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281 Jokkmokk vintermarked 2014 Sverige 
 

Start tidspunkt: 27-01-2014 08:30 

Slut tidspunkt: 09-02-2014 10:00 

    

Beskrivelse: Vi mødes på Skånegården ved Malmø, som er en stor rasteplads med plads til overnatning, kort 

efter betalings anlægget på Øresundsbroen. 

D. 27-1-2014 kører vi fra pladsen kl. 8:30 da vi har en lang tur foran os. Vi skal overnatte på Eklundsnäs bad 

og camping. info@eklundsnas.se en tur på 596 km. 

 

d.28/1 kører vi videre til Älvkarleby fiske og familie camping en tur på 190 km. 

d.29/1 kører vi mod Fläsins camping og stuga Norrstigen 15 85468 Sundswall en lille tur på 244 km. 

d 30/1 sætter vi næsen mod First camp Umeå, info@bodenscamping.se , en tur på 273 km. 

d.1/2 skulle vi gerne nå Boden camping. fra Umeå til Boden er der 288 km. 

d. 2/2 kommer vi til Jokkmokk campingcenter. campingcenter@jokkmokk.com , inden det bliver mørkt en 

lille tur på 130 km. Der skal jo være tid til at gøre stop ved Polarcirklen 

 

I tilfælde af dårligt vejr har vi andre camping pladser på programmet. Vi har valgt at lægge turen ud så tidligt, 

da det ikke er en tur man planlægger fra den ene dag til den anden, der er mange ting der skal være i orden, 

f.eks. gøre udstyret klar til minus 30 - 38 grader, som alle koster lidt. Vi vil selvfølgelig dele vores viden 

omkring turen, med dem som har lyst at tage med. Det er vores drømmetur, som vi har arbejdet på det 

sidste års tid, og da der er flere som har tilkendegivet de godt kunne tænke sig at komme med, har vi 

besluttet at lægge det på Igroups, som en Adria Club Danmark tur. Der kan blive tale om ændringer 

undervejs, men det vil blive meldt ud til dem, som ønsker at deltage. 

Selve vintermarkedet er fra d. 6-8 februar  

 

Vi har planlagt et besøg på Dragon Gate inden vi ankommer til Älvkarleby fiske camp, vi har planlagt en lille 

køretur denne dag, da et besøg i Dragon Gate godt kan tage lidt tid.... 

 

Når vi kommer til Umeå, havde vi tænkt vi måske skulle lufte vores shopping gen i en af de store Dollars 

Store. 

    

Sted: Jokkmokk camping 

    

Oprettet af: 0671 Mariann Christensen  

    

Tilmeldingsfrist: 01-10-2013 00:00 

Max tilmeldinger - 

 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=169248&group_id=618
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282 Ferie for alle 2014 

 

Start tidspunkt: 21-02-2014 10:00 

Slut tidspunkt: 24-02-2014 17:00 

 

Beskrivelse: Nu starter tilmeldingen til FERIE FOR ALLE i Messe Center Herning.  

 

Der vil være camping bag Messecenter Herning, se evt. www.ferieforalle.dk  

 

Hvis vi bliver mere end 10 campingvogne kan vi ligge sammen, og her vil jeg foretage en samlet 

bestilling 

 

DER ER IKKE LAVET NOGEN AFBESTILLINGS FORSIKRING, er man tilmeldt og har 

man betalt, betales pengene ikke tilbage. Sidste tilmelding 31. januar 2014 her på igroups.dk eller 

på tlf. 25 21 50 75. Herefter mailer jeg et kontonummer og hvor meget der skal betales, 

indbetalingen skal ske senest den 1. februar 2014. Det vil glæde PR Vest at se rigtig mange af jer til 

FERIE FOR ALLE 

 

Pris 
Kr. 650,- inkl. moms (ophold fra fredag - søndag) 

Kr. 175,- inkl. moms i tillæg ved ankomst torsdag. 

Priserne inkluderer partoutkort til Ferie for Alle og gælder for to voksne og to børn i én vogn. Er 

der yderligere personer i vognen, koster det kr. 100,- pr. voksen og kr. 50,- pr. barn.  

Som følge af et meget stort pres på strømnettet de senere år er der i år indført et strømtillæg på 

kr. 100,00. 

Jeg ved ikke om der vil være mulighed for fællesspisning fredag og lørdag, 

kommer senere.  
 

Skriv venligst i kommentar feltet hvis I kommer torsdag (+kr. 175) registreringsnummer bil og 

campingvogn og mad fredag/mad lørdag. 

 

Sted: Messe Center Herning 

 

Oprettet af: 027 Lone & Preben Stenberg Eriksen 

 

Tilmeldingsfrist: 31-01-2014 12:00 

Max tilmeldinger 
 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=2528&group_id=618
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283 Fælles arrangement ved Ferie for alle I Herning. 
 

Start tidspunkt: 21-02-2014 19:00 

Slut tidspunkt: 22-02-2014 00:00 

   

    

Beskrivelse: Fælles arrangement til Ferie for alle i Herning 21. og 22. februar 2014 

Som tidligere år tager vi også i år et par af klubbens telte med. Angående varme, vil vi igen gerne 

have hjælp fra jer med gasovne. Klubben betaler for gassen. 

 

Fredag aften kl. 19:00 er det vel nok blevet en tilbagevendende begivenhed, at Karen (433) laver 

den rigtige Sønderjysk grønlangkål med pølser og diverse. 

Skulle I have lyst til at smage, så er prisen 30 kr. pr person, som betales ved ankomst. Vi vil gerne 

have en tilbagemelding om I ønsker at være med, så Karen ved hvor mange kartofler, der skal 

skrælles. 

 

Lørdag aften kl. 19:00 er der igen mulighed for at deltage i det store smørrebrøds bord. Hver vogn 

kommer med 8 halve stykker, smurt med det, jeg uddelegerer sammen med jer, så vi ikke får 50 

stykker med leverpostej. Her vil vi selvfølgelig også gerne have en tilbagemelding.  

Husk nu at det er frivilligt om I ønsker at være med til fælles mad, og I er altid velkommen i teltet. 

Tilbagemeldingen gerne hurtigst muligt, da vi jo er et af holdene der drager mod nord til Jokkmokk 

og først kommer hjem et par dage før vi ses i Herning. 

Men vi klare nok også en lidt for sen tilmelding.  

 

Adria hilsner 

Clara og Jan (97) tlf. : 25888120 

 

 

    

Sted: Ferie for alle i Herning  

    

Oprettet af: 0097 Clara og Jan Obbekjer 
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284 Bornholm 2014 

 

Start tidspunkt: 17-04-2014 00:00 

Slut tidspunkt: 24-04-2014 00:00 

    

Beskrivelse: Da vi er ved at arrangerer en tur til Bornholm, vil jeg sætte det på i-groups allerede nu, 

selv om vi ikke har de eksakte priser, idet man ikke har færdigforhandlet med Bornholmsfærgen, og 

ved derfor ikke om de billige nat ture vil komme i 2014. 

Det jeg kan få på nuværende tidspunkt er normalafgange i hverdagene mandag til torsdag, hvor 

priserne på nuværende tidspunkt er billigst, og vi kalkulerer med at kunne holde en pris på ca. kr. 

3.000, med overfart Ystad – Rønne incl. overnatning og el på campingpladsen, og nogle små 

arrangementer. 

Der vil også være mulighed for at tage afgange Køge – Rønne og Rügen – Rønne, men det må vi 

undersøge, hvis der er interesse for det. 

Der er også mulighed for at komme før eller forlænge opholdet, hvor der så vil være tale om en 

tillægspris for overnatning til campingpladsen pr. døgn. 

Prisen, som jeg har, gælder for 1 til 2 personer. 

Jeg vil komme med de korrekte priser en gang i oktober, samt endelig program, og bindende datoer. 

Hvis der måtte være spørgsmål, er I velkommen til at ringe til mig på telefon 28 35 28 50, helst aften. 

 

NB: Jeg har rettet antal i deltager, idet der er flere der står med forbehold. MEN der kan kun være 

23 vogne, og tilmelding vil ske i den rækkefølge der er på listen, når det endelige program og bindende 

tilmelding kommer. 

    

Sted: Hullehavn Camping, Sydskovvej 9, 3740 Svaneke 

    

Oprettet af: 0190 Ann-Maria & Tommy Andersen 

    

Max tilmeldinger: 56 

 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=53498&group_id=618
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292 Forårstræf 2014 

Start tidspunkt: 15-05-2014 18:00 

Slut tidspunkt: 18-05-2014 12:00 

  

Beskrivelse: Program for forårstræffet 15. maj til 18. maj 2014 

• 15. maj:  

Ankomst fra kl. 12:00 resten af dagen er til fri disposition.  
 

• 16. maj: 

Kl. 10:00 Standerhejsning. Vi sætter telte op efter standerhejsning. 

Kl. 13:00 Frokost ved langbord, hvis vejret tillader  

Kl. 19:00 Fællesspisning i teltene.  

 

• 17. maj: 

Kl. 14:00 Generalforsamling i teltene 

Kl. 19:00 Fællesspisning i teltene (menu: Jægerschnitzel med champignon, bacon, løg & sherry sauce 

brasede kartofler + gemyse) Pris: kr. 125,- pr. stk. bestil ved tilmelding 

 

• 18. maj:  

Kl. 08:00 — Kl. 12:00 Afregning 

Kl. 09:00 Vi pakker telte inden standernedtagning. HER MÅ DU MEGET GERNE HJÆLPE TIL 

Kl. 10:00 Standernedtagning.  

Kl. 12:00 – 15:00 Pladsen rømmes og vi kører hjem  

 

Ved ankomst melder I jer i receptionen med jeres campingkort og jeres Adria Club Danmark nummer, 

hvorefter I bliver vist hen til Adria Club Danmark. Hvis der opstår problemer skal henvendelse ske til 

bestyrelsen.  

Camping pris: 2 voksne incl. el, plads gebyr og brusebad i de alm. bruserum kr. 650 for de 3 nætter.  

Camping pris: 1 voksen incl. el, plads gebyr og brusebad i de alm. bruserum kr. 400 for de 3 nætter.  

Til alle ankomster torsdag den 15/5 giver vi en flaske rødvin og 4 rundstykker fredag morgen. 

Øvrige priser: 

Voksen  kr. 85 

Barn (2-11 år)  kr. 55 

Plads gebyr  kr. 35 

Strøm                kr. 30 

Hund                 kr. 15 

Bad                  gratis i alm. bruserum 

 

Husk at tage det gode Adria Club Danmark humør med og lad os få nogle gode dage sammen. 
 

Bestyrelsen 
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Sted: Nymindegab Familie Camping, Lyngtoften 12, Nymindegab, 6830 Nr. Nebel 

GPS: LAT 55° 48‘ 47,0160' Long: 8° 11‘ 1,9680' 

   

Oprettet af: 0178 - Britta & Svend Aage  

Tilmeldingsfrist: 01-05-2014 12:00 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=44057&group_id=618
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296 Kr. Himmelfartstur til Rügen 
 

Start tidspunkt:27-05-2014 17:00 

Slut tidspunkt:01-06-2014 00:00 

      

Beskrivelse: Program for turen  

 

Ankomst 

Tirsdag den 27. maj 2014 

Ankomst i løbet af dagen. 

Kl. 19:00 langbord, herefter socialt samvær 

 

Onsdag den 28.maj 2014 

Kl. 10:00 standerhejsning og velkomst. 

Kl. 12:30 mødes vi på p. pladsen ved Kap Arkona, hvor vi skal op og se Tysklands Nordkapp, her kan man 

se og komme op i fyrtårnet, Marine Bunker, Muserum, det gamle fyrtårn, der er en dejlig gåtur fra P. 

Pladsen på 2 km. til Kap Arkona.  

For dem som ikke ønsker at gå, tager man Kap Arkona Expressen op til toppen. Pris 7 euro tur/Retur 

Der er fin vej til kørestol / El Scoote 

Kørsel Campingplads – adressen: Arkona 18556 Putgarten: afstand 12 km. ca. 18-20 min. 

Kl. 19:00 langbord, herefter socialt samvær 

 

Torsdag den 29.maj 2014 

Kl. 11:30 mødes vi ved p. pladsen på havnen ved billetsalget i Sassnitz, vi skal sejler en tur op langs 

kysten for at opleve Rügens berømte kridtkyst med bl.a. Königsstuhl. 

Billetpris ca. 10 euro for gruppebilletter, alm billet 13 euro 

Kørsel. Campingplads – til adressen: Hafenstrasse 12 18546 Sassnitz : Afstand 26 km. ca. 31 min 

Kl. 19:00 langbord, herefter socialt samvær 

 

Fredag den 30.maj 2014 

Kl. 11:00 mødes vi ved p. pladsen ved Miniaturelandsbyen Rügen Park i Gingst. Her kan man se miniature 

modeller af 100 kendte bygninger og skibe 

Priser: Voksne 8,90 Euro, seniorer og børn 6,90 euro. 

Kørsel: Campingplads – til adressen: Mühlenstrasse 22 B 18569 Gingst.- Afstand 44 km. ca. 43 min. 

Kl. 19:00 er der arrangeret fællesspisning i opholdsstuen på campingpladsen, her får vi lidt god mad, og 

fortsætter aftenen med socialt samvær.  

 

 

  



  ADRIA CLUB 
D A N M A R K 

 

 

 Vejen til bedre fritid Side 9 

 
 

Lørdag den 31. maj 2014 

Kl. 10:30 Vi mødes på p. pladsen ved verdens længste bygning, den 4,5 km lange Proras Kolos, byggeriet 

blev startet i 1936, og blev aldrig helt færdig. 

Kørsel: Campingplads – til adressen L 29 18609 Binz: Afstand 26 km ca. 27 min. 

Har man lyst til en tur ind i Binz, en flot by med mange butikker, så tag Prora Expressen og undgå p. 

problemer i byen, pris for Expressen 7 euro tur/Retur  

Kl. 17:00 Standernedtagning og afslutning af turen 

Kl. 19:00 langbord og social samvær. 

 

Søndag den 1. juni 2014  

Hjemrejse: Vi har afsluttet turen, så der er mulighed for at begive sig hjemad, hvornår man har lyst.  

Vi ønsker alle en god tur hjem 

 

De priser som er opgivet er 2013, 2014 priser og endelig program, ca. 1. marts  

 

Arrangør: 0433 Karen & Hans Chr. Nielsen 

    

Sted: Freizeitcamp am Wasser, Juliusruh Rügen Wittower Strasse 1 18556 Breege 

Campingpladsen kan ses på 

www.freizeitcampamwasser.de 

    

Oprettet af: 0433 Karen og Hans Chr.N~  

    

Tilmeldingsfrist: 15-04-2014 00:00 
Max tilmeldinger: 50 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=145225&group_id=618
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302 Sommertur til Limfjordsøen FUR 
 

Start tidspunkt 13-06-2014 17:00 

Slut tidspunkt: 15-06-2014 10:00 

    

Beskrivelse: Vi har valgt øen FUR til et arrangement, hvor vi vil vise jer lidt af den skønne natur som 

findes her. 

 

I finder FUR ved at køre fra Skive til Nordsalling, hvor færgen 

bringer jer til Fur. En sejltid på kun 5 minutter. 

 

Husk kiler til campingvognen, da der er skrånende terræn. 

 

Program. 

Fredag den 13. juni mødes vi i løbet af dagen. 

Klokken ca. 19 mødes vi til 

langbord med medbragt mad og hyggeligt samvær. 

 

Lørdag den 14. juni 

Klokken 9:30 Velkomst og Standerhejsning. Vi får lige tid til en FUR øl. 

Klokken 10:30 kører vi en tur FUR rundt med en bus. Vor Guide på turen 

er Museumsdirektør John Berthelsen, som er blind, men kender hver sten på øen. 

Klokken 12:30 er vi hjemme på pladsen igen. Hvis vejret er til det, er der langbord, 

herefter vil der blive tid til en tur på egen hånd. 

Klokken 19:00 mødes vi i restauranten til en dejlig middag med hygge og social 

samvær. 

 

Søndag den 15. juni 

Klokken 10:00 stryger vi Adria flaget og siger tak for denne gang. 

 

Cirka priser:  

Overfart med campingvogn er 150 kroner t/r 

Campingplads med enhed (2 prs.) 155 kr. plus strøm. 

Bus og Guide: 60 kr. pro. Person ved 50 personer. 

Middag: Lørdag aften 135 kr. 

 

I april vil de rigtige priser blive indsat på www.igroups.dk samt meddelelse om 

indbetaling. 

Vi glæder os til at se jer på FUR. 

Adria hilsen 444 Jytte og Allan  

    

Sted: FUR Camping, Råkildevej 6, 7884 FUR 

Oprettet af: 0444 Jytte og Allan Hansen 

    

Tilmeldingsfrist: 01-05-2014 00:00 

Max tilmeldinger: 50 personer 
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306 Adria arrangement på Hanstholm Camping 2014 
 

Start tidspunkt: 26-06-2014 14:00 

Slut tidspunkt: 29-06-2014 11:30 

    

Beskrivelse: Fiskeriauktion, Museumscenter Hanstholm, Lær at finde rav m.m. 

 

Torsdag: Ankomst fra kl. 14.00 

Kl. 17:30 Velkomst ved lejrchef Bent Thodsen,  

Vi serverer et let aftensmåltid i Restaurant Terrassen. 

 

Fredag: Afgang til fiskeauktionen på Hanstholm Havn 

Kl. 06:30 Hanstholm Havn er Nordeuropas største konsumfiskerihavn. Her landes de største og fleste 

spisefisk. Når kutterne i de tidlige morgentimer lægger til kaj, bliver fiskene kørt ind på 

samlecentralen, hvor de sorteres efter størrelse og vægt og køres videre til auktionen. Her dikterer 

auktionarius slagets gang, og den fiskeopkøber, der byder højest, får fiskene med hjem. Her handles 

alt fra hummer til haj og fra kuller til sej.  

Guide: Campingpladsens personale. 

 

Kl. 14:00 Afgang til Museumscenter Hanstholm 

Under Anden Verdenskrig opførtes Nordeuropas stærkeste fæstning i Hanstholm som et led i Hitlers 

Atlantvold. Gå gennem fortiden og hør om livets gang i bunkerne for mere end 60 år siden. Oplev 

kæmpekanonerne, der kunne skyde halvvejs til Norge, nedskudte flydele og fuldt møblerede rum, som 

3.000 mænd levede i under krigen. Se også museets enestående samling af uniformer og krigsmateriel. 

Guide: Jens Andersen, museumsinspektør. 

Mere om Museumscenter Hanstholm på: www.museumscenterhanstholm.dk  

 

Kl. 18:00 Vesterhavsbuffet i Restaurant Terrassen 

Hanstholm er storleverandør af frisk fisk til hele Europa, og det skal I selvfølgelig nyde godt af. Vores 

dejlige fiskebuffet byder på et hav af smagsoplevelser. Spis, hvad I kan af sild, laks, rejer, 

krabbekløer og fiskefileter m.m. og slut af med lidt god ost. Dertil hjemmebagt brød, smør og 

forskellig salat. 

 

Kl. 20:00 Olsen Banden i Jylland 

Endnu engang har Egon haft god tid i Vridsløselille og har lagt en genial plan. Denne gang drejer det sig 

om en gammel bunker ved Hanstholm, hvor en tysk general skulle have gemt en skat. Den meget 

københavnske Olsen Banden drager af sted til Jylland men må sande, at de bondesnu jyder ikke er 

sådan lige til at håndtere. 

I samarbejde med Nordisk Film viser vi den tredje af de legendariske Olsen Banden film, som er 

optaget i Hanstholm og omegn. I får udleveret et hæfte med kort, fotos og informationer om, hvor I 

finder Mads Madsens hus, Kællingdal og bunkerne. 
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Lørdag: På egen hånd i Hanstholm og omegn 

Gå i Olsen Bandens fodspor og læg eventuelt vejen forbi Nationalpark Thy.  

 

Kl. 14:00 Skattejagt med GPS 

Kan du lide natur, motion, spænding og at bruge hovedet, så er geocaching måske noget for dig. 

Geocaching er en moderne og populær form for skattejagt, hvor man bruger en GPS til at finde frem 

til de skatte, der er gemt i området.  

Guide: Ole Hald, geocach-nørd 

 

Kl. 18:00 Lejrchefens grillbuffet i Restaurant Terrassen 

Lørdag aften står der grill på menukortet. Bent trækker i forklædet og trakterer med lækre 

revelsben, kylling, gode pølser og hakkebøffer direkte fra grillen. Dertil salatbar og hjemmebagt flute. 

Dessert med te/kaffe. 

 

Søndag:  

Kl. 08:00 Byens bedste Brunch 

Stå op til en lækker søndagsbrunch i Restaurant Terrassen. Vi serverer som regel amerikanske 

pandekager med ahornsirup, scrambled eggs, 

Med pølser og bacon, lejrchefens friskbagte rundstykker, pålæg, ost, græsk yoghurt, frugt, juice, 

kaffe, te og alt muligt andet. Spis alt det, du kan! 

 

Kl. 10:00 Lær at finde rav 

Næsten alle, der går langs Vesterhavet, har prøvet at lede efter rav uden at finde noget. Hvis du er en 

af dem, er denne tur lige noget for dig. Du kan høre mere om rav og lære hvor og hvornår, det er 

gunstigt at gå på jagt efter ”nordens guld”. Turen er en kombination af læring og praktik. 

Guide: Gudde Lauersen, rutineret ravfinder 

 

BEMÆRK: 

Vi kører i egne biler på udflugterne. Arrangér eventuelt fælleskørsel med naboen. 

 

NB: Jeg har rettet antal i deltager, idet der er lidt forbehold ved nogle tilmeldinger. MEN der kan kun 

være 40 personer, og tilmelding vil ske i den rækkefølge der er på listen.  

 

Betaling til klubbens konto senest den. 01-03-2014. Jeg skriver ud med oplysninger om konto nr. til de 

deltagende. 

    

Sted: Hanstholm Camping, 

    

Oprettet af: 0027 Lone & Preben Stenberg Eriksen 

    

Tilmeldingsfrist: 01-03-2014 00:00 

Max tilmeldinger: 40. Dem der er over nr. 40 i tilmelding kommer med i den rækkefølge de står; HVIS 

der bliver frafald mellem de første 40. 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=2528&group_id=618
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307 Vemmetofte Strand camping 
 

Start tidspunkt: 27-06-2014 00:00 

Slut tidspunkt: 29-06-2014 00:00 

    

Beskrivelse: Vi mødes på Vemmetofte Strand Camping fredag den 27. juni 2014 

 

Fredag aften kan vi spise egen mad i fællesrummet. 

Lørdag kl. 10:00 er der standerhejsning. 

Efter standerhejsning er der mulighed for tur til Faxe kalkbrud på egen hånd, i egne biler. 

 

Lørdag aften, arbejdes der på fællesspisning af købmandens menu i fællesrummet. (nærmere besked 

og pris kommer senere) 

 

Søndag kl. 10:00 tager vi flaget ned. 

 

Priser: 

Voksen kr. 75,00 

Børn kr. 55,00 

El tilslutning 20,00 pr. kwt. 3,00 

Bad kr. 5,00 

Ingen pladsleje 

 

Jeg glæder mig til at se jer. 

 

Adria hilsen 

0828 Grayham Foley 

tlf. 23 74 02 24 

    

Sted: Vemmetofte Strand Camping  

    

Oprettet af: 828 Grayham Foley  

    

Tilmeldingsfrist: 20-06-2014 00:00 

Max tilmeldinger: 32 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=231935&group_id=618
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309 Musik ved søen 2014 
Start tidspunkt: 04-07-2014 17:30 

Slut tidspunkt: 06-07-2014 10:00 

    

Beskrivelse: Det foreløbige program for turen 

 

Musik ved søen i 2014 på Egtved Camping vil foregå lørdag den 5. juli 2014, vi mødes på pladsen fredag 

den 4.juli senest kl. 17.30 

 

Kl. 18:00 standerhejsning, velkomstdrinks. 

 

Kl. 19:00 har vi lånt Terrassen foran receptionen, hvor vi laver langbord og nyder medbragt mad, og 

hygger os resten af aftenen. Vi skal selv have borde og stole med: 

 

Lørdag den 5. juli  

Der er tid til opdagelser på egen hånd, her er der mulighed for at se lidt af området.  

 

Hen på eftermiddagen ta’r vi stolene med ned til søen, for at opleve weekendens højdepunkt når 

musikken kl. 17:00 går i gang med  

 

Esther Brohus 

Når hun giver koncert, kan man forvente mere en blot en fantastisk koncertoplevelse. Country er mere 

end fine melodier og cowboystøvler. Countrymusik er fortællinger fra den virkelige verden og de 

fortællinger formidler Ester Brohus på en helt speciel måde gennem sin musik, både mellem numrene 

men også mens hun spiller og synger. Det kan være historier fra sine 35 år i musikbranchen eller om sin 

barndom i ”Gospel Singers”, eller små anekdoter fra det virkelige liv. 

 

Backseat med Ivan Pedersen 

Backseat med Ivan Pedersen i den vokale front har efterhånden været på banen i 20 år. En lang og 

markant karriere fra starten i 1991/92 - med bl.a. optræden på Roskilde på baggrund af debutpladen, 

og siden på alle andre store danske festivaler, 8 Grammy-nomineringer samt tournéer i ind og udland, -  

 

Camp Jam 

Camp Jam Co, med hovedkvarter i Atlanta, Georgia, USA, er et væld af musikoplevelse og færdigheder 

gennem rockmusik. Grundlægger og tidligere guitarist i 38 særlige (band). 

Camp Jam Co blev grundlagt i 2004 af Jeff Carlisi, de byder på oplevelser af musik for alle aldre. 

 

Musik ved Søen har altid et lokalt band med 

2014 kommer - Martin og Venner 

 

Koncertprisen 2013 var 200,00 kr. men for campingpladsens gæster var prisen for deltagelse 100,00 

kr. pr. enhed, vi forventer nogenlunde samme priser i 2014. 

 

Brandbilen er opstillet, fyldt op med fadøl, vi skal ikke køre, så der er mulighed for en fantastisk dag 

med lidt fadøl, god musik og højt humør. 
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På pladsen vil byens slagter varte op, for dem som ikke vil lave mad selv, her er menuen endnu ikke 

bestemt,  

 

Søndag den 6.juli 

Søndag stryger vi flaget kl. 10.00 og siger farvel og på gensyn efter en forhåbentlig god weekend. 

 

Se pladsen på www.egtvedcamping.dk 

 

Der er på pladsen tilslutningspligt til el, som afregnes efter måler. 

 

Der er reserveret plads til 25 vogne, er der nogle som selv har pladser, er i velkommen til at være 

sammen med klubben, bare tilmeld jer og skriv har selv plads. 

Vi regulerer ind så de 25 vogne vi har reserveret til kommer med. 

 

Der oprettes venteliste for den som ikke nåede at få sig tilmeldt inden der var optaget. 

Ring til os, og kom på venteliste. 

Når en tur bliver sat på så tidligt, er der altid nogle som bliver forhindret, de som så står på 

ventelisten går automatisk ind og er med. 

 

Arrangør 0433 Karen & Hans Chr.Nielsen 

    

Sted: Egtved Camping Verstvej 9 6040 Egtved 

    

Oprettet af: 0433 Karen og Hans Chr.N~  

    

Tilmeldingsfrist: 16-06-2014 00:00 

Max tilmeldinger: 52 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=145225&group_id=618
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308 Et besøg på Helgolands fugleklipper 
Start tidspunkt: 18-07-2014 07:00 

Slut tidspunkt: 20-07-2014 12:00 

    

Beskrivelse: Helgoland, den røde sandstens klippe i Nordsøen, er en helt speciel ø, så der venter alle 

deltager en spændende oplevelse med sort safari, hvor vægten lægges på øens fantastiske fuglefjeld. 

 

Sort Safaries naturvejleder guider os på hele turen, og øser af deres viden om både naturen, fugle, 

sæler og øens spændende historie. Glæd jer til en storslået og anderledes natur oplevelse. 

 

På denne tur skal vi se de tusinde ynglefugle på Helgolands fuglefjeld. Sejlturen fra fastlandet til 

Helgoland byder på morgenmad, samt tid til at nyde udsigten på Nordsøen. 

Turens højdepunkt bliver besøget på fuglefjeldet, hvor der er over 20.000 ynglefugle, især suler, 

lomvi og rider som sætter sit præg på dette fugle eldorado. 

 

Tag et kik på Sort Safaries hjemmeside. 

sortsafari.dk 

***************************************************************************************** 

HUSK PAS og euro til drikkevarer og varmt og praftisk tøj og kikkert og FOTOUDSTYR. 

Helgoland er toldfrit område, så et ophold i byen, byder også på tid, til at slå en god handel af. 

***************************************************************************************** 

I prisen for denne tur er incl. bus fra Møgeltønder t/r og sejlads t/r langbåde t/r morgen buffet på 

sejlturen samt fisketallerken til aftensmad eller lignende. Endvidere dækker betalingen dagens 

naturvejleder, prisen er udregnet fra 20 personer. 865,00 PR person. 

 

***************************************************************************************** 

Det er nødvendigt at nævne at turen ikke er for gangbesværede og der kan ikke medbrnges scootere 

men rilatore ok. Man kan kun komme rundt på øen til fods. For at komme op på fugleklippen skal man op 

med elevator eller trapper, og gå ca. 2 km rundt. Båden sejler ikke helt ind til Helgoland, man skal 

fragtes ind via de såkaldte bôrtebote - det er en helt speciel oplevelse, og en del af kulturen på øen. 

***************************************************************************************** 

De tilmeldte får en mail, efter sidste tilmeldingsfrist, med praktiske informationer og betaling 

***************************************************************************************** 

PROGRAM 

Fredag. Vi mødes i løbet af dagen. 

kl. 20:00 standerhejsning 

 

Lørdag kl. 07:00 Afgang fra parkeringspladsen ved Schackenborg slotskro 

kl. 9:00 Ankomst til Bûsum /Helgoland  

kl. 9:30 Afgang med Reederei Cassen Eils, morgenmad på sejlturen gennem Nordsøen til Helgoland. 

kl. 12:00 Ankomst til Helgoland rundtur på fuglefjeldet ca 1,5 til 2,0 timer. Helgoland på egen hånd. 

kl. 16:00 Afgang fra Helgoland, aftensmad (fisketallerken) eksl. drikkevarer. 

kl. 18:30 Ankomst til Bûsum/ Helgoland 

kl. 18:30 Afgang bus til Møgeltønder 

kl. ca. 20:30 Afslutning i Møgeltønder. 
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Søndag kl. 10:00 Tager vi flaget ned, og siger tak for denne gang. 

***************************************************************************************** 

Pris for campingplads: 

Voksen 68,00 

Strøm 33,00 

Pladsgebyr 40,00 

Hund 10,00 

Bad 3 min 5,00  

 

    

Sted: Møgeltønder camping Sønderstrengvej 2 6270 Tønder telf. 74738460 

    

Oprettet af: 0671 Mariann Christensen  

    

Tilmeldingsfrist : 19-04-2014 00:00 

Max tilmeldinger: 48 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=169248&group_id=618


  ADRIA CLUB 
D A N M A R K 

 

 

 Vejen til bedre fritid Side 18 

 
 

310 Western weekend på Løgballe Camping 

 

Start tidspunkt: 22-08-2014 08:00 

Slut tidspunkt: 24-08-2014 17:00 

    

Beskrivelse: Vi ser frem til endnu en dejlig weekend, på Løgballe. Vi bliver nød til at gøre tingene lidt 

anderledes denne gang. 

Vi har fået tilladelse til et eksklusivt besøg på støberiet på Lego. Det kan kun lade sig gøre om 

fredagen, så derfor starter vores arrangement fredag, før standerhejsning. Der er et begrænset 

antal der kan deltage, kun 40 personer. Kan I ikke nå til Løgballe med campingvognen, inden turen på 

Lego, er der parkeringsplads foran Lego. 

 

************************************************************************************ 

Program: 

Fredag. vi mødes i løbet af dagen 

Kl. 14:00- 17:00 besøg på Lego 

Kl. 20:00 Standerhejsning 

Kl. 21:00 Højtlæsning i sommernatten ved Bente J. Johannesen, hvis vejret tillader det omkring bålet 

og lidt sang til lidt musik, håber vi. 

 

Lørdag Kl. 10:00 Besøg i ostehullet på Barrit Mejeri 

Kl. 15:00-16:00 Linedance v. Annie  

Kl. 17:00-19:00 Middag i teltet ved dansegulvet 

Kl. 19:00-22:30 Musik og dans ved Topper and The Kentuky Zig Zag Band 

Kl. 20:00 Dessertpandekager m /syltetøj 

Kl. 22:00 Grill pølse til natmad. 

 

Søndag Kl. 10:00 Tager vi flaget ned og siger tak for denne gang, Anker siger det haster ikke med at 

tage hjem. 

 

************************************************************************************ 

Pris pr enhed fra fredag til søndag kr. 385,00 (incl. strøm og fratrukket 15% i Adria træf rabat)  

Børn 40,00 kr. pr. nat 

************************************************************************************ 

 

Lidt praktisk information. Vi vil gerne om I vil skrive ved tilmelding om I ønsker at besøge Lego, om I 

vil med på mejeriet og ikke mindst om I vil have Country pakken som består af: 

En 2 retters menu fra Hyrup kro, kold fiskefad på sprød salatbund m.m. og grillet svinekam m.m. og 2 

dessert pandekager m/syltetøj. 1 grill pølse og 1 fadøl eller 1/2 flaske vin eller 1 sodavand og entre til 

country musikken i alt 300,00 pr. person. 

 

************************************************************************************ 

For dem som melder sig til arrangementet vil der blive sendt en e-mail ud efter tilmeldingsfristen med 

yderlige info. ang. betaling m.m. 
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Sted: Løgballe camping ved Anker Olsen Løgballevej nr 12 7140 Stouby 

    

Oprettet af: 0671 Mariann Christensen  

    

Tilmeldingsfrist: 01-08-2014 00:00 

Max tilmeldinger: 80 

 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=169248&group_id=618
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312 Tur til Normandiet 

Start tidspunkt: 30-08-2014 10:00 

Slut tidspunkt: 06-09-2014 08:00 

 

Beskrivelse: Vi ser frem til endnu en dejlig uge, hvor vi skal se lidt på invasionskysten i Normandiet.   

Turen er stadig under planlægning; men vi regner med at kunne nå at se:  

 

Tur 1: 

1. Pegasus broen, strategisk punkt på vejen til Berlin 

2. Juno Beach og Courseulles-sur-Mer, hvor de canandiske tropper gik i land. 

Længde i Km: 42 

 

Tur 2: 

1. Gold beach og Arromanches-les-Bains, hvor noget af Mulberry B havnen stadig kan ses ved 

lavvande. I alt blev havnen brugt til at lande 2,5 mill. soldater, ½ mill. køretøjer og 4 mill. tons 

materiel.  

2. Longues-sur-Mer, ved den lille by en smule vest for Arromanches, ligger der 4 tyske 

kanonstillinger nogle hundrede meter fra kysten, som på stedet udgør en næsten lodret 

skrænt på hen ved 80 m i højden. Helt ude ved skrænten ligger udsigtsbunkeren der styrede 

disse frygtede kanoner, som gjorde livet surt for invasionsstyrkerne 

3. Omaha Beach, med den amerikanske kirkegård. Havnen Mulberry A. Uheldigvis ødelagde en 

voldsom storm mellem den 19. og den 21. juni totalt havnen ved Omaha Beach  

4. Pointe de Hoc, hvor 225 amerikanske Rangers skulle sætte de tyske kanonbatterier ud af 

spillet, da slaget var vundet var der kun 90 Rangers tilbage. 

5. Maisy batteriet, har ligget skjult i ca. 60 år; men nu er det muligt at se resterne af 

batteriet 

6. Grandchamp Maisy, Ranger museum 

7. La Cambe, her er ligger den tyske kirkegård med ca. 25.000 grave 

Længde i Km: 112 

 

Tur 3: 

1. Utah Beach, og på vej ud dertil møder man et mindesmærke for de 800 danske søfolk, som 

frivilligt deltog i invasionen, da Danmark jo ikke havde nogle militære enheder på dette 

tidspunkt. 

2. Azeville kystbatteriet, batteriet holdt stand helt frem til den 9. juni før garnisonen 

overgav sig. Der er et lille museum og inkluderet i prisen er en rundtur i de underjordiske 

anlæg. 
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3. Byen St. Mére-Église er kendt for den højdramatiske begivenhed natten til D-dag, hvor 

John Steel, hvis faldskærm satte sig fast på kirkens spir, og han hængte der stadig, da vi var 

der sidst. 

Længde i Km: 192 

Prisne er stadig ikke på plads ; men vi forventer en pris mellem kr. 2.000 – kr. 3.000 pr. enhed            

(2 voksne, CV, bil og strøm (7 overnatninger)) 

BEMÆRK: 

Vi kører i egne biler på udflugterne. Arrangér eventuelt fælleskørsel med naboen. 

 

Oplevelser helt på egen hånd: 

Byen Verdun kendt fra 1. verdenskrig, idet det var her et af historiens største militære slag 

udkæmpede sig. Området bærer i høj grad præg af denne hændelse. Især landskabet nord for byen 

ses 1.000 vis af granathuller og rester af løbegange. Der er også mange gravpladser og mindesmærker, 

den største i Douaumont (Benhuset, hvor der ligger knoglerester af 100.000 soldater, som er fundet i 

området) med 15.000 kors og Fort Douaumont, et der skiftede indbyggere 3 gange.  

Giverny der ligger 80 km. vest for Paris, og det var her den berømte maler Claude Monet boede 

Bayeux, byen leder for mange mennesker tanken hen på tapet, men ikke den slags, man køber hos 

farvehandleren, men i stedet det berømte broderi på 70 meter i længden, som beskriver Normanner 

fyrsten Wilhelm Erobrerens sejr over sakserne ved slaget i Hastings 1066. 

Le Mont Saint Michel, denne mystiske ø som ligger i bugten på grænsen mellem Normandiet og 

Bretagne trækker hvert år op mod 4 mill. rejsende. 

 

 

Sted: Her arbejder vi med at finde en ACSI plads, det kunne blive Camping " LE HAVRE DE 

BERNIERES" eller Château de Martragny. 

Oprettet af: 0027 Lone & Preben Stenberg Eriksen  

    

Tilmeldingsfrist: 01-05-2014 10:00 

Max tilmeldinger: 50 personer 

 

 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=169248&group_id=618
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313 Ribe vinfestival 

 

Start tidspunkt: 05-09-2014 00:00 

Slut tidspunkt: 07-09-2014 00:00 

  

Beskrivelse: Der er vinfestival i Ribe fredag fra kl. 15 til 21 og lørdag kl. 10 til 16. 

se selv mere på www.ribevinfestival.dk  

 

Håber vi får nogle gode timer sammen, hvis der er mulighed bliver der langbord lørdag. 

Ved ankomst henvender du dig i receptionen og de viser, hvor vi skal være. 

 

Camping pladsen ligger i gå afstand 1,5 km. fra byen, yderlige information når vi mødes. 

 

Adria Club Danmark hilsen 

0719 Werner Straadt  

    

Sted: Ribe Camping 

    

Oprettet af: 0719 Joan og Werner Stra~ 

    

Tilmeldingsfrist: 26-07-2014 00:00 

Max tilmeldinger: - 

 

  

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=224419&group_id=618
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320 Gourmet arrangement på Ribehøj camping 

Start tidspunkt: 03-10-2014 10:00 

Slut tidspunkt: 05-10-2014 11:00 

    

Beskrivelse: En Adria weekend, der står i hyggens tegn, på dejlige Ribehøj camping og fiskesø. 

Jytte og Allan (444) vil stå for madlavning hjulpet af 6-7 frivillige mænd, en virkelig gourmet middag 

siger Jytte. 

Der er fiskeri for dem som har lyst. 

 

Bent og jeg vil gerne vise hvordan man fletter et kræmmerhus til fugle boller, for dem som skulle have 

lyst til at kaste sig ud i at flette. 

 

Vi vil gerne, om I ved tilmeldingen vil skrive, om i vil lave mad (mand) eller i vil flette. 

 

Der vil blive sendt mail ud til de tilmeldte efter tilmeldingsfristen, om hvad de skal medbringe, så som 

forklæde, eller rosensaks osv. for pileflet kan der blive tale om et mindre beløb for pil ca 30-35 kr. pr. 

person. 

 

Maden kan laves for ca. kr. 100 pr. person siger Allan. 

 

Pris. Pr vogn incl. bad - el - plads og 2 personer er kr. 245 pr. døgn 

 

Pris. pr vogn incl. bad - el -plads og 2 personer og fiskeri er kr. 295 pr døgn 

 

Program: 

Fredag mødes vi i løbet af dagen 

Fredag: kl. 19:00 fællesspisning i opholdsstue 

 

Lørdag: kl. 10:00 standerhejsning 

Lørdag: kl. 13:30 pileflet 

Lørdag: kl. 16:00 starter mændene i køkkenet 

Lørdag: kl. 19:00 middag og hygge 

 

Søndag: kl. 10:00 stryger vi flaget og siger tak for denne gang.  

 

    

Sted: Ribehøj Camping Ribevej 34 Føvling telf. 75 39 85 32 

    

Oprettet af: 0671 Mariann Christensen 

    

Tilmeldingsfrist: 06-09-2014 00:00 

Max tilmeldinger: 40 

   Der kan ikke tilmeldes flere til arrangementet!  
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Efterårstræf 2014 

Start tidspunkt: 12-09-2014 00:00 

Slut tidspunkt: 14-09-2014 00:00 

 

Ikke planlagt endnu men skal være i Øst 

 

 


