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Bestyrelsen:

NC.’s hjemmeside: www.nordjydsk-camping.dk
Trykning af blad: NØRAGER BOGTRYKKERI  Tlf: 98 55 17 44
E-mail-adresser: Bogtrykker:  post@norager.net
Næste blad udkommer oktober 2008.
 Oplag: ca. 600 eksemplarer.

Kasserer & Redaktør
Peter Freiheit
� 98 16 49 73 / 30 33 83 55
freiheit@stofanet.dk

Næstformand &
Sekretær
Eva Ehlers
� 98 17 85 91
eva.riishede@sol.dk

Formand
Knud Vaarning
� 51 78 11 87 & 48 41 33 46
kv41@oncable.dk

KONTINGENT 2008

Ægtepar.:                                           280,- kr.
Enlige:                                               235,- kr.
Pensionister  Ægtepar:                      220,- kr.
Pensionister  Enlige:                         190,- kr.
Ungdomsmedlemmer  ( 18-22 år ):  175,- kr.
Passive (Uden pas):                            90,- kr.
Ekstra campingpas:                            65,- kr.

MEDLEMSSKAB

HVAD FÅR DU / I

International Campingpas – Medlemsblad.

Rabat på samarbejdspladser.

Et knagende godt sammenhold og nye
venskaber.

Hvordan bliver jeg medlem?

Ønsker Du/I at blive medlem af NORD-
JYDSK CAMPING skal Du/I blot kon-
takte et af foreningens bestyrelsesmedlem-
mer, samt indbetale den kontingent, som
svarer til din/jeres medlemsstatus, hvoref-
terDu/I vil få tilsendt et  campingpas.

Kontingentet bedes indbetalt via din
Bank/Netbank til foreningens konto i
SydBank:  7117-0104906

Velkommen i Nordjydsk Camping

Træffetider på telefon:
Hverdage  16.00 - 19.00

Bestyrelsesmedlem
Leif Sørensen
� 98 23 85 55 - 20 25 20 39
leif.s@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Verner Sall
 � 98 55 20 23
vernersall@mail.dk



3

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

FORMANDEN HAR ORDET

I skrivende stund er de fleste vel i gang med at planlægge og/eller pakke vognen til sommerferien!!

Har du nu husket at kontrollere dæktryk, fået gas installeringen efterset, tjekket strømmen osv.
Skal du til miljøzone byer i Tyskland, så husk at købe miljøzonemærker, evt. hos Applaus

bilsyn.
Men ellers er der vel kun at håbe på, at vejret arter sig, så er det op til dig selv at sikre, at ferieturen
bliver en god oplevelse.

Det vil være en stor hjælp for redaktøren af campingbladet, hvis man ville skrive en lille historie
om de oplevelser, man har haft på ferieturen, jeg er sikker på, at mange vil finde det interessant

at læse om, måske kunne der endda være nogle nyttige oplysninger, hvis man nu selv skulle på en
lignende tur til de nævnte områder.

Gi’r du os en hjælpende hånd med at gøre bladets indhold endnu mere interessant, så husk
også, at vi gerne vil have et billede eller to fra din ferieoplevelse.

Jeg ønsker alle en rigtig god sommer og nogle spændende oplevelser uden de sædvanlige uheld.

Knud Vaarning

Det Astromiske Ur i Prag
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Aktivitetskalender 2008

Efteråret 2008

23. - 24. august: Fællesstævne med DCK på Bramslev Bakker Camping.
16. - 17. august: Fisketur til Himmerlands Fiskesø.
6. - 7. september: Ålegilde i Tolne.
8. - 11. september: Udlandstur til Pragh - Se side 8.
18. - 19. oktober: Pølsetur i Rebild.
20. november: Filmaften på Visse Ladegård.

AKTIVITETS BESKRIVELSER

Samarbejdsstævne med DCK & NC på Bramslev Bakker Camping d. 22. – 24. august 2008

I år er det DCK, som planlægger, hvad vi sammen skal opleve, så udover at vi som altid hygger os
sammen, skal vi på virksomhedsbesøg om lørdagen.

Vi skal have en rundvisning på PP Hedegårds virksomhed i Hadsund. De behandler ca 492.317
æg i døgnet og hvorfor og hvordan de gør det, vil der blive fortalt om, og det drejer sig ikke om
hvem der var her først – ægget eller hønen –

Af øvrige aktiviteter kan man selv bestemme, hvad man vil, forslag kunne være, at køre til fiskerlejet
Stinesminde, at gå en tur ned til fjorden, det hænder at „Svanen“ fra Mariager lægger til ved
Bramslev og så er der vel en mulighed for en sejltur, ellers kan vi hygge sammen og gerne synge
vort hjemlands vemodige sange ved langbordet, hvis vejret! men så er der et cafeteria, som vi kan
bruge, det hører ikke med til pladsen, men vi kan købe en kop kaffe eller andet, og så kan vi få tag
over hovedet.

Skulle vi ikke prøve, om vi kan få vores deltagerantal op over DCK´s, så skal vi ikke høre på deres
mopperi igen, for sjov forståes.

Knud Vaarning

Velkommen til nye medlemmer
Medlem nr.

1292 Kirsten & Karsten Demant 8920  Randers NV
1293 Liselotte & Leif Holm Nielsen 9670  Løgstør

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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Sommerlandets størsteSommerlandets størsteSommerlandets største
Her er kvaliteten
virkelig i topklasse...

• Nye campingvogne i alle størrelser
• Kæmpe udvalg i brugte kvalitets-vogne

• Specialværksted med gas-autorisation
• Stort udvalg i campingmøbler og udstyr
• Servicevognen rykker straks ud,

hvis der er problemer med vognen.

www.aabycamp.dk

Her er kvaliteten
virkelig i topklasse...

• Nye campingvogne i alle størrelser
• Kæmpe udvalg i brugte kvalitets-vogne

• Specialværksted med gas-autorisation
• Stort udvalg i campingmøbler og udstyr
• Servicevognen rykker straks ud,

hvis der er problemer med vognen

www.aabycamp.dk

Her er kvaliteten
virkelig i topklasse...

camping- og fritidscenter

Knøsgårdvej 121 • 9440 Aabybro • Tlf. 98 244 800 • Hverdage 9.30-17.30 • lørdag 10.00-13.00 • Søndag 12.00-16.00

Nordjyllands største udvalg i iglotelte!

www.aabycamp.dk

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS
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JØRGENSMINDEVEJ . KLARUP

Nordjyllands førende fritidscenter

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

løgstørcaravancenter
KØR TIL LØGSTØR… Vi har tid til dig!KØR TIL LØGSTØR…

Alle hverdage 9.30-17.30 • Lørdag 10.00-15.00 • Søn.- og helligdage 11.00-16.00

Vi har tid til dig...

LØGSTØR
Caravan Center A/S

Tlf. 98673093

Danmarksvej 18 • 9670 Løgstør • www.logstor-caravan.dk

AUTOCAMPER
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Fisketræf på Himmerlands Fiskepark (Plads nr. 831)
 
Fredag: Ankomst. Hygge udendørs eller i pandekagehuset, alt efter vejret.
 
Lørdag: Fiskeri i den lille sø fra kl. 06:00 – 23:00.

Fiskekonkurrence mellem kl. 10:00 og 18:00.
Præmie til først fanget fisk og størst fanget fisk i dette tidsrum.
Fællesspisning kl. 18.30 ved langbord eller i pandekagehuset. Under spisningen
uddeles der præmier.

 
Søndag:  Afrejse.
 
Pris pr. døgn på campingpladsen er 55 kr. pr. person 20 kr. pr. areal. Støm efter måler, 2 kr./kw.
Prisen for fiskeriet afgøres efter hvor mange de vil fiske.
Vel mødt til en afslappet weekend omkring den lille sø i Himmerlands Fiskepark, også selv om
man ikke vil fiske. Vi håber på flere fangede fisk i år, end den ene der blev halet ind sidste år.
 
Tilmelding senest den 8. august til: Svend Erik, Tlf.  4073 7118 eller Verner, Tlf. 9855 2023.

AKTIVITETS BESKRIVELSER

Sidste informationer om turen til Prag i september 2008

1) Tilmelding:
På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 17 vogne, der er bestilt 18 pladser på campingpladsen, så
det er nu, man skal tilmelde sig.
Sidste frist for tilmelding er fredag d. 1. august på tlf. 5178-1187 eller 4841-3346 Knud Vaarning.
Bliver der flere tilmeldinger end de 18 bestilte pladser, forsøger vi at få det nødvendige antal, er
det ikke muligt, så står man på en venteliste, hvis der skulle komme nogle afbud.
Endelig bekræftelse på deltagelse sker i uge 32. Programmet og diverse nyttige informationer
bliver tilsendt den enkelte.
2) Perioden:
Campingtræffet er lagt i perioden 5. – 12. september 2008 på flg. måde. Afrejsen hjemmefra er
individuel, men vil typisk være fredag d 5. sept. med de nødvendige stop og overnatninger nedad.
Søndag den 7. sept. mødes alle på campingpladsen i Rötgesbüttel, her er der bestilt 16 pladser.
Har nogen planlagt at køre en anden vej, så bedes det meddelt til Knud Vaarning på tlf. 5178-
1187. Her overnatter vi og gør klar til at køre det sidste stykke til pladsen Dzban i Prag.
3) Aktiviteter: Se næste side
4) Afslutning:
Fredag d 12. september siger vi farvel og tak til Prag og sætter kursen mod hjemmet. Har nogen
ønsker om at se mere andre steder, eller finder en anden vej hjemad, er det ok. Der er ikke aftale
om at vi samlet kører den samme rute tilbage til Danmark, Jeg ønsker alle en rigtig god oplevelse
i Prag.

Knud V
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Program for klubbens campingtur til Prag i Tjekkiet
 den 8. – 11. september 2008

Starttidspunkt fra Danmark:
De fleste vil nok køre fredag den 5. sept., men uanset hvornår man starter, så er der re serveret
pladser på en campingplads i byen Rötgesbüttel, som ligger ca. 20 km. nord for Braunsweig til
søndag den 7. sept. Her er det meningen, at vi samles og overnatter, hvorefter vi mandag morgen
kører mod Prag og campingpladsen Dzban.

Program for dagene i Prag:
Mandag den 8.: Ankomst til campingpladsen Dzban – tilmelding hos receptionen - opstilling af
vognen – og så pustes der ud.

Tirsdag den 9.: Standerhejsning kl. 10:00 – Vi rekognoscerer i campingområdet, og efter frokost
er der en bytur med offentlig transport for at finde de steder, vi skal besøge senere. Om aftenen er
der sejlads på Moldau med mad og underholdning inkluderet i prisen.

Onsdag den 10.: Kl. 09:30 afgang til byen med
offentlig transport. Vi skal se „Det astronomiske
ur – Karlsbroen – Rundtur på et ølbryggeri –
Det gule marked og kongeslottet“
Vi spiser frokost og aftensmad derinde et sted,
og efter aftensmaden skal vi se det lysende
springvand med sang og balletoptræden,
hvorefter vi kører hjem til campingpladsen.

Torsdag den 10.: Afgang fra pladsen kl. 09:30
til Rückl Krystal, en fabrik i byen Nizbor ca.
30 km. fra Prag i retning mod Plzen. Her er der
rundvisning på fabrikken, hvorefter vi kan lave
vores indkøb på stedet.

Vi skal finde et sted at spise frokost, og derefter kører vi mod Karlstein, et gammelt slot i
gotisk stil, og er der nogen, som ikke fik brugt deres indkøbsgen på fabrikken, så er der ca. 30
glasbutikker på gaden op mod slottet.

Efter slotsbesøget kører vi mod Plzen og kikker efter seværdigheder, det kunne være en by
ved navn Koneprusy, ikke langt fra Karlstein, hvor der findes drypstenshuler. Endelig
skal vi finde et sted til vor aftensmad, det kunne være i Plzen.

Fredag den 11.: Kl. 09:00 er der standerstrygning og derefter afregning og pakning af
campingvognen, så vi er klar til afrejse kl. 10:30

Ret til ændringer i rækkefølge af steder og i tider forbeholdes.
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GudenåCamping Brædstrup
Bolundvej 4 A, Bredstenbro, Nim DK-8700 Horsens

Telefon 75 76 30 70 Fax 75 76 30 03

www.gudenaacamping.dk / info@gudenaacamping.dk

Sindal Camping
Rute 35, Hjørringvej 125

DK-9870 SINDAL
Telefon 98 93 65 30 / Fax 98 93 69 30

www.sindal-camping.dk / info@sindal-camping.dk

Egense Strand Camping
Kystvej 6, Egense

DK- 9280 Storvorde

Telefon 98 31 18 87 / Fax 98 31 01 46

www.egensestrandcamping.dk / egense@dk-camp.dk

Vi byder Velkommen på

Nye store pladser (130 m2-200m2) med 16 amp. strømtilslutning. Kun 100 meter fra
dejlig badestrand og med flot havudsigt. Kvalitetsplads beliggende mellem Sæby og

Frederikshavn. Se flere oplysninger på: www.svalereden.dk.

Nyhed:
64 nye store

pladser med fuld havudsigt !
Ny stor servicebygning.

Frederikshavnsvej 112
DK-9900 Frederikshavn

Tlf. +45 9846 1937

www.svalereden.dk
Hytter med bad

og toilet.
Åben hele året.

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Frydenstrand Camping
Frydenstrand 58, Skellet, 9280 Storvorde

Telefon 98 31 11 39

www.dk-camp.dk/frydenstrand - frydenstrand@dk-camp.dk

Husk: Vi har vinteråbent
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Påsketræf på Safari Camping

16 vogne fra Nordjysk Camping havde valgt at trodse det kolde påskevejr og deltage i
campingtræffet. Programmet for påsken var interessant og under normale vejrforhold ville det
også kunne lade sig gøre, men selv om flere mobiltelefoner havde kontakt til de højere magter
eller til de meteorologiske stationer, så var der i hvert fald dårlig forbindelse, for vi fik ingen
„varme“ tanker derfra.

Langfredag og Påskelørdag var der planlagt en østhimmerlandsk rundtur med besøg ved Madum
Sø, en gåtur i højmosen, og derfra videre mod Skibsted, hvor vi skulle se en langdysse fra den
tidlige bronzealder. Vi fandt stederne, men jordbundsforholdene var ikke til en spadseretur, så vi
havnede på centret ved Lille Vildmose.

Det var ret så interessant, og ikke mindst, at det foregik indendørs! Hvem havde prøvet at flyve
med en kongeørn? Det var vi mange, der prøvede den dag, og så var det ikke engang koldt! Vi var
også i filmssalen, hvor der kørte en naturfilm om livet i vildmosen, og så var der de mange
udstillinger om dyr og fugle, og i cafeteriet var der også udstillet et par Homo Sapiens som hjertens
gerne ville sælge vildmosevin, vildmoseøl, og hjortekød foruden diverse læsestof om stedet og
dets beboere.

Efter besøget kørte vi videre mod Ø. Hurup til noget de kaldte urokseprojektet! Det er et område
på strandengen øst for Tofte Skov, hvor man prøver en ny form for naturpleje med udsættelse af
vildheste og vildokser, som græsser året rundt og udelukkende lever af den føde, der vokser i
naturen. Ret interessant!

Vi drog videre i de komfortable biler mod Als og til parken på Visborggård. Men nu ville man
ikke ha’ flere kuldechok, nu var det spisetid, så bortset fra nogle enkelte „vikinger“ satte resten af
flokken kursen mod Rebild. Jeg kan ikke lige huske det, men det var vist den dag, hvor jeg fik
serveret aftensmad kl. 22:30 (lammekølle med dertil hørende., ja det ka’ jeg altså ikke huske).

Påskesøndag var der åbent ved Thingbæk Kalkminer (og det var indendørs) og så var der (blev
der) tændt julelys, sludder, fyrfadslys i gangene, så hele det underjordiske kompleks var mere
eller mindre oplyst. Der var ikke varmt, men ingen vind og en 6-7 grader, der er jo andre beboere
i gangene, som ikke må få for megen varme, så får de problemer, det er flagermusene, som vi så
nogle stykker af.

Efter besøget kørte vi tilbage til campingpladsen til lidt mad og hygge i samlingsstuen. Alt i alt
blev det alligevel et hyggeligt campingtræf, og næste år ligger påsken 3 uger senere og måske lidt
nærmere ækvator.

Birte, Tove og Knud
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På campingtur med „Nordjydsk Camping“

Som vejret har artet sig i dette forår, ville det være synd og skam at sidde og kukkelure i den
hjemlige „campingvogn“, så tilbudet om et campingtræf på Als (Lysabildskov Camping) den 1. –
4. maj lød så tiltalende, at vi skulle, ja måtte med. Det er 6 år siden, vi sidst har været der, men Als
er en dejlig ø, og noget nyt mente vi nok vi kunne opleve.

Programmet var i korte træk en tur til grænsen med indkøb af diverse fornødenheder, et besøg på
en gammel mølle i Elstrup, sidst vi var der fik vi kaffe, en tur til Sønderborg Slot, hvor alle sale og
rum er indrettet som museum, det vil tage flere dage at komme igennem det hele, man skal vel
også lige se det bord, hvor Christian den 2. gik rundt om og lavede en fure i det, for øvrigt fandt
vi ud af, at det er en vandrehistorie som ikke har noget med virkeligheden at gøre, andre lande i
Europa har en lignende historie om én af deres kendte personer, men det er vel med til at kunne
trække flere turister til.

Pladsen skal også have en hilsen, den er dejligt plan med græs over det hele og en asfalteret vej ud
til pladserne, selv stien ned til vandet var slået, så man kunne gå ugeneret de 10 minutter det
varede. Campingfatter Chris og hans kone var som vi husker det fra tidligere, dejlige og rare
mennesker, som vi godt kan anbefale at Nordjysk Camping´s medlemmer besøger lidt mere.

Nu er det vel sådan med de fleste campister, at man pakker vognen, hælder benzin på „hestene“ og
så af sted. Men sådan går det nu ikke altid, og hvad vi fik af dejlige oplevelser på Als, blev i nogen
grad modregnet i mærkværdige hændelser på vej der ned!

Nu vores egen vogn! Den havde lige været til gastest og vandtankrensning, så den skulle være
klar til sæsonen. Den blev pakket og vi skulle bare tænde køleskabet (for som solen strålede,
kunne maden ikke holde sig alt for længe). Men hvad skete? Ikke så meget som en lillebitte gnist
til at tænde for gassen kom der, kunne det tænkes at batteriet var løbet tør? Ind og ringe til værkstedet
for at høre om de lige kunne se på problemet. Det kunne de godt, så vi startede hjemmefra og
kørte indenom værkstedet. Der blev målt på batteriet, og det var ikke bare fladt, det var nærmest
ikke eksisterende, men hvis vi kunne koble det på bilens batteri, mens vi kørte, så ville vi have
strøm på et par timer senere. Det kunne vi godt, så af sted igen mod Als.

Vi har for kort tid siden købt en GPSer, jo, de tider er
kommet, hvor man ikke kan køre ret meget længere end
til købmanden uden at have koblet dyret på, det er lidt
legetøj til at begynde med, men den skal vel afprøves
for at man kan finde ud af, hvordan den virker, når det
bliver alvor med at bruge den.

Vi havde koblet den på bilen og givet den adressen på
campingpladsen og sat den til at køre den hurtigste rute,
der er fa… langt til Als. Men det gik strygende på
motorvejen til Randers, hvor vi havde det første stop for
at få en kop kaffe, videre forbi Århus og Skanderborg
og til Horsens. Pludselig siger damen >Tag næste frakørsel til højre< Hvad var nu det? jeg mener
da at kende motorvejen fra Aalborg til grænsen, og den går altså ikke gennem Horsens, men skidt
vi havde god tid, så det kunne være sjovt at se, hvor hun ville ha’ os hen.
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Vi kørte fra E45 som hun befalede og var godt på vej ind i Horsens da stemmen kom igen og
sagde: >næste vej drej til højre< Nåda, den vej kendte vi altså ikke, men ok, hun fik sin vilje og vi
svingede. Det var en kort vej, ca 50 m og for enden var der en rundkørsel. Vejen var blind! Vi tog
en æresrunde og kom op på den normale vej igen, mens hun galpede >beregner ny rute, beregner
ny rute< jo, det begyndte at blive spændende det her.

Vi nærmede os Vejle og jeg tænkte, vil hun ha’ os ned i det hul her i myldretiden? jo, minsandten
det ville hun, så vi trak vognen ned af bakken, gennem en masse små gader og havnede på
hovedvejen til Kolding. Altså, vi skulle gerne nå til campingpladsen inden 22:00 så hvis hun ikke
snart fik os ind på E45 så blev hun kvalt, for vi kunne godt selv finde derned. Det må hun ha’ hørt,
for umiddelbart før Kolding blev vi gelejdet ud på motorvejen, og så gik det gelinde resten af
turen.

Vi kom til pladsen og blev indskrevet, derefter hen på nr. ét eller andet og i gang med at få vognen
på plads. Der var allerede kommet en del vogne og én af dem var heller ikke ven med GPSen. Den
havde vist dem vej over Fyn og ned på færgen til Als! De havde vistnok indtastet den korteste vej
til Als, og det mente GPSen altså var den vej.  Måske skulle GPSen hedde (Gal planlægnings
system). Men ikke nok med, at de havde døjet med damen i apparatet, generatoren i bilen var også
gået en tur, så bilen kunne overhovedet ikke starte igen, de var heldige at de var kommet så langt
som til campingpladsen.

En anden af vore campingvenner, den lokale (både ude og hjemme) automekaniker havde trukket
tiden gevaldig ud, og dukkede ikke op til den forventede tid. Senere på aftenen fik vi via telefon
en melding om, at de først kom næste dag.

Hvad var der så sket dem? Jo, på vej hjemmefra var motoren pludselig gået i stå, og Michael
kunne se på den, at her var der ikke noget at gøre, altså måtte han for første gang køre med Falck.
Den skulle så bugseres hjem og de skulle have fat i en anden bil, vist nok i Løkken, hvor datteren
havde parkeret den. Så gik der tid med det og de måtte overnatte på vej til Als. Surt nok, men
kedeligt er det altså ikke med det grej vi har, at ta’ på campingtur.

Tilbage til vores vogn, som nu var på plads og fyldt op med 30 ltr. vand og tilsluttet
strømforsyningen, tænd lyset mor sagde jeg – og der kom lys, og – så var der ingen strøm til
vandhanerne. Åh nej, tænkte vi, er vandpumpen gået sig en tur, hvad skal vi så gøre?

 Nu er det sådan, at der altid i en klub er én, som kan lidt mere end alle andre, sådan én har vi også,
det er Georg, så over til ham for at høre om ikke han måske kunne finde ud af, hvad f… der var
galt. Det ville han godt. Han kom over med diverse måleudstyr og konstaterede, at der godt nok
kom strøm til vandtanken, ikke til pumpen, så den blev afmonteret for at finde ud af, om den var
gået sig en tur. Nu er vandtank og pumpe ikke lige det allernemmeste at komme til, først skulle de
30 liter jeg havde hældt på, ud igen, og så skulle pumpen med spændbånd og det hele pilles ud af
tanken, der gik en lille times tid før det var klaret, og imens snakkede vi om, hvor vi mon kunne
få en ny pumpe. Det eneste sted på hele Als var i Sønderborg, og de handlede ikke med vogne af
den type vi havde, så det var ret usikkert, om vi overhovedet kunne få en ny.

Fortsættes side 18
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Campingtræf i pinsen (hvor ligger pinsen?)

Jamen, den ligger 8 km øst for Dronninglund i den lille hyggelige by Aså. Her holdt „Nordjydsk
Camping“ træf for 17 vogne, og da det var første gang, var vi spændte på at se, hvad pladsen
kunne byde os. Jeg tror nok vi fik vore forventninger opfyldt, Laila og Frank, værtsparret, var et
par meget flinke repræsentanter for campingpladsen, som ligger på den østlige side og tæt på
byen.

Der var lørdag formiddag efter standerhejsningen planlagt en tur i Dronninglund Storskov til et
område kaldet Sømosen. Udover at det et fantastisk smukt område, så knytter der sig også lidt
historie til området. Fra 1860 til ca 1900 udlejede ejerne af parcellerne retten til at bo der til
sigøjnere og andet godtfolk for 2 kr. pr. år. Den sidste sigøjner flyttede derfra i 1954. Tænk at
kunne ha’ en sådan husleje i 2008!

Mens vi gik rundt om sømosen, så vi en gråstrubet lappedykker på vandet. Det er sjældent at
observere de gråstrubede, som regel er det den toppede lappedykker vi ser.

Vi havde Erik fra Vodskov med på turen, han er barnefødt i Dronninglund, ikke ret langt fra
sømosen, nogen påstod, at Erik også havde haft en hule derude, ja, hvad ved man?

Om aftenen var der så linet op til lidt godt at spise, så som en meget lækker laksepaté,
herregårdsskinke, oksefilet og flødekartofler, ja der var så meget mad, at vi ku’ bli’ mætte til
frokosten dagen efter.

Mens vi var i gang med maden dukkede 6 personer fra harmonikaorkestret „Kullerne“ fra Randers
op og spillede for os i en lille time. Det var rigtig hyggeligt, og selv på cementfliser kan man få
svunget benene, som en del benyttede sig af.

Søndag var vi på besøg på Voergård Slot, vi turde slet ikke gå ind på slottet, tænk, hvis de kom og
sagde at der manglede nogle billeder, så vi blev ude i parken og fik en snak med påfuglene.

 Bagefter tog vi en tur til Brønderslev og gik ind i Rhododendronparken. Hvor er den smuk, når
de store buske blomstrer.

Så var det hjem på campingpladsen til rester fra dagen før, ik’ så ring endda. Et par ture ned til Aså
Havn blev det også til, der er ca 3 km, men solen skinnede, så det var en go’ spadseretur.

Alt i alt en rigtig god weekend i Aså, som nok er værd at gentage.

Tove & Knud V
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Brønderslev Caravan
& Trailer center

Alt til den kræsne campist - og til den helt rigtige pris!
Aut. værksted, skadeservice og specialværksted for reparationer

Eventyrvej 18-22 ·  9700 Brønderslev

Tlf. 98 82 28 75 ·  www.bctc.dk

Niels       Christian

Exclusive forhandler
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Bygholmvej 27,Øsløs, 7742 Vesløs 
Tlf. 97993139  Fax 97993802 

www.bygholmcamping.dk  
e-mail: info@bygholmcamping.dk 

 

Himmerland  Camping
&

Feriecenter
Naturskøn familie plads med svømmehal og

sauna ny servicebygning, legeplads med
hoppepude nye luksus hytter med toilet og bad

tæt på fiske søer og golfanlæg.

åben hele året
(vinter halvåret ved bestillng)

Bjørnstrupvej45, Hornum, 9600 Aars
Telefon 98 66 22 22

camping@camping-himmerland.dk
www.camping-himmerland.dk

Thistedvej 546, Vester Thorup, 9690
Fjerritslev

Tlf. +45 98225136 Fax +45 98225512
kj@jamcamp.dk

www.jammerbugtcamping.dk

50 år  nr. 1089  Steen M Sørensen
50 år  nr. 1275  Irene Hansen
60 år  nr. 1214  Anni V Thomsen
60 år  nr. 1242  Ove Nielsen
60 år  nr. 1269  Rita Jensen
60 år  nr. 1292  Kirsten Demant
75 år  nr. 0121  Knud Fjeldgård
75 år  nr. 0234  Orla B Christensen

VI KIPPER MED
 FLAGET

Følgende af foreningens medlemmer har
haft „rund fødselsdag“ i

 2008
Nordjydsk Camping

ønsker Jer hjertelig tillykke:
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Så blev „Gøjen“ hentet ud fra vinter opbevaringen.

Det var en af de første dage efter påske at campingvognen „Gøjen“ blev hentet hjem.

Det var stadig koldt for så en lille vogn som mig, men gasovnen blev tændt, og manden gik i gang
med at installere en ny lampe i loftet, min gamle lampe var nu heller ikke særlig køn, men den var
også 13 år gammel. Jeg fik en af de moderne lamper, lige som dem der sidder i de sidste nye
vogne, og hold da op hvor den altså klæder mig godt. Jeg har også fået nye lampetter med
lysdæmper, så det bliver rigtigt hyggeligt lys, jeg har i min stue.

Et cykelstativ må jeg have, for min familie skal have cykler med på deres ture rundt om i landet,
det siger de, at de ikke vil undvære, så det blev monteret foran mit stuevindue.

 Men så fik manden den ide, at jeg skulle have
ny tagluge, han kørte ud og købte taglugen hos
Møllehallen til mange penge, men så skulle den
jo monteres, vi kørte af sted, ud til en bekendt
han har, men jeg holdt godt nok lidt igen, indtil
han opdage jeg bremsede…  (han er jo
nybegynder), og så af sted til værkstedet, og
der begyndte han at måle op og tegne på mig,
og så begyndte han at SAVE i mit tag AV AV.
Men han er altså godt fingernem, for i løbet af
3 timer fik jeg en ny tagluge, der er af klar „glas“,
og hold da op hvor der kommer lys ind i min
stue, det er rigtigt dejligt.

Så kom dagen, da min familie skulle af sted på den aller første campingtur, og den gik til Sæby på
pladsen der hedder „SVALEREDEN“ der ligger ved Sæby, hvor der er dejligt, og jeg kunne se
havet derfra, hvor de satte mig på pladsen det var nr. 182, og det var rigtigt dejligt for de cyklede
rundt hele tiden, og jeg var tit alene. Min familie er rigtig glad for pladsen, og ville der op til pinse
men ak ak der var optaget. Så jeg „Gøjen“ besluttede, at de skulle til Rødhus Klit Camping, men
det er en helt anden historie.

Hilsen Gøjen
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Der er koldt på toppen

Fortsat fra side 13

Næste dag kom Georg igen med pumpen, som han havde målt efter, det viste sig, at den faktisk
fungerede godt nok, bare ikke i vores vogn, men vi skulle altså ikke ha’ en ny. Så gik jagten ind på
at finde ud af, hvorfor der ikke kom strøm til pumpen, var det galt med ledninger et sted eller
hvad? Ligemeget hvad vi gjorde kunne vi ikke finde fejlen. Hvad gør man så, ja, man klør sig lidt
i de sparsomme hårtotter og kikker sig omkring, det ku’ jo være der lå en strømledning et sted og
spruttede.

I vores vogn har vi et panel over køkkenbordet med diverse on og off knapper til at tænde og
slukke for strømforbrugene, og Georg spørger, hvad er den til? Det var knappen til vandtanken.
Den stod på off, og der var den sat, efter at værkstedet havde brugt al strøm til at gennemskylle
vandforsyningen. Den blev sat på on og pludselig virkede alting med strøm, vi kikkede lidt på
hinanden, og så hentede jeg 3 dåser og knappede dem op, det trængte vi til, vi ku’ altså ikke lade
være med at trække på smilebåndet.

Tove og Knud V

Privat salg

LMC Münsterland 520 HTE årgang 2004 til salg.
Rundsiddegruppe og enkelt senge og med toilet i bagenden.
Total vægt 1375 kg.
Vælg kr. 10.000,00 til et nyt fortelt eller til afslag i prisen.
Se billeder og læs mere på www.majsvangen.dk

Ring og forhør nærmere: 20 61 81 85 eller 40 76 81 85

Privat salg
LMC Favorit 495E årgang 2005 med rundsiddegruppe foran og ¾ seng bagi.

Flot og velholdt ikke ryger campingvogn.

Pris: 114.900,- kr.

Står du og mangler en god og køreklar
vogn, så se den hos Brønderslev Caravan Center
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COMMODORE CLASSIC CAPRI LUX BLUE

Jydsk Camping Industri A/S

oplyser om nærmeste forhandler på

tel. 75 82 07 55

e-mail: info@isabella.dk

www.isabella .net

COMMODORE ALPHA ROYAL

124x90mm Nordjydsk Camping.indd   1 16/02/06   12:56:08

Læsøvej 5 8800 Viborg Tlf. 86 62 26 44 Mobil 30 63 56 48

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

. . .

.

DANSK CAMPING INTERIØR

Syning af pyntegardiner

Polering af campingvogne

Ombetrækning af hynder

Kantsyning af tæpper

Nu også specialsyede sengetæpper

Specialsyede springmadrasse lr efter dine måefter dine mål
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***  SAFARI CAMPING  (915)  ***
Rebildvej  17,  Rebild,  9520  Skørping
Telefon:  98 39 11 10  Fax:  98 39 17 94

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

 HILLERØD CAMPING

Hyggelig atmosfære midt i slotsbyen!

Pladsen er omgivet af en bred vifte af kultur,- sports og
naturtilbud lige uden for ”campingdøren”. De mange smukke
grønne arealer, solkroge, legeplads, petanque bane, hyggelig
stor spisesal, 5 min. gang til shoppingcentrum med cafémiljø
og Frederiksborg Slot, giver dig rig mulighed for en
afvekslende ferie for hele familien. Tog til København hver
10 min. Udlån og leje af cykler. Campingvogne, telte og 14
hytter til udlejning.
Jeg glæder mig til at byde Jer velkommen.

Mange hilsener fra Annette Quist, lejrchef
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Af: Anne-Vibeke Isaksen • Fotograf: Ole Lemvigh / danbbs.dk  

Følg „Fyrtårnsruten“ - En anderledes ferieoplevelse

Det nordlige Jylland er som bekendt omgivet af vand til tre sider: Mod vest det barske
Vesterhav, mod øst Kattegats blide bølger – og Limfjorden skærer sig på tværs med sine
mange vige og hyggelige bugter. Vandvejen var gennem århundreder den mest benyttede
transportvej – og trafikken på vandet blev styret af de mange fyrtårne, der samtidig er
synlige og markante holdepunkter i landskabet. Oprindelig benyttede man simpelthen bål
på stranden, men siden byggede man smukke fyrtårn og lod linser forstærke lyset, som kom
fra stadigt mere effektive lamper.

Fyrtårnene er med til at gøre ferien i Jylland
fra midten og op til en anderledes oplevelse,
og faktisk kan man nu følge „Fyrtårnsruten“
og se nærmere på 27 fyrtårn – fra Thyborøn i
vest over Grisetåodde Fyr inde i Limfjorden
til Syrodde Fyr på Læsø i øst. Undervejs
passerer man Danmarks første fyr, som blev
etableret på Skagen i 1561 – og kan så også
bese de øvrige 3 fyrtårn på Danmarks
nordligste punkt.

Fyrtårnsruten er en af de mange ruter, som
findes på Midt-Nord Turismes hjemmeside
www.visitnord.dk . Her finder man de 27
fyrtårn og kan læse om deres historie og se,
hvor de ligger. Samme sted kan man i øvrigt
også finde f.eks. en „spøgelsesrute“, en
„haverute“, en „middelalderrute“, en
„naturrute“ og en „kunsthåndværkerrute“, der
alle fører på kryds og tværs gennem Viborg
og Nordjyllands amter. Og man finder
Danmarks med garanti eneste turistrute, som
er godkendt af Politiets Efterretningstjeneste,
nemlig „Dronningeruten“. Der er tale om den
tur, som dronning Margrethe inviterede prins
Henrik på i Han Herred i forbindelse med
prinsens 64-års fødselsdag
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Regens-
burg

NYHED
NY SAMARBEJDSPLADS

Velkommen til Frydenstrand Camping Mou

Frydenstrand er stedet, hvor I kan nyde jeres ferie/fritid i pagt med naturen.

Pladsen ligger skønt ved Limfjorden med udsigt fra Aalborg til Hals.Frydenstrand Camping er
en af de få pladser i Danmark med camping direkte til vandet, og vi kan altid tilbyde en plads
med læ, uanset hvilken vej vinden blæser. I kan også overnatte i hytte, hyttelejlighed eller vores
nye ferielejlighed, hvis I da ikke foretrækker vore dejlige dobbeltværelser.

Nyd udsigten over Limfjorden og den livlige trafik af sejlbåde og alt fra tankskibe til luksuslinere.
Fra pladsen kan opleves en solnedgang, som ikke findes mage til i hele landet. Fuglelivet i
området er uovertruffent. Naturen byder på både kongeørne og havørne, som yngler få km herfra.

 Og var der nogen, der sagde, skarvkoloni, traner og slangeørne....For lystfiskere er der fine
muligheder for en god fangst. Der kan fiskes fra molen i Mou havn 300 m fra pladsen eller tag
båden med og sejl ud på fjorden. Børnene trives i vandkanten med fiskenet og spande på evig
jagt efter småfisk eller krabber, når de ikke svæver i luften på svævebanen eller leger på
hoppepuden.

Vejret er en vigtig faktor. Check vejrudsigten og se, at vejret næsten altid er godt i
Nordjylland.Vores målsætning er at tilbyde og bevare den fine balance mellem natur og comfort
i campinglivet - så:

Vil I nyde ferien i fred og ro så er Frydenstrand Camping stedet at bo

HUSK! VI HAR OGSÅ VINTERÅBENT

Ejer: Tina H. Jensen
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Autocampere: Dethleffs og Sunlight 

Campingvogne: Hobby, Dethleffs, 

Fendt og Caravelair. Fortelte: Isabella 

og Ventura. Teltvogne: Combi-Camp. 

Trailere: Brenderup. 

Alt i campingudstyr, outdoortøj, 

campingmøbler, grill m.m.

www.nibecaravan.dkTa’ til Nibe

NordjyllandsNordjyllands
store campinghus

Mobilt serviceværksted
Har du problemer i campinglandet, står 
vores servicevogn klar til udrykning.

            www.NibeCaravan.dk
            www.NibeCaravan.dk
Altid opdateret med gode tilbud!

ĴALT TIL CAMPING
ĴALT TIL CAMPING

Åbent hele året.Hverdage 10.00-17.00Lørdag/søndag 11.00-16.00

Medlem af Camping-

branchens garantifond og 

reklamationsnævn

SPECIALV
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Industrivej 15 • 9900 Frederikshavn • Tlf. 9847 9111 • www.le-camping.dk

Nordjyllands fl otteste
brugte vogne

Autoriseret forhandler af:

Se alle vognene på www.le-camping.dk
eller kig forbi og se det store udvalg.

Vi er altid friske til at handle 
og husk - det betaler sig at spørge...!


