227 Ida Skytte og Kim C Thomsen Arden
nr.1228 Bodil og Vagn Ole Petersen Støvring

Samarbejdsstævne  DCK – NC

Det årlige stævne mellem de 2 klubber afholdes den 13. – 15. august 2004  på
Sindal Camping – nr.966 i campingbogen.

Det er DCK, der står for planlægningen af stævnet og deres program ser foreløbig således
ud:

Fredag formiddag: Ankomst og standerhejsning kl. ?

Lørdag: Afgang fra campingpladsen og rundt i Sindal for at se de mest markante
springvand. Videre gennem Slotved skov, forbi herregaarden Baggesvogn og ad bagvejen
til Bindslev. Besøg i Bindslev kirke, hvor der vil blive fortalt om den 800 år gamle kirke og
dens velbevarede kalkmalerier og ikke mindst om de moderne udsmykning af kunstneren
Arne L Hansen. Videre forbi herregården Odden, der rummer den berømte J.F.Willumsen-
samling. De som er interesseret kan jo på hjemvejen evt. gå ind og se samlingen. Der
køres videre til Hellehøj, 89 meter høj med en enestående udsigt.

Vi kører nu mod Uggerby gennem klitplantagen og ned til stranden, hvor Uggerbyskibet
(vikingeskib) kan beses. Herfra fortsættes til Tversted-søerne, hvor vi parkerer og går
gennem det praktfulde anlæg ned til stranden og følger denne nordpå til vi igen går op på
fastlandet og kommer til den gamle gård Østerklit, tilbage til P-pladsen og hjemturen.

Turen er lang og det foreslåes at man medbringer én eller anden form for fortæring, kaffe
eller andet. Der er ikke fastsat nogen aktiviteter for den øvrige tid, så det er op til os selv ,
men vi kan vel altid finde en plads i skyggen og en dåse øl til halsen eller hvad man nu
gerne vil , synge , spille , osv.

Prisen for at ligge på Sindal Camping er : Voksne 50,- børn 25,- Standplads 10,-
Strømtilslutning 5,- ellerefter måler med 10 amp. 2,25,- pr kw.

Bestyrelsen håber på et talrigt fremmøde og en god weekend. Vi ses.



7

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

Mossø – Jyllands største sø

Lidt sydvest for Skanderborg ligger Danmarks 4. største - og Jyllands største sø –
Mossøen.
Søen er karakteristisk på flere måder. Fra vest til øst dækker søen et areal på 1314 ha.,
mens vandoverfladen samlet er 1690 ha. Den østlige del har en max-dybde på hele 22
meter og en gennemsnitlig dybde på 10 meter, den del af søen udgør 78 %. Resten af
søen har en max-vanddybde på 7 meter og en gennemsnitlig dybde på 2,9 meter.
Bemærkelsesværdigt er også tiden for vandudskiftningen. I den vestlige ende varer det 2
dage, så stiger det gradvist op til det store østlige område, hvor udskiftningen af vandet
varer i alt 2,6 år.

Der er ikke mindre end 19 fiskearter i
søen, og det gør den til landets
artsrigeste sø. Mossøens placering i det
midtjydske højland er unik. Omgivet af
store bakker, dalterrasser og store øst-
vestgående søer, samt ikke mindst af
interesse for os - campingpladser som:
Holmens Camping, Birkhede Camping,
Sønder Ege Camping, Mossø Camp
Ressort (naturcamping) og mange flere
i området.
Søen ligger i samme langstrakte dal som Skanderborgsøerne i øst og Salten Langsø i
vest. I den vestlige ende gennemskæres Mossø af Gudenådalen i syd-nordlig retning.
Gudenåens afløb findes i det nordvestlige hjørne, de øvrige større tilløb til Mossø ligger
alle i den østlige ende og omfatter Tåning Å, Illerup Å, Bjergskov Bæk og Monnes Å.

Vegetationen omkring søen består mest af rørsumpe med planter som Tagrør, Søkogleaks,
Dunhammer, Høj Søgræs, Kalmus og Bittersød Natskygge (giftig). På en del steder
vokser der Rødel helt ned til søbredden.
Som tidligere omtalt findes der 19 forskellige fiskearter i søen. Blandt dem arter som,
Søørred, Helt, Gedde, Smelt, Skalle, Grundling, Brasen, Ål, Knude, Sandart, Aborre og
Hork. Især fiskeri efter Sandart, en fisk der kan blive op til 1,3 meter lang og veje op til
15-18 kg har været attraktivt.

Fiskebestanden har gennem tiderne forandret sig i forhold til miljøpåvirkninger, således
skete der i 1980erne et sammenbrud i fiskebestanden, hvilket fik dominansforholdene til
at ændre sig mellem de enkelte arter.
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Hvor der tidligere var en stor bestand af rovfisk,
hovedsagelig Sandart, men også Aborre, blev det de
såkaldte fredfisk som Skaller, der dominerede, og
rovfiskene var ikke i stand til at regulere
fiskebestanden, som har stor betydning for den
biologiske ligevægt i søen. Det betyder mere klart
vand, mere undervandsvegetation, og mindre

mulighed for de store opblomstringer af alger.

Dyr og fugle:
Udover de almindelige vildtlevende dyr som Rådyr, Harer, Ræv m.v., kan du også opleve
at se Odderen i Mossø og nærmeste omegn.
Af fugle finder du her landets største bestand af den sjældne Sorthalsede Lappedykker,
samt en stor bestand af Toppet Lappedykker. Det er normalt en afstressende oplevelse at
glide gennem vandet med en kano og forsigtigt nærme sig en Toppet Lappedykker for at
se den rigtigt, 20 meter fra den og plump, dykker den for at stige op 30 meter bag
kanoen, så forfra igen, og det samme sker. Udover de kendte ande-arter med Troldanden
som den mest dominerende, er søen rasteplads for en del rovfugle. Forår og efterår
raster flere Fiskeørne i området, og både Havørn og Blå Kærhøg overvintrer regelmæssigt
ved søen. Vandstæren er almindelig om vinteren, og i rørskovene finder du flere hundrede
Rørsangere, Rørspurve og Sivsangere. Vandløbene til søen er yngleplads for arter som
Bjergvipstjert og Isfugl. Rundt om søen og i området i øvrigt er der sti-markeringer og en
del fugletårne, så du kan opleve naturen på nært hold.

På nordsiden af søen, ved Emborg, ligger ruinerne af det kendte cistercienserkloster Øm,
næsten helt frilagt. Her er der også et museum for middelalderens klosterkultur, og der er
åbent for publikum fra 1. april til hen i oktober. Øm Kloster blev grundlagt af munke fra
Vitskøl Kloster ved Trend. I år 1172 slog munkene sig ned i området og påbegyndte
byggeriet. Munkene var intelligente mennesker, og en dag fandt en munk ud af, ved hjælp
af nivellering med et blylod, at vandstanden var en alen højere i Mossøen end i Gudensø.
Munkene kunne derfor grave en 700 meter lang kanal mellem disse to søer og udnytte
vandkraften til klostrets kornmøller.
Sejlturen i kano fra Gudensøen gennem kanalen til Mossøen er ganske interessant, specielt
for dem der interesserer sig for fugle.

Af seværdigheder omkring søen skal nævnes: Gudenåmuseet med udstilling af
flinteredskaber fra områdets tidligste beboere, Klosterkær, et eng- og moseområde,
Lindholm Hoved, en halvø med fugletårn, Øm Klosterruin med rester af munkeklostret,
Boes en lille landsby med gamle bindingsværkshuse, Hem Odde - en smuk vandretur fra
lyngbakken ved landevejen til odden med fin udsigt over søen. Ta’ en tur til området i
Søhøjlandet – det kan hurtigt blive en sjov dag.

Redigeret af Knud Vaarning
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Velkommen til nye medlemmer

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

nr.1225 Eva og Ove Grøn Løgstør
nr 1226 Jørgen og Lone T. Bassa-Hansen Vejle Ø
nr.1227 Ida Skytte og Kim C Thomsen Arden
nr.1228 Bodil og Vagn Ole Petersen Støvring
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Igen i år ville vi på campingtur til Portugal, vores 11. tur. Vi kører i en Berlingo og har
Danmarks mindste campingvogn, en Eriba Puk, som er til to personer. Vi talte meget
om hvilken vej vi skulle køre derned for at få mest muligt ud af turen. Jeg havde sidste
år lånt en bog på biblioteket om kniplinger i Vila do Condo i Portugal, og dem skulle vi
ned at se. To år tidligere var vi kun 30 km. derfra, men vi vidste ikke, at der var et
kniplingemuseum i Vila do Condo. Vi ville ned gennem Frankrig og Nordspanien i år,
og vi ville se på kniplinger i Le Puy i Frankrig og bjergpas i Pyrenæerne, som vi har set
i Tour de France.

Vores første stop var i Sessen i Harzen og derfra til Barr i Alsace. Vi plejer at sige, at når
først vi er i Frankrig, er vi rigtig på ferie. I Frankrig kører vi ikke på motorvej men ad de
nationale ruter, og det går meget godt. Vi har kørt ad motorvejene, som er meget dyrt,
synes vi i forhold til det, vi får ud af det, og vi har dage nok at tage af. I Le Puy så vi
kniplinger, og minsandten om ikke der var helligdag for at fejre Black Vincent, som var
en lille helgenfigur svøbt i sorte kniplinger siddende på en fløjlspude og midt i en
procession af hvidklædte kirkelige i et mægtigt optog. Det var spændende at se og
meget anderledes, end man er vant til at opleve, så det var en hel foræring, da vi ikke
vidste, at det skulle være der i byen den dag. Vi lå på en campingplads i en naboby, og
var gående langs floden ind til Le Puy med masser af varme, men en rigtig god dag.

REJSEN TIL PORTUGAL

Fortsættes side 13
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Vi kørte videre ned gennem Frankrig mod Andorra og ville igen en tur til Andorra og se
og opleve pasovergangen ved Peymorens og op til Pas de la Casa (ca. 2000 m.  og
videre op til Envalida, som er det højeste punkt 2441 m. og ned til Encamp med et fald
på 6-7-8-9-10 %. Selve turen til Andorra er meget flot, men ellers er det kun billig benzin,
der er noget ved at købe, synes vi. I byerne er det et stort gedemarked af turister, der
vader rundt på må og få, og det er ikke så spændende. Vi lå på camping i Ax les Termes,
som er omgivet af høje bjerge på alle sider og utrolig flot. Så turen til Andorra var en
endags udflugt på et par hundrede km. i alt, men det varer til gengæld hele dagen (vi sad
i en kø i over to timer, og sneglede os af sted med 10 km. i timen) på grund af traffikkøer
på vejen op til Andorra.

Vi ville også opleve bjergpassene Col da Portalet, som ligger på grænsen til Spanien, i
Luchonbjergene, hvor der var stigninger over 12 % og smalle og skarpe sving. På
toppen af passet kan man stå med det ene ben i Spanien og det andet i Frankrig. Vi ville
også over Peyresourde 1569 m. med en opkørsel på 14 km, og en nedkørsel på 10 km.
Vi kørte videre til Cold’ Aspin, en fantastisk tur op i ødemarken, og sikken en udsigt. Vi
klatrede til vejrs i 2. gear og mange hårnålesving, 1489 m. Videre til Tourmalet, som var
barsk på de sidste sving op i intetheden og køleren lige i vejret og en stigning på over 12
%., det var en opkørsel på 20 km., og oppe på toppen var der udsigt til Pic Du Midi det
højeste bjerg i Pyrenæerne, men desværre forsvandt det i tåge, men vi så det da inden
det forsvandt.

Nedturen var på 19 km. og lige så flot som opturen og med mange hårnåle sving så 1. og
2. gear og bremse, når farten oversteg 70 km. med motorbremse i 2.gear., en bjergtur på
267 km. men det var uden campingvogn, da det er forbudt i bjergene og godt det
samme, for det var barsk nok uden, men det var en kæmpeoplevelse. Vi er begge meget
optaget af bjergene, og det er mig der kører, og Mogens der finder vejene, vi skal køre
ad. Pasovergangen til Spanien blev en anden i år. Vi plejer at ligge på campingplads i
Jean Piet de Port og køre ned over Pamplona, men i år blev det over Bossost i
Luchonbjergene, og det er ikke sidste gang, det bliver der i nærheden af, for det var
utroligt flot med mange tunneller, over 20, og bjergsøer og vandreservoirer, der var over
10 km. lange. Der oplevede vi et forfærdeligt tordenvejr og sigtbarheden var lig nul, men
bagefter skinnede solen igen. Vi kom igennem et bjergpas med lodrette sider og kun en
smal vej og lige plads til floden.

Vi lå på camping i Huesca i Spanien. men pladsen var næsten fyldt op med ene englændere,
der troede, at de ejede det hele med alt deres happengut. Det er ikke så spændende at
dumpe ned i en koloni med mange af en slags nationalitet, så husk dét kære campister,
når der er en flok, er det måske sjovt i flokken, men ikke altid uden for, vi har oplevet det
mange gange før, både med franskmænd og hollændere i en gruppe.

Fortsættes side 15



14

***  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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Vi kørte ned over Zaragoza og tværs over til Valledolit og Samora og til Braganca i
Portugal. Vi har været på campingplads i Braganca før, og vidste lige hvor den var, men
da vi ankom, var den desværre lukket, men der var mange andre der, så vi fik lov at blive
der til næste dag. Så var vi endelig i Portugal. Vi har kørt overalt i landet og mange
portugisere mener, at vi er mere kendt med landet, end de selv er, men der er utrolig
dejligt dernede. I år var der bare det, at der havde været ild overalt. Det hele var sortsveden
og så meget trist ud. Det er forfærdeligt, når der er så store naturkatastrofer. Vi var i
Portugal godt en måned og kørte en del rundt dernede. Da vi kom ned i nærheden af
Castello Branco, kørte vi over 50 km., hvor det hele var brændt ned, det var enormt trist
at se, når man ved, hvordan der plejer at se ud. Vi talte med en portugiser, og han fortalte,
at nok var der store områder, der var brændt, men når så regnen kom, var der risiko for
enorme mudderskred på grund af, at ilden havde brændt ned i jorden, så rødderne ikke
kunne holde på jorden, og derfor kommer skredene.

Vi var i Elvas, som ligger nær ved Spanien. En rigtig smuk gammel by med vel nok
Europas bedst bevarede akvædukt, et kæmpe monument, som blev bygget af romerne i
middelalderen og stadig er funktionsdygtig og stadig i brug til transport af vand til byens
fontæner. Fra Elvas kørte vi over Evora til Beja, som vi har været i næsten hver gang, vi
har været i Portugal. Den er Portugals varmeste by og ligger tæt på Spanien og vel 150
km. fra Algarve. Det er der man tager ned om vinteren og er, hvis ikke man er ved
Algarve.

Der kom en finne et par dage efter, at vi var ankommet der, og han fortalte, at han var kørt
næsten samme rute som os i Portugal, og at man var ved at afspærre vejen ved Evora på
grund af ilden. Han fortalte også, at der sidste år havde været 23 vogne med finner der på
pladsen hele vinteren, og sågar var der en der havde en sauna med, som de brugte to
gange om ugen hele vinteren.

I Beja købte vi et lille fjernsyn, så vi kunne følge med i, hvor det brændte, og hver aften
var der rapporter fra fire
fem forskellige steder, hvor
det brændte, så det satte
en dæmper på, hvor vi
havde lyst til at køre hen.
Hver dag vi kørte, så vi
overalt store strækninger,
hvor ilden havde haft fat.
Det var grimt at se på og
meget forstemmende.

Fortsættes side 20
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Hjælp at hente for campisten, der rejser ud i den store verden!
(Set i Appen-dix)

I mange rejseforsikringer er der en del huller, der kan give campisten nogle uoverskuelige problemer både før,
under og efter ferien.

Når du tager på campingferie i Europa, har du muligvis både det røde og det grønne kort med. Det røde kort
er din kaskoforsikring, der bl.a. dækker en erstatningsbil, hvis du er kommet ud for et uheld og må efterlade din
bil længere end 3 dage på værksted.
Det grønne kort er dit bevis på, at bilen har en ansvarsforsikring. Altså er du forsikret, hvis du skulle gøre skade
på andres biler. Har du tænkt på, at hvis du skulle komme ud for en kaskolignende skade før din afrejse, og
bilen eller campingvognen må på værksted, at du måske må udsætte din ferie eller helt aflyse den. Har du tænkt
på, at når du først er taget af sted på ferien desværre kan komme ud for at måtte afbryde denne, hvis én i den
nærmeste familie bliver livstruende syg eller dør? Så kan de måske flere tusinde kilometer hjem virke
uoverskuelige, med kun 80 km.i timen.
Skal man lade bilen stå og bestille flybilletter til hele familien og senere forsøge at få bil og campingvogn hjem,
eller skal man kun lade campingvognen stå, så man kan komme hurtigere hjem, for så senere at få bugseret
campingvognen hjem? Eller skal den ene i familien skilles fra de andre og tage et fly hjem, mens den anden
kører hele vogntoget hjem?

Nu findes der hjælp til dette.
Europæiske Rejseforsikring A/S har lavet en rejseforsikring, der specielt henvender sig til campister. De kan nu
tilbyde en årsrejseforsikring, der dækker der, hvor det røde og grønne kort ikke dækker.

Hvis bil eller campingvogn strejker før afrejse.
Hvis du får en kaskolignende skade og ikke kan blive køreklar inden afrejsen, får du en tilsvarende udlejningsbil
eller campingvogn stillet til rådighed, selvom du ikke har en kaskoforsikring.

Hvis bilen strejker under ferien.
Får din bil en kaskolignende eller mekanisk skade under din ferie, som kan repareres indenfor 3 arbejdsdage,
får du en udlejningsbil i reparationsperioden. (En kaskoforsikring stiller kun en bil til rådighed, hvis reparationstiden
varer længere end 3 arbejdsdage)

Akut hjemkaldelse.
Skulle én i den nærmeste familie blive livstruende syg eller dø, får du dækket omkostningerne, og der bliver
sørget for alt det praktiske. Bl.a. bliver udgifterne til evt. flybillet, hjemtransport af bil og campingvogn dækket.

Dette og meget mere kan du som campist nu hjælpes med, før – under og efter din ferie. Forsikringen hedder:
Årsrejseforsikring i Europa - Camping. Du kan få yderligere oplysninger hos Europæiske rejseforsikring
tlf. 7010-6030.

Forsikringen koster 325,- Dkr. pr. år og omfatter føreren og op til 8 passagerer på rejser op til og med 30 dage
inden for Europas grænser. Du kan altså rejse flere gange om året for denne pris, blot længden på ferierne ikke
overstiger i alt 30 dage.

Go’ tur
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OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS

Bemærk at afslutningsstævnet er flyttet til Svalereden Camping
i Sæby, Nr. 979 i campingbogen.

Datoen er den samme som tidligere annonceret, den 24. – 26. september Vi er blevet lovet, at vi må låne teltet lørdag
aften til at holde vores afslutnings fest.
Her kan der købes drikkevarer til rimelige priser, og maden kan man selv medbringe, eller der kan bestilles mad ude fra
ved tilmeldingen.

Maden består af:

Marinerede sild m. karrysalat.
Fiskefilet m. citron og remoulade.
Leverpostej m. bacon og champignon.
Flæskesteg m. rødkål.
Skinke m. asparges og æggestand.
Mørbradbøf  m. agurkesalat.
Frugtsalat i chokoladeskål.
Uden brød og smør 95,- kr.
Igen vil Johannes spille op til dans, og jeg håber at I vil medbringe det gode humør som I plejer.

Tilmelding senest 8 dage før til Leif på tlf. 9823 - 8555
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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 Jer hjertelig tillykke:

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.

IKKE AFBILLEDET
PARASOLFOD:     50,00 KR.
NAVNESKILT I TRÆ:   100,00 KR.

OVENSTÅENDE REKVISITTER KAN KØBES VED HENVENDELSE
TIL BESTYRELSESMEDLEM LEIF SØRENSEN

TELEFON 98 23 85 55

REKVISITTER SOM SÆLGES AF
NORDJYDSK CAMPING

Tillykke til: 50 år 60 år

nr. 1223 John Nielsen nr. 1168 Ingolf Frederiksen
nr. 1155 Walther Nielsen nr. 0613 Mona Jensen
nr. 1106 Carsten Pedersen nr. 1205 Stefan Nielsen
nr. 1215 Margrethe Jespersen
nr. 0618 Lone Kychler

70 år 75 år
nr. 0858 Holger Nielsen nr. 0259 Børge Munk
nr. 1188 Knud E Jørgensen
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FORTÆL OM DEN
CAMPINGPLADS

DU SYNES BEDST OM

Skriv en historie til bladet om den camping-
plads, her i landet, du synes bedst om og
deltag i lodtrækningen om et par flasker god
rød- eller hvidvin, vinderen udtrækkes i det
sidste nummer af bladet til oktober.

Hvad er det så, vi vil høre om!

Vi vil gerne høre om, hvad du synes, der er
dejligt ved pladsen, f.eks.:

Beliggenheden: By, Skov, Hav
Faciliteterne: Servicebygningerne, Informa-
tionen, Indkøbsmuligheder
Læforhold: Gode, Middel, Mangler
Lejerchefparret: Er der ordensregler, Er de
hjælpsomme og søde.

Ovenstående er kun et fåtal af de mulighe-
der, du kan fortælle om, og er du fortsat i
tvivl, kan du henvende dig til dommerkomi-
ten, der består af bladets redaktør og næst-
formand Knud Vaarning og få flere råd.
Ps. husk også at sende billedemateriale med,
gerne pladsens egne brochurer mm.

Sidste frist for indsendelse af forslag er 1.
september, men vi modtager gerne historie-
ne løbende, så vi også har noget at kan sæt-
te i det næste blad, her er deadline 1. sep-
tember.

Vi kørte tværs over landet og op langs
kysten til Vila do Condo for at se på
kniplinger, som jo var turens mål. Vi fandt
omsider museet med kniplingerne, og de
var meget flotte, men jeg havde regnet med
at der var mange flere. Vores sidste stop
var i Vila Real, hvor vi kom til
campingpladsen lige over middag og så i
fjernsynet, at der var en strækning ved
Amarente, hvor det brændte, og der havde
vi kørt lige før middag. Så syntes vi, at
det var bedst at komme ud af Portugal i
sikkerhed, der var allerede 19 indebrændte
i flammerne, og vi fik at vide, at vand ikke
kunne slukke ilden, der var for varmt, så
det ville først hjælpe, når regnen kom.

Vi fik en dejlig tur hjem med god tid og
ikke så lange stræk hver dag, da vejret
stadig var varmt og dejligt om dagen, så
det var med at nyde det, for vi vidste, at
der var efterår hjemme. Vi brugte godt en
uge på hjemtransporten med bilen fuld af
vin, og vi selv helt mætte af indtryk fra
næsten to måneder på farten. Vi tog
hjemmefra den 10. august og var hjemme
igen 2. oktober, en tur på 9.500 km. og
besøg på 34 forskellige campingpladser.
Vi kan tale engelsk og forstå og tale lidt
tysk men ikke fransk, spansk, portugisisk,
men vi kan sagtens klare os alligevel. Vi
kører alene to og har ikke planlagt ruten
hjemmefra, men tager det hen af vejen,
hvad vi vil. Er der nogen der synes at det
lyder spændende og gerne vil vide mere
om hvordan man gør osv., er I velkommen
til at kontakte os, vi er ved at tale om at
tage turen igen til august.

Astrid & Mogens Mortensen
Medlemsnummer 1199

Fortsat fra side 16
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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




