
 

Forårstur 2023 

8. maj til og med 15. maj   

Som tidligere år vil vi atter i år lave en tur når bøgen springer ud. Denne gang går tu-

ren rundt i området ved Limfjorden. 

Dag 1. Mandag d. 8 maj. Vi starter ved Elvis museet - 

Graceland, Randers Vej 3, 8960 Randers - kl. 14:00, 

hvor I bliver sat på plads. Når alle er fremme, bydes der 

velkommen, og der gives en kort orientering om resten 

af turen, inden vi kl. 15:00 skal se museet og spise en 

burger. Første dag overnatter vi på museets p-plads. Her 

er ingen faciliteter så kom med tomme tanke og rent vand. 

 Dag 2. Tirsdag d. 9. maj kører vi videre til Haverslev havn, hvor 

der er gjort klar til os. Her kan vi alle lave vores 

egen mad og spise den sammen i fælleshuset, 

pavillonen eller i det fri, som vejret nu tillader. 

Her er der tømning, vand og strøm med i pri-

sen 

 

Dag 3. Onsdag d. 10. maj kører vi til Amtoft Havn. Det er 

en lille plads, hvor nogle skal bo på pladsen og andre på hav-

nen; men der er kun få meter mellem pladserne. Der er en 

købmand ca. 50/70 meter fra pladsen. Her er tømning, vand 

og mulighed for medicinsk strøm. 

Dag 4. Torsdag d. 11. maj kører vi til havnen i Nykøbing Mors. Her er vand, tøm-

memuligheder og strøm mod betaling.  

Dag 5. Fredag d. 12. maj samles vi i grupper 

med så få autocampere som muligt og kører til 

færgen til Fur. Her sejler vi over og kører rundt 

på øen for at se på dens seværdigheder. Vi mø-

des på Fur Færgekro kl. 12:00 for at spise et 

varmt måltid mad. Efter maden er der mulig-

hed for at se det af Fur I ikke fik set før mid-

dag (mere om seværdigheder senere), inden 

vi kører tilbage til vores plads i Nykøbing 

Mors. Her er vand, tømmemuligheder og strøm mod betaling. 



 

Dag 6. Lørdag d. 13. maj kører vi til Nr. Nissum Håndbryg, hvor vi skal smage på 

deres hjemmelavede øl. Hertil får vi noget tapas. Efter denne 

aften er det nok ikke forsvarligt at køre. Derfor bliver vi her for 

at overnatte. Her er der ingen tømmemuligheder, så husk 

tomme tanke og rent vand. Sørg for at køre forbi Handbjerg 

Marina eller et andet sted for at tømme tanke, da der heller ikke 

de næste to overnatninger er tømmemuligheder. 

 

 

Dag 7. Søndag d. 14. maj skal vi besøge nogle af vores Campervenner nemlig 

Sanne og John Agerbo, Nibsbjergvej 22, Holstebro. De hører til nogle af de 

minkavlere, som måtte opgive deres erhverv og nu må finde en anden måde at bruge 

deres tid på. Kl. 15.00 vil de fortælle lidt om det, og Sanne vil servere kage i 

anledning af hendes fødselsdag. Kl. 18.30 vil der bliver arrangeret en vinsmagning og 

lidt tapas. Her er ingen tømmemuligheder; men dog vand, toilet og strøm, (men 

ikke strøm til opvarmning.) 

 

  

Dag 8. Mandag d.15. maj skal vi også overnatte her; men dagen kan bruges til at 

køre ud herfra. Der er meget at se på i dette område (mere herom senere). Når I 

kommer tilbage til pladsen, er jeg sikker på, at mange af jer har set dyr i aldrig har set 

før. F.eks. har vi ikke kronvildt på Fyn, og jeg har aldrig set en hvid påfugl.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Som afslutning på vores tur vil der til aften blive serveret helstegt gris med diverse 

tilbehør. 

 

 

 

 

 

Prisen for denne tur er kr. 3.450,- pr. vogn. For denne pris får I 8 overnatninger, 

entre og rundvisning på de steder vi besøger samlet samt 5 gange mad. 

Da der kun er plads til 25 vogne er det efter først til mølle. 

Der betales kr. 450 ved tilmelding, og de resterende kr. 3.000 betales når i mod-

tager faktura. Beløbet indbetales på kt. 6862 0001134441 

 

 

 

 

 

 

  

 


