Påsketur afdeling 1
Onsdag d. 13. april. Vi mødes på Svovlsyrekajen i Fredericia.
Torsdag d. 14. april. Start fra Syrekajen i Fredericia. Herfra kan i
køre til Egtvedpigens Grav. Afstand ca. 35 km. Egtvedpigen er en af
de mest kendte personer fra oldtiden. En sommerdag i 1370 f.Kr.
blev hun begravet i en egekiste, der blev dækket af en gravhøj, den
såkaldte Storehøj nær Egtved by. Graven blev udgravet i 1921 efter
næsten 3300 år.

Herfra kan turen gå videre til Bindeballe Købmandsgård. Den ligger ca. 6,2 km. fra Egtvedpigens grav. Bindeballe Købmandsgård er grundlagt i 1897 samtidig
med at Vejle-Vandel Jernbanen blev åbnet. Købmandsgården er i fuld drift i de originale bygninger og fungerer som en gammeldags blandet landhandel med personlig betjening. Her kan købes mange spændende ting og
sager. I købmandsgården findes også Danmarks største
købmandsmuseum.
Herefter overnatter vi på FjordViking. Det ligger ca. 95 km. fra Bindeballe Købmandsgård.
Det er et lille landsted, hvor der er autocamperpladser, ferielejligheder og en meget smuk natur. Her vil der blive opstillet en grill til fællesspisning om aftenen.
Fredag d. 15. april. Efter en god nats søvn kan I køre videre
til Den Genfundne Bro i Gammelstrup. Den Genfundne Bro
er 13,4 meter høj, 50 meter lang, bygget i 1899, tildækket i
1929 og genfundet 2014.
Efter dette skal vi overnatte i Hampen. Afstand ca. 25 km.
Her er der fællesspisning hvor maden er incl. i turen.

Prisen for dette arrangement er.
1. afdeling Kr. 600 pr. vogn med 2 personer.
Indbetalingskonto: Reg. nr. 6862 Kt. nr. 1134441

Påsketur afdeling 2
Lørdag d. 16. april kører vi til Skovdal Autocamperplads.
Fra Hampen til Ulstrup ca. 60 km.
Her skal I ankomme senest kl. 11:00, så vi kl. 12:00 kan spise en let frokost sammen. (Denne
frokost vil bestå af en bestemt ret, som blev brugt i gamle dage påskelørdag mange steder i
landet.) Efter frokost, ca. Kl. 15:00, mødes vi atter for at pynte lidt op til en hyggelig påske
aften. I medbringer selv tallerkener, bestik, glas m.m.
Kl.17:30 mødes vi til et velkomstglas, og kl. 18:00 vil vi gå til bords for at spise nedenstående menu. Der vil i løbet af aftenen blive mulighed for en svingom, og kl. 24:00 er der natmad.

Det er i disse lokaler, vi skal afholde vores aflyste Nytår med
samme menu og hygge - bare i Påsken

Menu
Forret
Lakse rielette anrettet på salat
(Af fersk og røget laks med krydderurter)
Varm røget laks fra egen røgeovn med wasabi dressing
Spæde salater, brød og smør
Hovedret
Rosa stegt oksemørbrad
Stegt svinekam marineret med krydderurter og vin
Kraftig rødvin sauce
Små kartofler stegt i ovn med timian
Broccoli salat - Mixed sprød salat - Hvidløgs dressing
Dessert
Saftig chokoladekage med Baileys skum
Friske frugter og bær
Natmad - Kl. 24
Aspargessuppe med kødboller og lune flutes

Maden tilberedes på Terp Skovvej i Ulstrup af
Chef de cuisine Jens Kildebro

Jens er uddannet kok, han har sejlet med Mærsk, været slagter i Københavns fineste slagterbutik i KBH, kok i DR-byen og på flere Scandic hoteller, køkkenchef på Toms Chokoladefabrik og restauratør på Storkereden. I dag leder han et større køkkenprojekt i Korsør for Slagelse Kommune.

Påskedag d. 17. april vil I kunne afhente tre rundstykker pr. vogn, og I er velkommen til at
spise sammen i lokalerne. Efter morgenmaden er der atter mulighed for fælles hygge, og ved
middagstid spise vi vores medbragte påskefrokost sammen, ligesom aftensmaden er noget i
selv medbringer. På denne måde har vi hele dagen til at være sammen i lokalerne, spille lidt
kort, strikke eller blot sidde med en kop kaffe eller en øl og snakke.
Søndag d. 18. april. 2 Påskedag efter morgenmaden er vi forhåbentlig klar til at køre lovligt
hjem.
Arrangementet gennemføres kun såfremt der er tilmeldt mindst 20 vogne. Tilmelding snarest på hjemmesiden www.camperture.dk
Hvorfor er denne tur så delt i 2 selvstændige ture? Det skyldes, at der er en del, der har ladet deres penge stå fra Nytår, og disse personer skal ikke tvinges til at deltage i første afdeling, og dem som gerne vil med i første del af Påsken skal ikke være forpligtet til at deltage
i et så stort og dyrt arrangement med så meget lækker mad, hvis de ikke ønsker det.
Vi kører også her efter først til mølle, og tilmeldingen er bindende. Der skal ved tilmelding betales a. conto kr. 500, og der vil så senere bliver tilsendt faktura til de tilmeldte.
Den tilsendte faktura skal betales senest den 15. marts.
Prisen for dette arrangement er.
1. afdeling Kr. 600 pr. vogn med 2 personer.
Indbetalingskonto: Reg. nr. 6862 Kt. nr. 1134441
2. afdeling Kr.1500 pr. vogn med 2 personer.
Indbetalingskonto: Reg. nr. 6862 Kt. nr. 1134441
Ønsker man at deltage i det hele, er prisen kr. 2100 pr. vogn med 2 personer.
Har I ikke fået jeres bil klar til sommerens ture, er der på del 2 mulighed - mod et mindre tillæg - at få et værelse.
Har i yderligere spørgsmål så ring på 40373767

Flemming

