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FORMANDEN HAR ORDET

Vi nærmer os hastigt ferieperioden, hvor nogen måske allerede er startet, og andre skal
til at planlægge ferieturen.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god ferie, og jeg håber, at der er nogen, der får nogle gode
oplevelser, som de vil dele med os andre, så husk at notere ned og tag billeder, så bladet

kan glæde andre med jeres oplevelser. Det er altid interessant at høre, hvad andre har oplevet,
det behøver ikke bare at være udenlandsture, det herhjemme har også interesse.

Lige et godt råd til jer som skal til udlandet. Hvis I skulle blive udsat for sygdom
undervejs og skal behandles på sygehus, så pas på, hvad I skriver under på, det kan være

bindende og koste mange penge, som I ikke kan få refunderet, når I kommer hjem. Kontakt
Europæiske Rejseforsikring A/S alarmcentral på Tlf.+45 7010 7510 og få hjælp, så I er
sikker. Hvis I bliver væk mere end en måned, så er der andre regler, der gælder, gå til Jeres
sygesikring ved kommunen og forhør om, I skal have et blåt sygesikringsbevis med.

Vi går jo alle og tror at vi danskere er så godt dækket ind, det er vi også, men vi skal
passe på ikke at blive fanget af nogle smarte læger og sygehuse. Lad Jer nu ikke

skræmme, men vær godt forberedt, så vi kan ses igen, vi skulle jo gerne mødes til vinfest ved
Mosel til efteråret.

Georg

Velkommen til nye medlemmer

Medlem nr.

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

1234 Edith & Niels Riber, Brønderslev
1235 Inge & Oscar Andersen, Skørping
1236 Jytte & Arne Christensen, Jerslev
1237 Jonna & Oskar Lausten, Frederikshavn
1238 Aase & Kurt Jensen, Flauenskjold
1239 Solveig & Bjarne Pedersen, Aalborg
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***   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

Efterårsturen til Mosel

Vi har lavet en aftale med Camping Holländischer Hof i byen Senheim, som ligger i nærheden
af byen Cochem. Campingpladsen ligger ved floden og byen, Vin og gadefesten starter
fredag den 16. september og varer til og med søndag den 18. september.

Vi holder standerhejsning lørdag den 17. kl.10.00, så alle har mulighed for at nå derned. Vi
vil besøge slottet i Cochem (Mandag), besøge en vingård (Tirsdag), så man kan se, hvordan
man laver den slags og måske få en lille smagsprøve,  og vi vil lave en sejltur på den smukke
Mosel-flod, sejltid ca. 5 timer. Pris 12 Euro. (Onsdag)

Der vil også være mange andre smukke ting i området, vi kan opleve, hvis vi får tid.
Mona og jeg kører derned i Maj og undersøger priser, og hvilke dage vi skal opleve de
forskellige ting. Overnatning koster 72,50 Euro for 2 personer i 7 døgn uden el, men incl. en
flaske vin og billet til slottet i Cochem. Om man ankommer onsdag, torsdag eller fredag
bestemmer man selv, f.eks. hvis man ankommer torsdag, så kan man være der til næste
torsdag til middag, ellers koster det 14,40 Euro pr. døgn uden el.

Afstanden fra Aalborg og til campingpladsen er cirka 960 km. Desværre må der ikke være
hund på pladsen, men er der nogen, som det er et problem for, så giv mig besked så hurtig
som muligt, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Vi vil gerne have Jeres tilmeldinger jer gerne inden sommerferien af hensyn til aftaler, dog
senest fredag den 26. august til Knud Vaarning på tlf.  9817 8051 eller til Leif Sørensen på
tlf. 9823 8555. Ved tilmeldingen vil vi gerne have jeres mobilnummer, så vil I derefter få en
bekræftelse på tilmeldingen med oplysning om alle, der skal med, samt mobilnumre, så kan
I selv kontakte nogen, som I vil følges med eller mødes med undervejs.
Øvrige oplysninger gives på stedet.
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Aktivitets Kalender 2005

Midsommerstævne den 11. -12. juni 2005 på Rimmensgaard Familie Camping
Nr. 896 i Camping Danmark

Samarbejdsstævne med DCK den 19. - 21. august på Bygholm Camping og Motel
Nr. 659 i Camping Danmark.

Pølsetur i Rebild lørdag den 22/10. 2005

Afslutningsstævnet for sæson 2005 bliver som omtalt en vintur til Mosel i Tyskland, men
for dem som ikke har mulighed for at tage med derned, bliver der arrangeret en tur til Hjardemål
den 2. – 4. september 2005.
Det er der, hvor man spiser ål, indtil man br…. sig, og så er der dans bagefter. Hvis Du/I vil
med, så kontakt Villy og Connie Eriksen på tlf.  9818-3637 og aftal nærmere.

 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.

VI KIPPER MED FLAGET
Følgende af foreningens medlemmer har haft „rund fødselsdag“ i 2005

Nordjydsk Camping ønsker Jer hjertelig tillykke:

Medlemsnummer:

1227 Kim Thomsen 50 år
1146 Grethe Nielsen 50 år
1213 Hans H. Sørensen 60 år
1239 Solveig Pedersen 60 år
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AKTIVITETS BESKRIVELSER

Lidt om stævnerne indtil næste nr. af bladet

Bededagsstævnet afholdes d. 22. – 24. april på Dokkedal Camping (nr. 835 i Camping Danmark). Der bliver lavet en
gåtur rundt i Lille Vildmose, bl.a. til fugletårnene og mange andre steder, hvor vi er ledsaget af en lokal guide.
Vi kommer ikke ind i selve reservatet, da det er yngletid i denne periode, men vi skal nok få nogle gode dage sammen, vi
er ekspert i langborde, og der er mulighed for en spadseretur på stranden, og selve pladsen er da også interessant at lære at
kende.

Kr. Himmelfartsstævnet d. 5. – 8. maj afholdes på Kruså Camping (nr.426 i Camping Danmark). Vi har i år aftalt det
sådan, at det bliver muligt at kombinere det med pinsestævnet, som er ugen efter på Randbøldal Camping. Hvis du vil med
til pinsestævnet, så er der lavet aftale med Randbøldal om, at man kan have vognen til at stå der, når man tager hjem fra
Kruså, så slipper man for at slæbe den (måske) tungt lastede vogn hjem og retur til Randbøldal.
I Kruså bliver der en tur til Bov Landbrugs- og Lokalhistoriskemuseum, det siges at være interessant.
Der bliver også arrangeret en gåtur på Gendarmstien og besøg på den gamle grænseovergang ved Skomagerhuset. Af andre
muligheder skal nævnes Frøstruplejren (kendt fra 2 verdenskrig) Glücksborg Slot, gågaden og havnen i Flensburg. Der er
også spændende gåture i skovene omkring Kruså og Padborg. Alle muligheder som ikke er planlagt, men som kan besøges
hvis man selv ønsker det.

Pinsestævnet den 14. – 16. maj afholdes på Randbøldal Camping (nr. 604 i Camping Danmark). Lørdag aften er der
pinsefest på pladsen, og vi kan deltage, blot vi køber maden, som er forhandlet frem til en ca. pris på 100,- kr. pr. kuvert.
Pt. ved vi ikke, hvad den består af, men det skal nok blive oplyst, inden vi køber ”katten i sækken”. Til maden og bagefter
er der levende musik og en dans for de kondistærke. Af muligheder er der Bindebølle Købmandsgård, en købmandsbutik
der er indrettet som i gamle dage, men så sandelig også med salg af ”gamle varer” på gammeldags facon. Et meget
interessant sted. Derudover er der ikke så langt til Jels, hvor du kan komme en tur til Mars eller hvor du nu ønsker det. Er
du astronomisk interesseret er Planetariet bestemt et besøg værd. Det koster at komme ind og prisen vil blive oplyst ved
stævnets start.

Vi arbejder stadig intenst på vinturen til Mosel. Vi har fået svar fra 7 steder dernede fra, men datoen ligger ikke fast endnu,
vi kan dog sige at det ikke bliver i oktober, for der er der ingen vinfest. Måske ved vi lidt mere når vi mødes i Dokkedal.

Husk: Ved alle stævner skal man tilmelde sig senest 8 dage før stævnet til Georg Jensen tlf. 9817-7074 eller til Leif
Sørensen tlf. 9823-8555.
Som sædvanlig er i velkommen til at tage venner og bekendte med til stævnet, og har nogen, som ikke er medlem, læst om
stævnerne i bladet og er interesseret, så ring til os, vi er altid fleksible, og I er velkomne.
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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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En tur i naturen – En livsbekræftende oplevelse

Klosterheden Plantage

Et af Danmarks største samlede skovområder med åbne hedearealer, ådale, brandlinjer og
vildtagre ligger spredt i et kæmpestort område ca. 10 km. sydøst for Lemvig. Området dækker
6.300 ha. Skovområdet er ikke sådan lige til at overskue, men takket være et godt skiltet
vejsystem og de tæt beliggende offentlige veje, er det overkommeligt at opleve dette
fascinerende skovområde. En cykel kan anbefales, men på gå-ben i et stille og sindigt tempo,
kan du også opleve naturens mærkværdige livscyklus, og du behøver jo ikke at trave
skovarealet igennem på en formiddag.

Hedesletterne med et svagt fald mod syd er dannet af nordøstisens
smeltevand fra istiden. Jordbunden er kalk- og næringsfattigt
smeltevandssand med stedvis opblanding af ler. Flere smelte-
vandsdale gennemskærer skoven, bl.a. Fruerbæk og Flynder Å.
Langs åløbene er der talrige mindre sø og mosearealer. Ved
Sønderby ligger den opstemmede møllesø, ved Luskestien de fine
små søer, Øvre Sø og Nedre Sø. Dolmose Sø er en 2 ha. stor, naturlig sø i sydøstlig retning.
Det højeste punkt i området er Koppelhøj mod nordøst, 47 m. over havet med vid udsigt
over de tilstødende hedearealer nordøst for skoven.

Den evindelige vestenvind og den næringsfattige jordbund begrænser skovtræernes vækst
på Klosterheden, men så hjælper det, at området får 35 % mere regn end landsgennemsnittet.
Frem til omkring 2. verdenskrig var det den Buskede Bjergfyr, der var den dominerende
træsort. I dag er der Rødgran på 58 % af det bevoksede areal, og det vil der nok være
fremover, med mindre de kraftige storme, vi har oplevet de sidste 10-20 år, lægger grantræerne
ned.

Som et af de få steder i Danmark er der ret store områder med den nøjsomme Omorikagran,
og Sitkagranen findes på omtrent lige så stort et område og breder sig på grund af sin hurtige
vækst. Så er der også Nobilisgranen, som er anvendelig til både tømmer og pyntegran.
Langs Fruerbæk står der smukke skovfyr og Contortafyr findes spredt på store områder. Af
løvtræer er det hovedsagelig eg, men den dækker kun få % af arealet. Tæt ved skovfogedstedet
ved Risbæk er der plantet en samling af forskellige træarter med navneskilte på.

De nødvendige brandbælter, som er udlagt på kryds og tværs i
skovarealet, udnyttes samtidig til fordel for vildtet. Her dyrkes afgrøder,
som dyrene især har behov for i senvinteren. Skulle du på din gåtur
støde ind i en ko, vil det være helt normalt, idet man bruger køer af
den såkaldte skovrace til pleje af naturarealerne og renholdelse i
beplantningerne.
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Den sparsomme flora i granbevoksningerne domineres af Bølget Bunke. Langs vandløbene
ses mange steder Pors, Pil og Mosebølle, Blåtop, Benbræk og i de åbne løvskove Tyttebær,
Kohvede, Skovstjerne og Frytle. Den lyserøde klokkeblomstlignende Linnæa er fundet i
skoven, og der er gode kantarel-lokaliteter.

På hedefladerne finder man Lyng, Revling, Visse (en
buskplante som vokser sammen med Lyng og Revling)
og Melbærris, lidt sjældnere Guldblomme, Gyldenris
og Lav Skorsonèr.
Et af de største kerneområder for krondyr ligger i
Klosterheden med en bestand af 400 krondyr. Rådyret
er også talrigt og nyder godt af nyplantningerne og
måske også af, at Ræven er gået tilbage p.g.a. skab.
Derudover er der Grævling og Skovmår og både Røde

og Sorte Egern. Der findes også en alsidig fuglebestand, hvor bl.a. Duehøg, Musvåge, Natugle
og Skovhornugle yngler. Fiskeørnen kommer på besøg og Stor Flagspætte, Grønspætte og
Sortspætte, Vendehals og Natravn kan opleves, og kommer man ud på de åbne hedeområder,
kan Hedelærke og Agerhøns observeres. Selvfølgelig er der også myriader af de små sangfugle
som Bogfinke, Musvit osv.

Navnet Klosterheden stammer fra dengang, da store dele af området tilhørte Gudum Kloster
og navnet Kronheden fordi en del af området tilhørte kronen på Frederik d.3s tid.
I 1877 begyndte en privatmand tilplantningen af 110 ha. hede vest for Gudumhus. I 1880
købte staten disse arealer tillige med store områder af Klosterheden og Kronheden og
påbegyndte tilplantningen af de 6000 ha. med bjergfyr. Det er nu efterfulgt af de mere
værdifulde graner – plantagen er blevet til skov.

Der ligger 120 bronzealderhøje fortrinsvis i et bælte i skovens nordside. De udgør en del af
den ejendommelige kæde af høje, der går langs den formodede oldtidsvej fra Borbjerg nord
om Holstebro og Klosterheden til Bovbjerg ved Vesterhavet.

Kommer du forbi dette unikke naturområde, så sæt campingvognen ind på én af de flotte
campingpladser i Struer eller Lemvigområdet, Bremdal og Toftum Bjerge Camping har jeg
besøgt, og Bovbjerg og Lemvig Strand Camping er andre muligheder. Men vælg selv dit
udgangssted.

Go’ tur.

Rødhals
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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 flirt mellem stjernerne på fem forskellige campingpladser

Prøv en gang at campere! Det behøves nødvendigvis ikke at være noget med at kravle rundt
i et telt. De fleste campingpladser udlejer også hytter, som kan være en billigere måde at
besøge en storby i højsæsonen på. Vi har prøvet fem pladser rundt i landet med forskellige
stjernebedømmelser.

Tekst og foto: Ole Kofoed-Olsen, Rejseskribent.

Holbæk Camping  ***
Tæt på Isefjord og Holbæk Marina ligger Holbæk Camping, der er omgivet af smuk natur.
Ud over de muligheder som dette bringer, har pladsen på flere områder opbygget et samarbejde
med lokale aktører indenfor afslapning - og nydelsessektoren. New Energi og Søbadet Venedig
er bare nogle af dem, der står bag de tilbud, der indgår i Holbæk Campings koncept
”kurcamping”, som på ny dansk hedder ”wellness” og blandt andet indebærer vandearobic,
spapool, tyrkisk bad og massage, fortæller lejrchef Ole Dziegiel. På den måde bliver det
muligt at holde campingferie tæt på naturen samtidigt med, at kroppen kan forkæles med et
kurophold. På selve pladsen er der også pool og udendørs spabad. Nabo til pladsen er Holbæk
Golfklub. Pladsen er derfor den ideelle ramme til en ferie, hvor man har lyst til at forkæle sig
selv og slappe af. En af fordelene ved at holde ferie på en campingplads, modsat det fx. at
have sommerhus, er, at man slipper for at ordne have, male vinduer og andre praktiske
gøremål, der ofte følger med. Det giver en hel del tid til overs til at slappe af og være
sammen. Og det er vel det, det hele handler om, mener lejrchefen Ole Dziegiel.
Tlf.: 59 43 50 64.   www.holbaek.fdmcamping.dk

Jambo Vesterhav Camping ****
Jambo Vesterhav Camping i Nordjylland har også på ganske få år forandret sig til at være en
af Danmarks bedste 4 stjernede pladser. Bade- og toiletforhold for både børn og voksne er
på højde, eller endda over det, man i dag vil finde i et almindeligt dansk hjem. Hertil kommer
moderne køkkener, der igen er designet med samme finesser, som man har hjemme. Den
kvindelige halvpart af sangerparret Sussie & Leo, er født og opvokset på Jambo Campingplads,
for hendes fader, Anders Matzen drev campingpladsen ved Saltum i 32 år. Det fremmedartede
navn Jambo, kun få kilometer fra Saltum Strand, kommet af, at
Matzen før sit campingliv var bondemand i Afrika i en årrække. I
dag er der hist og pist Afrika-minder fra dengang. Blandt andet er
den store plads opdelt som en afrikansk steppe med navne som
elefant, giraf osv. Fliserne på baderummene er bemalede med dyr.
Og minsandten om man ikke også får afrikansk vin til maden i
restauranten. Ellers ånder pladsen af ægte dansk, hvor der er rig
mulighed for at bade og sole sig. Så hvis man mere er til
swimmingpool, findes denne også på pladsen, med spa og børnenes
egen pool. Bad- og toiletforhold for både børn og voksne er nok
det område, der har udviklet sig mest markant indenfor de
luksuriøse faciliteter, som man i dag kan finde på  4 – og 5 stjernede
pladser. Ofte et lille toilet i en lav højde til børnene.
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Mange steder er også badeforholdene udbygget med specielle badeværelser til børnene. Her
findes badekar og pusleborde til babyer, små brusekabiner til de mindste osv. Igen er der
kræset for de små detaljer. Fx når gæster har meget udstyr så som barnevogne, hvilket fylder
meget. Der er altså god plads til, at man kan have sine ting. Flere steder er der indrettet
såkaldte ”plaskerum”, og fælles for dem alle er at de er dekoreret med børnevenlige figurer
i herlige farver. Ulempen med disse luksuriøse badeforhold er, at det tager meget lang tid at
bade sine børn, men det burde jo være til at leve med, for børnene elsker det, mener lejrchef

Carsten Egelund. Så sandelig om ikke også Sussi & Leo
kommer og giver os et par af deres sangnumre akkompagneret
af el-guitar, og hvor Sussie viser sit glansnummer med at svinge
benet helt op over hovedet, som nok kan gøre mange
fodboldspiller misundelige. Også sjovt at se mange halvgamle
mænd er henne for at få autografer, der fulgte nemlig et knus
med. Indrømmet - jeg var også henne og få begge dele. Jambo
har fået prædikatet ”Superplatz” af den tyske
automobilorganisation. Fårup Sommerland ligger i gå afstand
derfra, og de aktiviteter der ikke findes på selve

campingpladsen, findes med stor garanti der. Prøv fx den nye vilde rutschebane – Falken.
”Det er én der trækker tænder ud”, som man siger, når det går hårdt for sig. Den er  landets
største rutschebane i træ, 622 meter lang, bringer folk op i syv etager og når en fart af 75 km/
t.
Tlf.: 98 88 16 66.  www.jambo.dk

Mariager Camping  ligger lige ned til fjorden ***
Lejrchefen på Mariager Camping Jørgen Malgo Jensen fortæller: ”At vi er en af de danske
campingpladser, der har en hel unik beliggenhed. Mange pladser skriver de ligger lige ned til
fjorden, men der kan ofte være en vej i mellem fjorden og campingpladsen eller andet. Men
ikke her. Kommer man med telt, er det muligt at ligge få meter fra selve vandkanten. I næste
række ligger campingvogne og autocampere. Der er altså ikke noget, der forstyrrer udsynet
til en særdeles smuk natur. Og så er vi nok den eneste campingplads, der kører tog igennem,
og det er veterantoget langs havnen”. Få hundrede meter fra pladsen ligger Mariagers gamle
og charmerende bydel, havnen og for kulturinteresserede Danmarks Saltcenter, hvor det
bl.a. er muligt at forkæle sig selv med et bad i ”det døde hav”.
Tlf.: 98 54 13 42.  www.mariagercamping.dk

Rosenvold Camping er 2-stjernet **
Rosenvold ligger i en af Østjyllands smukkeste egne ved indsejlingen til Vejle Fjord, hvor
store bakkede skovområder når ned til kysten med en lille hyggelig lystbådehavn. Midt i
dette rekreative område ligger Rosenvold Camping, med mange fine travestier og badestrande.
En tip top moderne plads, med hytter og teltpladser. Lejrchef Annelene Barfod fortæller:
„Der kommer en del kanoroere fortrinsvis unge mennesker, som godt kan være lidt støjende
hen på de små timer. Til dem er der indrettet en plads nede ved fjorden, som hedder: „Det
muntre hjørne“. I modsatte ende af pladsen findes et tilsvarende hjørne, som hedder : „Det
tyste hjørne“, til dem der foretrækker en rolig nats søvn. Endelig er der: „Det tredje hjørne“
i trekanten som hedder: „Det aktive hjørne“. Det er også der alt det formelle foregår med
ind-og udtjekning, restaurant, butik og meget andet.     Fortsættes side 15
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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



15

Husk at besøge vores hjemmeside www.nordjydsk-camping.dk

Fortsat fra side 13

Så er der en kyssebænk med adresse på Kærlighedsstien, som er markeret med røde hjerter.
Legeplads og en klatrevæg til børnene. Foran hovedbygningen en kaningrav, som er meget
populær hos børn. „Vi ligger lige ved Vejle Fjord, så der er også mulighed for strandbad.
Desuden ligger vi op mod Rosenvold Skov og den hyggelige lystbådehavn, hvor der er liv og
glade dage om sommeren“, slutter Annelene Barfod af. Telf.: 75 69 14 15.
www.rosenvoldcamping.dk

Bogense Strand Camping er 5-stjernet luksus  *****
Der er kun fem campingpladser med hele fem stjerner målt på faciliteter og service, som
Campingrådet har tildelt danske campingpladser. Man ser det med det samme: Nyt, rent og
pænt. Intet er sparet for at kunne tilfredsstille enhver fra alle samfundslag, uanset alder. En
stor indendørs svømmehal er attraktion nr. 1. Uagtet vejret kan både børn og voksen her
dyrke sine vandede tilbøjeligheder. Det er byens tidligere svømmehal, der grænser lige op til
campingpladsen, som nu hører med ind under dennes faciliteter. Til det gode vejr er der en
stor, udendørs svømmepøl, hvor 80 m2 solvarme-legemer hele tiden forhøjer
vandtemperaturen med fire grader i forhold til lufttemperaturen. Aktivitet + vand gi’r stjerner
i bedømmelsen af en campingplads. Derfor er der gjort ekstra meget ud af have faciliteter til
at kunne beskæftige børnene med, så også mor og far kan mærke at have fri, og samtidig
være lige midt i naturen. Det er næsten kun ved spisetid, at
sult driver dem hjem fra legepladsen med hoppepuder, gynger
og mange andre legeredskaber. Til campingvognen er der store
luksuspladser med egen el-kontakt, TV-kabeltilslutning og
vandhane samt kloakafløb.Toilet- og baderum og
familievaskerum, hvor hele familien kan bade alene sammen.
Der er køkkener, små intime spiserum internet-café, hvor der
i den ene ende er et dunkelt rum med en sofa, som bliver kaldt
kysserummet! En lille sø findes bag pladsen, hvor der er
indrettet Put and take for sportsfiskere. Der er i alt 420 pladser,
og det er 80% danskere, der sommeren igennem besøger stedet.
Til og med børnenes efterårsferie i oktober er pladsen åben.
Bogense Strand Camping ligger lige ved stranden og Bogense
by, hvor den gamle havn er et rigtigt hyggelig sted at gå og se
på skibene og finde et listigt sted og fx indtage en bajersk øl. Den gamle by i Bogense med
det smukke bindingsværkhus i to stokværk fra omkring 1600-tallet rummer i dag Erik Menveds
Kro, der er opkaldt efter den konge, der gav byens dens købstadsprivilegier. I Adelgade
finder man en tissende dreng, stående i et lille anlæg. Drengen er en tro kopi af den berømte
statue i Bruxelles ved navn Mannenken Pis. Statuen er stillet op her i 1913, og den vakte
mildest talt forargelse i byen, da den blev afsløret. Senere blev der drevet rovdrift på dette
navn i byen. Man brugte navnet til Mannenken Pis-tændstikker, Mannenken Pis-parfume og
mange andre Manneken Pis- ting, hvor alt gik som varmt brød, indtil byens gamle bryghus
kaldte en ny øl for Mannenken Pis-øl. Det blev en fiasko. For folk ville trods alt ikke drikke
det pis!
Tlf.: 64 81 35 08.  www.bogensecamp.dk
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Første år som efterlønner 2004

Min kone Mona gik på efterløn i maj 2004, og det havde vi glædet os meget til, for så ville
vi have en ny campingvogn, og bilen havde vi skiftet året før, hvor jeg gik på efterløn, så nu
var mulighederne der for at komme på ferie uden for sæsonen, da vi altid har været afhængige
af fabriksferien.

Vi startede hjemme fra d. 5. juni og kørte til motorløb i Vejrumbro. Der var vi til grillfest om
aftenen og kørte derfra videre næste dag til Midtfyns Camping i Ringe på Fyn. Der var kun
én vogn mere på pladsen, men prisen var god nok, 137 kr. for to personer uden el. Næste dag
kørte vi videre til Onsevig på Lollands nordkyst, en dejlig lille plads, og vi var alene på
pladsen, men den var nu hyggelig og billig. kun 200 kr. for to døgn. Vi var nede at se Ålholm
Slot og et landbrugsmuseum i Maribo og rundt på hele øen. Vi kørte videre til vor
samarbejdsplads Præstø Camping, der var vi 5 døgn, 539 kr. uden el og med rabat.

Der var meget at se der omkring, vi var på Møens
Klint, det var spændende, vi besøgte Vallø Slot og
Gavnø Slot, de var begge meget flotte. Vi var også
inde at se Holmegårds Glasværk og den gamle
bydel i Køge, her til havde vi et fantastisk godt
vejr, men da vi skulle videre, var der blevet et
enormt stormvejr, og mig og så at sejle i stormvejr
var ikke sagen, så vi kørte bare til Marienlyst på
Falster, og der blev vi og ventede på bedre vejr. Vi
havde købt en rundtursbillet til Spodsbjerg – Tårs
og Gedser - Rostock, det var billigere end at benytte
Storebæltsbroen.

Næste dag blæste det lige så meget, så vi besluttede at tage med færgen, og det var heller
ikke så slemt, som jeg havde regnet med. Vi fandt en campingplads sydvest for Rostock,
Sangarten Camp 18258 Schwaan. Det var en stor plads inde i en skov, og det passede os
godt i det vejr. Vi var også rundt og se på Rostock, der er en gammel by med en flot gågade
og en kæmpe havn. Der lå vi i to døgn for 197 kr. uden el.

Videre mod vest til Campingpladz Zur schönen Aussicht” 23909 Römnitz. Det var også en
skøn plads lige ned til en stor sø med bådrundfart og med gangstier gennem skoven ind til en
meget gammel by. Her var vi to døgn for 241 kr. uden el, men så havde vi også eget toilet.
Videre til Bad Bramstedt, hvor vi havde en nat hos Helmuth, og så var det hjem at slappe af,
mens alle andre skulle bruge campingpladserne så nu var vi klar til den store tur i august.

Georg & Mona

Vallø Slot
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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

STØT  VORE
ANNONCØRER
– DE STØTTER

OS
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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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Til dem der kan huske,
og dem der nu bliver ældre med voksne børn.

Når jeg bli’r gammel, og mine døtre og sønner har fået mand/kone, hus og børn, så vil jeg
besøge hver af dem et helt døgn, og når jeg kommer, vil jeg smide mit overtøj i kurven til
huer og vanter, og stille skoene på spisebordet.

Før de går i gang med at tilberede en lækker middag til mig, vil jeg lægge mig på sofaen for
at se en videofilm. Ind imellem vil jeg spørge om, hvad vi skal have og hvornår vi skal spise
– eller tale i mobil med mine venner.

Efter middagen vil jeg stille min tallerken oven på opvaskemaskinen for derefter at læse
ugeblade. Næste morgen vil jeg gå i bad før de andre, og jeg vil lægge makeup og rigtig
nusse om mig selv, selv om jeg ved, at de andre står og tripper for at komme til at tisse.

Naturligvis vil jeg lade det våde håndklæde ligge på gulvet sammen med mit snavsede
undertøj. Når de er taget på arbejde, og posten kommer med dagens avis, vil jeg nyde at
rode rundt i sektionerne og måske tage én af dem med mig hjem.

Inden jeg går, vil jeg lade morgenbordet stå, kyle theposen ned i vasken, træde ud af sutskoene
midt på køkkengulvet, undlade at smide katten ud, lade alt lyset brænde, og glemme at låse
døren.

Så kan det være, de kommer i tanke om,
hvorfor jeg var så satans sur, da de var teenagere!!
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Fisketur til Lundby Fiskepark 2004

Vi tog hjemmefra fredag ved 14. tiden i strålende solskin. Da vi nåede til aften var vi fem
enheder deroppe, Hanne & Jørn, Birthe & Svend Erik, Hanna & Leif, Ella & Kaj, samt Elly
& Jørgen. Vi hyggede os udenfor om aftenen, da der var dejligt varmt

Lørdag morgen var mændene tidligt nede at fiske, efter at de havde spist morgenmad. Piger-
ne tog til loppemarked ved Lundby Forsamlingshus. Det er en tradition, da loppemarkedet
afholdes hvert år i samme weekend som fisketuren.

Efter frokosten blev der atter fisket, og der var fangst. Da Jørgen N. fangede en ørred, som
vejede 5 kg. i  rengjort stand, var aftensmaden, som var grillet ørred, reddet. Det var virkelig
et godt måltid. Lørdag aften tilbragte vi også udenfor.

Efter søndagsfrokosten gik turen hjem til Aalborg, for at tage på ferie i 3 uger.

Turen til Lundby er blevet en tradition,
og den falder, i år, i weekenden 5. - 7.
august.

Elly & Jørgen Nielsen
Aalborg
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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 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



23

Husk at besøge vores hjemmeside www.nordjydsk-camping.dk

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



Afsender/Returadresse: Nordjydsk Camping, Herskindsgade 4, 9000 Aalborg


