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FORMANDEN HAR ORDET
Året 2004 er forbi og vi starter på 2005.

Jeg vil gerne starte med at takke for valget til formand, så skal jeg prøve, om jeg kan klare
posten et par år mere.

Dernæst vil jeg ønske alle vore medlemmer, samarbejdspladser, annoncører, samt alle andre,
som vi har arbejdet sammen med i årets løb, Godt Nytår, jeg håber, at det kan forsætte på
samme gode måde. Jeg vil også sende en tak til de af vore medlemmer, der har skaffet nye
medlemmer i årets løb, det er jo den bedste reklame, klubben kan få, nemlig fra mund til
mund metoden, så jeg kan kun anbefale, at blive ved med dette.

Nu har vi også vore stævner 2005 på plads, men det er stadig et problem, hvad vi skal
foretage os, når vi kommer ud, så hvis der er nogen, der har nogle gode forslag, vil jeg være
taknemlig for at få dem. Vi har igen i år måtte sætte prisen på vort kontingent op, det er ikke
det vi bedst kan lide, men det har igen været Postvæsnet m.fl., der har været skyld i dette,
men de må da vel få nok engang, så vi også kan holde prisen i ro.

Vi er også i år nødt til at holde påsketræffet på Safari Camping i Rebild, da den falder så
tidligt på året, at de mange af vore medlemmer, der vintercamperer i Rebild, allerede har
betalt for påsken, så vi kan ikke forlange, at de skal betale et andet sted også.

Hvis I keder jer og trænger til noget luft her i den kolde tid, så kom ned og gå med en tur i
skoven, vi starter hver lørdag kl. 10.00 fra campingpladsen.

Georg

VI KIPPER MED FLAGET
Følgende af foreningens medlemmer har haft „rund fødselsdag“ i 2004/05

Nordjydsk Camping ønsker dem hjertelig tillykke:

Medlemsnummer:

668 Hans Thyssen 60 år
1199 Astrid Mortensen 60 år
204 Ib Broberg 70 år
447 Thorild Thomsen 75 år



4

***   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

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
VESTE MED LOGO
VESTE UDEN LOGO

LOGO

IKKE AFBILLEDET
 50,00 KR.
250,00 KR.
230,00 KR.
  30,00 KR.

OVENSTÅENDE REKVISITTER KAN KØBES VED HENVENDELSE
TIL BESTYRELSESMEDLEM LEIF SØRENSEN

TELEFON 98 23 85 55

REKVISITTER SOM SÆLGES
AF

NORDJYDSK CAMPING

Husk at besøge vores hjemmeside www.nordjydsk-camping.dk
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Aktivitets Kalender 2005

Velkommen til nye medlemmer

Nordjydsk Camping vil gerne byde vore nye medlemmer velkommen i foreningen,

Torsdag den 3. marts: Filmaften på Visse Ladegård. Alle er velkommen til at tag venner
med. Klubben er vært ved en kop kaffe og ostemad. Vi vil gerne have tilmelding angående
indkøb til kaffe. Arrangementet starter kl. 19.30.

Påsken den 23. - 28. marts: Safari Camping i Rebild, plads nr. 915 i Camping Danmark. Der
vil blive traveture i Rold Skov m.m.

St. Bededagsstævne den 22. - 24. april: Dokkedal Camping, plads nr. 835. i Camping
Danmark.

Kristi Himmelfart den 5. – 8. maj: Kruså Camping, nr. 426 i Camping Danmark.

Pinsen den 13. – 16. maj: Randbøldal, nr. 604 i Camping Danmark. Der vil være fest på
pladsen pinse lørdag.

Midsommer stævne den 10. – 12. juni: Rimmensgaard Familiecamping, nr. 896 i Camping
Danmark.

Samarbejdsstævne med N.C. & D.C.K. Bygholm Camping og Motel, nr. 659 i Camping
Danmark.

Vi forsøger at lave en tur til Mosel i Tyskland, når de holder vinhøst, så gem lidt ferie til den
tur, det bliver nok 8 dage i september/oktober måned.

 Alle tilmeldinger skal ske senest 8 dage før stævnet til Georg på tlf. 98 17 70 74 eller Leif på
tlf. 98 23 85 55.

Nr. 1231 Tonny Pedersen Tarm
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AKTIVITETS BESKRIVELSER

Påsken 2005 falder tidligt i år, men vi håber på godt vejr alligevel. Vores påskestævne holder
vi på Safari Camping, og vi forsøger at lave nogle hyggelige dage med masser af spadsereture
i de skønne omgivelser der er, både i Rebild og den nærliggende Rold skov.

Vi har fået en aftale med en naturguide, der kan fortælle mange gamle skrøner, om hvad der
i fordums tid er foregået i den skumle skov. Der bliver opvisning i hvordan man forvandler
et træ til en figur som dyr eller fugl. Som afslutning på den guidede tur afholdes der
Rebildmesterskaber i øksekast.

Påskedag kan man besøge Thingbæk Kalkminer, hvor der både vil være levende musik og
lys. Minen ligger ca. 7 km. fra campingpladsen, så der kan både gåes og køres dertil. Prisen
for at komme ind er 50,- pr. person. Der er forsøgt at arrangere et virksomhedsbesøg på et
solcelleanlæg ved Gl. Skørping, men ejeren er taget til Frankrig, så det har vi måttet skrinlægge,
men så kan vi jo også hygge os i tv-stuen eller telt, hvis vejret tillader det.

Får vi flere aftaler, bliver de meddelt ved standerhejsningen.  Vi ses.

Rebild Bakker og Rold Skov

At besøge Rebild, Hotel, Vandrehjem eller Safari Camping, m.v. uden at gå én eller flere
ture i den utrolige smukke natur, sommer som vinter, forår eller efterår, med store
skovarealer, med lyngbakker og søer, er som at sende en blind i biografen for at se en
stumfilm!

Hvad enten du starter med en tur i lyngbakkerne eller finder en interessant vandretur i
Rold Skov, er du sikker på en naturligoplevelse af de sjældne. Der findes beskrevne og
illustrerede ture i Rebild/Rold området med varighed fra ½ time til 3 timer og alle har de
én eller flere seværdigheder på turen.

Du ser ikke alene sjældne fugle og måske råvildt (hvis du går stille) men også kæmpe
træer, kilder, moser, overdrev, dale, troldeskov, gravhøje fra broncealderen og m.m.
Mange naturelskere og kendere lige fra Heksen til Hoteldirektøren har beskrevet hver
deres favorittur, men du kan selv prøve din stedsans og måske finde din egen drømmerute,
du kan ikke gå forkert, der er gule pæle på alle ruter, men du kommer måske sent hjem,
hvis det går galt.

Kom og oplev et af Danmarks dejligste naturområder.
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

LORD EXQUISIT · LORD AMBASSADOR · DOMINANT
FAVORIT · MÜNSTERLAND

Træsorter i pære,
kirsebær, birk og ahorn

NORDJYLLANDS STØRSTE

CENTER

Eventyrvej 18-22 
9700 Brønderslev · Tlf. 98 82 28 75
www.bronderslevcaravan.dk

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
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS
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Generalforsamlingen 2004 i Nordjydsk Camping
den 24. november på Visse Ladegaard.

Der var mødt ca. 26 medlemmer op til generalforsamlingen.
Villy Eriksen blev valgt som dirigent, og efter at have konstateret at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt, gav han ordet til klubbens formand.

Georg Jensen omtalte i bestyrelsens beretning for 2004 diverse arrangementer, der havde
været afholdt, nogle med stor tilslutning, andre med lidt mindre, men et gennemsnit på 12
- 14 vogne er ik’ så ring’ endda, og alle blev gennemført uden problemer.

Der har i flere år været en underskrevet samarbejdsaftale med DCK, et samarbejde begge
klubber har haft glæde af gennem årene. Alle tidligere aftaler, skriftlige som mundtlige er
blevet annulleret, og vi starter med en række nye punkter, som er underskrevet af begge
parter.

Udover de mere kendte arrangementer i 2005 arbejder bestyrelsen med en “Moseltur“ i
2005. Vi forsøger at indhente oplysninger fra campingpladserne i området om aktiviteter
og vinfester, så vi kan få sted og tider så hurtigt som muligt. Vi forventer at turen bliver i
september. Beretningen blev énstemmigt godkendt.

Herefter oplæste kassereren regnskabet for 2004 samt efterfølgende budget for 2005,
begge dele blev énstemmigt godkendt.

Knud Vaarning fremlagde bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse og begrundede
den med, at dels var fremgangen af nye medlemmer stagnerende, dels var der
udgiftsforhøjelser i vente med hensyn til blad og porto, og der var budgetteret med et
mindre underskud i 2005. Kontingentforhøjelsen var på 20,- kr. for alle kategorier. Herefter
ville kontingentet være: Ordinære medlemmer: 270,- kr. Pensionister par: 210,- kr. Enlige
pensionister: 180,- kr. Enlige ordinære: 225,- kr. Unge under 18 år: 180,- kr. Passive
medlemmer (uden pas): 80,- kr. Forslaget blev énstemmigt vedtaget.

Under punktet valg blev formanden Georg Jensen og bestyrelsesmedlem Leif Sørensen
genvalgt uden modkandidat.Som suppleanter blev Hanne Holmgård (1) og Vagn
Christensen (2) valgt. Revisor Peter Freiheit blev genvalgt, og som suppleant blev Villy
Eriksen valgt.

Generalforsamlingen sluttede ca. 20.30, og derefter blev der serveret kaffe og et stk.
brød.
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ORKANEN BERTA

Lørdag den 8. januar 2005 rasede orkanen
Berta over det meste af Danmark, men især
Nordjylland blev hårdt ramt.

Det var den værste storm i Danmark siden
1999, og den havde vindstød af orkanstyr-
ke. Tage blev revet af huse, stiladser vælte-
de, biler, både, campingvogne og fortelte
blev kastet rundt i luften, og nogle blev smad-
ret til ukendelighed.

Rold Skov, som er et yndet sted for travetu-
re, blev over store områder lagt ned, som et
spil Mikado, så der nu møder én et trøsteløs
syn, når man begiver sig ind i skove, det vil
vare længe, inden man uforhindret kan gå
sig en tur der igen.

Billederne her på siden, viser kun et fåtal af
de skader, som mødte campister og skov-
tursfolk dagen efter orkanen. Det vil koste
mange penge og arbejdstimer at rette op på
de skader, der er sket.

I styrkeforholdet mellem menesket og natu-
ren, vil vi altid blive de små. Mod naturens
kræfter kæmper vi alle forgæves.

Redaktøren
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

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.
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En tur i naturen = en livsbekræftende oplevelse

Storåen og Vandkraftsøen

Vi er i området syd for Ikast, ca. midt i Jylland. Storåen har sit udspring i Gludsted Plantage
og løber nord om Herning, gennem Holstebro for til sidst at munde ud i Nissum Fjord.
Det er Danmarks næststørste å efter Gudenåen, og den er 104 km. lang fra udspringet til
udløbet i fjorden.

Øst for Holstebro løber Storåen gennem Vandkraftsøen, en kunstig sø, der er skabt i
1940,erne ved opdæmning af Storåen. Åen har mange tilløb, bl.a. Råsten Lilleå, Idom Å,
Gryde Å og VegenÅ, og området omkring åen i hele dens længde dækker 1100
kvadratkilometer, ikke så helt lille endda.

De tider, hvor vandet i åen løb som et
rødt bånd gennem landskabet på grund
af okker, er i det store og hele forbi. Med
vandløbsplanen fra 1982 i hånden gik
myndighederne i gang med en
restaurering. Grøden holdes stadig i ave,
så den ikke hæmmer vandets passage, men
der skæres kun efter behov og kun i midten
af åen. Inde langs siderne har planterne
fred, så de kan holde på den røde okker
samt give skjul for småfisk og insekter.

Kraftstationen ved søen giver en el-
produktion på ca. 3 millioner kilowatt-
timer, det svarer til det energiforbrug, som
Holstebro har behov for til deres
gadebelysning.

Af planteliv i åen findes der Hjertebladet Vandaks, Svømmende Vandaks, Søkogleaks,
Enkelt Pindsvineknop, Vandranunkel og Vandpest m.m. Ved udmundingen i Felsted Kog
vokser den sjældne Høstvandstjerne og på den sydlige bred af Vandkraftsøen er der fundet
Purpurgøgeurt.

Indtil begyndelsen af 1960,erne var Storåen kendt som én af landets fineste lakseåer, men
regulering og forurening ødelagde den placering. Fra 1980,erne har man arbejdet på at få
laksen tilbage, og det er næsten lykkedes. For at laksene og havørrederne kan komme op i
åen for at gyde, skal de igennem Nissum Fjord. Ulovligt garnfiskeri og de mangelfulde
fiskerestriktioner i fjorden gør at kun en del af fiskene kommer op i åen. Men til trods for de
negative ting, så kan man stadig gør den store fangst med en Laks eller Ørred på en meter
og op til 8 kg. i vægt.
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Mindre kan også gøre det, for der er en god bestand af Stalling og Gedde, og der er
registreret Helt, Grundling, Bækørred, Regnbueørred, Skalle, Strømskalle og Ål.

Fiskekort til åen er påkrævet og kan købes flere steder, bl.a. på Holstebro Turistbureau. Her
kan man også få at vide, hvor man må fiske. Vil man bare gå en tur, f.eks. omkring
Vandkraftsøen, så er der anlagt en 8 km. lang, udmærket, spadseresti.

Så er der dem, der gerne vil se fugle og andet dyrevildt. Det er der rig lejlighed til, både ved
åen og ved Vandkraftsøen. Der er ynglende Isfugl og Bjergvipstjert, utrolig smukke fugle,
og der yngler også Lille Lappedykker og Toppet Lappedykker, Knopsvane, Gravand og
Strandskade, Lille Præstekrave, Vibe, Dobbelt Bekkasin og Engpiber. Ved søen er der
mange rastende Sangsvaner samt Skalleslugere og Troldænder og over engene jager
Tårnfalken.

Af seværdigheder kan nævnes i flæng: Stovbæk Krat, et fredet område med P-plads og
vandrestier, et fugletårn på nordsiden af Felsted Kog ved åens udmunding, Nørre Vosborg,
en markant herregård, Bur Kirke, en særpræget kirke, der sammen med den store Burgård
ligger ensomt i landskabet sydvest for Holstebro, Idom Å, en af de reneste åer i Danmark,
Tvis Kloster og Mølle. I nærheden af ruinerne ligger et lille minimuseum, der fortæller om
både mølle og kloster, Nybro Mølle, en gammel vandmølle, der indvendig har et fungerende
mølleværk. Tæt ved området mødes 5 vandløb, Storå, Herningsholms Å, Løven Å, Sunds
Nørreå og Røjen Bæk.

Ikke alt af det nævnte kan nås på en eftermiddag, men så kan man sætte sin campingvogn
på en nærliggende campingplads, som f.eks. Hampen– Sund– Holstebro- og Ulfborg
Camping eller en anden og bruge et par dage, det er det værd. Go’ tur.

Foto: Isfugl
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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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Foto: Dyr på vejen var et almindeligt syn.

Ferieturen til Rumænien og Bulgarien i sommeren 2004.

I foråret 2004 planlagde vi at holde orlov i 2 mdr. for at tage på campingtur til de to lande.
Vi havde mange spekulationer og diskussioner, om det var for farligt, at drage af sted
alene, men efter moden overvejelse valgte vi at se landene, inden de kommer ind i EU. Vi
læste bøger og kontaktede  personer  med kendskab til landene, for at forberede os bedst
muligt.
Bilen,  en Golf 1,6 fra 2001 og  campingvognen en Adria Optima fra 1991 blev pakket og
tirsdag d.13.-7.-04 startede vi fra Uldum.

Første stop på turen Neusiedler See på grænsen mellem Østrig og Ungarn. Her på Cam-
ping Podendorf am See blev vi et par dage, en dejlig plads med mange muligheder for
cykelture og bad. Herfra videre til det østlige Ungarn, hvor vi fandt en stille og meget ren
plads i byen Tørkeve ca. 50 km. vest for Debrecen. Termal Camping Tørkeve er en rigtig
fin plads med fine rene faciliteter. Er man til termalbade og ture i en lille fattig landsby, er
det stedet. Et godt udgangspunkt for turen til Rumænien.

Vi valgt at køre ind i Rumænien en søndag, da vi  regnede med, at der ikke var mange biler
på vejene, det viste sig at være et godt valg. Søndag d.18-7 startede vi om morgenen, målet
var Camping Eldorado ca. 10 km. vest for byen Cluj, en tur på ca. 300 Km.
Vi kørte over grænsen ved Oradea,  blev  behandlet meget høfligt og eneste spørgsmål var,
hvor vi var på vej hen. Det tog næsten ingen tid og vi kørte nu ud på de Rumænske veje,
spændte og med mod på oplevelser i dette spændende land.

Vejene er dårlige, men ved 15 tiden kom vi til
Camping Eldordo, en hollandsk drevet plads
hvor alt er pænt og ok. Nem at finde og tæt
på byen Cluj, som vi havde planlagt at se.
Her midt i Transsylvaniens smukke natur op-
lever vi pludselig at træde 50 år tilbage i ti-
den,  heste og kreaturer på vejene, hyrderne
vandrer rundt med flokke af kvæg heste og
får, på de store sletter. De opdyrkede mar-
ker er små som en dansk villahave.

Inde i Cluj faldt  vi i snak med en ung kvin-
de, som hjalp os med parkering og billetter
til bussen. Det blev øltid, og da vi sad og
nød den, kom en dansker hen til bordet og
fortalte,  at han var på bustur og boede i en
lejlighed i byen. Vi blev i området 4 dage, vi
kørte ture ud i bjergene, følte os hurtigt godt
tilpas og trygge ved landet.
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Herefter gik turen til et af de planlagt højdepunkter på turen, mod øst op mod grænsen til
Moldova og Ukraine, her ligger nogle meget gamle og velbevarede klostre. Vi fandt Cam-
ping Ludwig, som ligger 20 km. nord for Bestrita. Langt inde i bjergene ligger denne lille
plads, som er placeret i en smal slugt ned til en flod. Her er meget fattigt og gammeldags,
religionen er vigtig for de fleste, nye kirker og klostre skyder op som det eneste nye  bygge-
ri. Da der ligger et bjergpas på vejen op til de gamle klostre, valgte vi at efterlade camping-
vognen og kørte mod Rumænsk Moldova, det var godt, vejene var meget, meget dårlige,
de 100 km. til målet tog 5 timer, men da vi kom frem til klostret Moldovita, som er grundlagt
i 1532, glemte vi alt om hullerne i vejen. Her var virkeligt smukt, en ophøjet ro og fred
hvilede over disse smukke bygninger, med deres malede billeder indvendig og udvendig.
Vi besøgte også  klostret Sucevita som er det største og opført 1582.

Ejeren af campingpladsen opfor-
drede os til at gå i kirke lørdag
aften. Vi slog os sammen med et
ægtepar fra Holland, så kl. 22 gik
vi til den nærliggende ortodokse
kirke. Det var meget anderledes!
Når kirkegængerne kom ind, var
det første de gjorde, at aflevere
pengegaver på et lille bord, hvor
en ung munk modtag og notere-
de det ned, herefter afleverede de
gaver på at andet bord som stod
midt på gulvet. Messen varede
fra kl. 22  til kl. 3 om morgenen.
Jeg var dybt forarget over, at disse fattige mennesker således, i mine øjne, måtte afgive så
meget.

Efter 4 dage gik turen mod syd. Ludwig havde anbefalet en  plads, Benelux Camping i den
lille by Blajel ca. 50 km. nord for Sibiu. En smuk lille plads, i baghaven til deres bolig, egen
pool og pinlig rent. Herfra udflugter i omegnen og til de nærmeste byer.

Efter 4 dage gik turen til Brasov, landets næststørste by. På vejen hertil, så vi byen Sighisoa-
ra hvor Dracula er født. Videre over Karpaterne til Camping Dærste i sydkanten af byen. En
meget fin plads, hvor vi vesterlændinge fik de bedste pladser, og rumænerne fik pladserne
længst væk mellem træerne. Brasov er en gammel tysk by, hvor al trafik fra syd mod nord
over Karpaterne skal passere, derfor er her rigdom, og byen  har  en smuk gammel bydel
som absolut er et besøg værd. Omkring Brasov ligger der flere gamle kirkeborge, som
stammer fra Saksernes tid, Sakserne levede her i 1100 tallet og har sat sig tydelige spor.

Vi mødte alle vegne kun flinke og hjælpsomme mennesker og følte os velkomne, hvor vi
kom! Efter at have samlet mod, fortsatte vi mod Bukarest

Foto: Klostret Bokovina Fortsættes side
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 Ny aftale med Nibe Caravan Center.

Skoene skal pudses, tøjet skal vaskes, bilen skal efterses, 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 derudover 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. sept. til 28. feb. giver de 15 % rabat – fra 1. marts til 31. aug. giver de 5 % rabat,
ikke på materialer, men på arbejdslønnen.

Så, vær go’ ved din campingvogn

Jegindøvej 9 b 8800 Viborg Tlf. 86 62 26 44 Mobil 30 63 56 48

E-mail: campinterior@firma.tele.dk www.campinterior.dk

. . .
.

DANSK CAMPING INTERIØR

Kantsyning af tæpper
Ombetrækning af hynder
Syning af pyntegardiner

Polering af campingvogne
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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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Fortsat fra side 16

Vi havde en aftale med vores to sønner og svigerdøtre samt to børnebørn, at de ville komme
med fly, og skulle bliver hos os en uge på Campingplads Kavatsite ved Sozopol 50 km. syd
for Burgas.

Det har været en meget spændende tur rundt i landet, det var rart for os at møde en så
smilende, venlig og hjælpsom befolkning. Det var også spændende at konstatere at statens
indflydelse på landets skikke og kultur faktisk kun er synlig i området syd for Karpaterne,
omkring Bukarest og Donau, hvorimod livet på landet leves som det formentlig altid er
levet. Vi havde ingen problemer med at køre ind i Bulgarien, men fornemmede straks en helt
anden mentalitet i befolkningen, her smiles eller tales der ikke til os, de hilser heller ikke på
hinanden.Her virker man meget reserveret. Tydeligt at den kommunistiske tænkning og
indflydelse har regeret ud i alle afkroge.

Vi fulgte Sorte Havet mod syd og overnattede 2 dage i Obzor, tidligere en vinby nu en
ferieby for lokalbefolkningen. Her er mange feriekolonier for børn. De ser ikke særlig
indbydende ud men børnene får da en oplevelse.

Efter 3 uger når vi frem til den eneste camping plads vi har bestilt plads på hjemmefra.
Det er en stor plads med mange hytter, hotel samt cafeteria og pizzeria, en fin strand, vandet
26 og luften 30, så der bades. Vi blev på stedet 10 dage, hvor vi nød livet sammen med
børn, svigerbørn og børnebørn. Om dagen nød vi stranden og udflugter i omegnen. Om
aftenen gik turen ind til byen Sozopol for at spise, og shoppe. Sozopol er en smuk lille by
som ligger i bunden af en bugt, her er mange turister men kun Bulgarer.

Efter en uge var vi igen alene, så vi pakkede og kørte ind i landet. Bulgarien er et meget
smukt men fattigt land, her er frodigt, varmt men ikke så tørt som vi havde regnet med,
overalt bjerge og dale men ikke mange landsbyer. Vi landede på en campingplads i byen

Kazanløk . Det er midt i Bulgarien, her er
gode udflugts muligheder til den gamle konge
by Veiliko Tørnovo mod nord og til Plovdiv
mod syd. To meget spændende byer at
besøge.

Efter 3 dage videre mod Iskær søen syd for
Sofia. Her skulle der være en del
campingpladser, men de var alle nedlagt. Vi
fik lov til at campere ved et motel, her var
den flotteste udsigt over søen, hvor der var
bademuligheder og kun 20 m. fra søen.
Stedet er privat ejet, Ivan som ejeren hedder,

havde mange og store planer med stedet, men ingen penge.
Foto: Det Romerske Teater i Plovdiv, Bulgarien.
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Forårstegn

Her fik vi et af badeværelserne på motellet til rådighed, det var venligt, men intet virkedede.
Vi startede med at gøre rent, ”badetøj og gummistøvler”, der kom lidt koldt vand ud af
hanen og endnu mindre af bruseren, cisternen var ikke tilsluttet vandrørene så toilettet blev
skyllet ud med en vandspand, fliserne eller dem der var, skiftede farve efter rengøringen
men der var intet alternativ, så vi blev der i 4 dage.

Herfra kørte vi op i bjergene for at se Rila Klostret som er Bulgariens største og smukkeste
turistattraktion, det var virkelig turen værd og så selve turen derop var en oplevelse. Vi tog
bussen til Sofia, en smuk køretur på ca. 60 km. Vi gik rundt i byen, her er mange smukke
bygninger og åbne pladser, rent og pænt. Vi var meget overraskede over, hvor smukt og
nænsomt byen er restaureret, en god og positiv oplevelse.

Vores plan var nu igen at køre til Rumænien, så vi kørte mod nordøst til færgeruten mellem
Vidin og Calafat ved grænsen til Jugoslavien.Vi sejlede over floden, som danner grænse, fik
igen en venlig behandling i tolden, kørte op forbi Jernporten, stedet hvor Donau bliver klemt
mellem bjergene. Rumænien og Jugoslavien har bygget en dæmning over floden, her er et
kæmpestort kraftværk de to lande har bygget i fællesskab.

Vi camperede på en meget fin og ny plads ved det gamle kursted Baile Herkulane. Det var
her, de gamle konger og fyrster opholdt, sig når de trængte til varme bade og helse. Her har
engang været meget mondænt, men det er nu meget forfaldent. De smukke huse står som
spøgelser og minder om bedre tider.

Efter 3 dage i byen hvor vi badede i resterne af termalbadene, gik turen til Timisoara. Byen
hvor revolutionen startede 1989, en smuk gammel by, videre mod Arat mod grænsen til
Ungarn, hvor vi overnattede i Mako.

Nu var vi mætte af indtryk, alle sanser var fyldte til randen og derfor valgte vi at køre til
Balaton søen i Ungarn. Her fik vi fremkaldt billeder, skrevet dagbogen færdig og begyndte
at forberede os på hjemturen.

Lørdag d. 4. september efter 8 uger på farten startede vi hjemturen og var i Danmark søndag
middag. Turen var på 8 uger, vi havde kørt 9000 km. Ikke en skramme, hverken på os eller
materiellet.

Vi har mødt rigtig mange søde og hjælpsomme folk, så det var et par glade og tilfredse
campister, der trak i arbejdstøjet igen.

God rejselyst til andre!
Inge og Nis Erik Philipsen, Uldum.
nep@tuknet.dk
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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 270,- kr.
Enlige 225,- kr.
Pensionister  Ægtepar 210,- kr.
Pensionister  Enlige 180,- kr.

Ungdomsmedlemmer  ( 15 – 18 år ) 180,- kr.

Passive (Uden pas) 80,- 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




