
INDHOLD:

Lederen .............................................................................  side   2

Juni træf på Falster .......................................................... side   3

Juni træf på Fyn ................................................................ side   5

Grænsetræf i august ....................................................... side   7

Træf i Kongernes Jelling .................................................. side   8

Nye medlemmer ................................................................  side  11

Gløggtræf på Sjælland ...................................................... side  11

Gløggtræf på Rømø ......................................................... side  12
SOLIFERBLADET 3/2021

SOLIFER
BLADET

Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 36. årgang - nr. 3/2021

www.soliferklub.dk --- info@soliferklub.dk

Konkurrence:

Hvilken telt/
campingplads i 

Danmark er dette 
foto fra?

Send dit forslag 
på mail til klub-

ben.

Første rigtige 
svar modtager 

en flaske rødvin, 
som udleveres på 
næste træf man 

deltager i.



BESTYRELSEN:

Formand:
Susanne von Essen
Parkvej 25
5600 Fåborg
Tlf.: 30 56 80 14
e-mail: susannevonessen@jubii.dk

Næstformand:
Annie Malm
Regnersvej 133
3650 Ølstykke
Tlf.: 28 18 75 04
e-mail: anniemalm52@gmail.com

Kasserer:
Torben Damgaard
Lærkevej 15
8700 Horsens
Tlf.: 20 33 78 29
e-mail: solifer@stofanet.dk

Sekretær:
Svend Dam Larsen
Horshøjvej 1
9310 Vodskov
Tlf.: 40 83 63 40
e-mail:svenddamlarsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Helle Eckhoff
Tyttebærvej 7
4600 Køge
Tlf.: 40 87 51 04
e-mail: helle.eckhoff@gmail.com

Klubbens adresse:

SOLIFER KLUB DANMARK
Lærkevej 15
8700 Horsens

Bladudvalg:
Hele bestyrelsen

Redaktør:
Torben Damgaard

Tryk:
T. + T. Text - e-mail 

Forsiden:  Telt/campingplads?

Lederen
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Deadline for næste nr.:
15. november 2021

udkommer i november/december

INTERNET:

www.soliferklub.dk

e-mail: info@soliferklub.dk

SOLIFER

Så kom vi i gang med vores træf, og 
hvor vi trængte til det.

Vi har indtil nu afholdt 4 træf, læs 
omtaler her i SOLIFER-BLADET. 

Håber at alle har haft en god sommer, 
på trods af COVID-19, med de 
udfordringer det har givet.
Send gerne et indlæg til bladet om 
jeres sommer.

November byder på 2 træf, vore 
traditionsrige gløgg-træf, i henholdsvis 
København og på Rømø, håber at se 
jer.

Bestyrelsen holder møde i oktober 
måned med det formål, at få lavet en 
træfkalender, der er for hele året 2022 
incl. en generalforsamling.



Fra City Camp Falster
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Juni-træffet på Sjælland
Vi var fem enheder på Sjælland 
ved årets første træf under 
coronatiden. Denne gang til 
Nykøbing Falster. 

City Camp Falster ligger i 
yderkanten af byen, tæt på, hvis 
man har cykler med sig. 

Pladsen kalder ejerne for en 
retro campingplads. Selve 
pladsen er fin, men man skal 
skrive sig retro bag ørerne, når 
man skal bruge faciliteterne.

Vi havde sol hver dag fra 
morgen til aften. Helt utroligt 
efter en meget kold og våd maj 
måned. 
Netop derfor passede vejret 

fint til træffets aktivitet. En tur til 
Middelaldercentret.

Fredag aften, da alle var 
ankommet og spist aftensmad, 
bød klubben på kage til vores 
aftenkaffe. En succes må vi sige, 
da kagen gik - som varmt brød!  

Aftenen, solen og snakken blev 
nydt med en eller to, måske flere 
godnatdrink(s) 

Lørdag formiddag kørte vi til 
Middelaldercentret. Masser 
af fine parkeringsmuligheder 
og fin ekspedition i 
skranken for indgangsgebyr, 
samt udleveviring af 
informationsmaterialer til centret. 

SOLIFER



Vi nød godt af den gratis 
rundvisning, med en guide, der 
forstod at formidle til topkarakter. 
En gæv og munter kvinde, som 
fik både børn og voksne til at 
spidse ører, og få smil på læben 
hos tilhørerne.

Efter rundvisningen kunne 
vi se og opleve den store 
blide, som stod tæt på 
kysten ved Guldborgsund, 
blive affyret ud over vandet. 
Dette skete selvfølgelig med 

saglig og munter aktivitet 
og fortælling af de til dagen, 
middelalderbeboere, som er 
engageret i centret.

Tilbage på pladsen blev 
frokost, middagslur og 
eftermiddagskaffen nydt i 
sommervejret, eller hvad sysler, 
hver især havde for øje. 

Ved aftensmad bød klubben på 
drikkevarer til maden. Vi sendte 
tanker til de medlemmer, som 
desværre ikke kunne deltage i 
træffet denne gang.

Vi siger tak til Kirsten og Per 
Nørregaard for frokost- og aften 
husly under deres solsejl ved 

hele træffet.
Søndag orienterede Annie os om 
de kommende træf, ønskede alle 
en god tur hjem, et på gensyn og 
god sommercamping.

Vinder af konkurrencen: 
Gæt en campingplads på 
forsiden af blad nr. 2 blev: 
Bolette og Michael Bohl.
Campingpladsen på billedet er 
Rosenvold Strand Camping ved 
Vejle Fjord.

Fra City Camp Falster/Vinder af konkurrencen
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Der blev hurtigt taget revanche 
for måneders isolation. Frem 
med stolene, kaffen eller øllen, 
og så gik snakken ellers lystigt.

Både fredag og lørdag 
blev såvel kaffemik som 

SOLIFER Fra Hindsgavl Camping
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Hindsgavl Camping i 
Middelfart 18.-20. juni 
2021.
Så var covid-19 situationen 
endelig bedret så meget, at vi 
turde pakke Soliferen og drage 
til træf i Middelfart i dejligt 
sommervejr. I alt ti vogne deltog.

Siden sidste træf havde 
hilseformerne ændret sig 
radikalt. Det mindede næsten 
om Monty Pytons herlige scener 
fra “Ministeriet for mærkelige 
gangarter” med mærkelige 
hop, vink, buk, albuestød, 
hoftevridninger og spark. 
“Ingen håndtryk, ingen knus, 
hold afstand, sprit af” var 
parolen, men det kunne 
heldigvis ikke dæmpe glæden 
ved at mødes igen efter den 
lange, usikre pause.

Campingpladsen ligger tæt 
på Lillebælt i en nedlagt 
frugthave, så alle holdt under 
eller ved siden af æbletræer. 
Det var hyggeligt.



hovedmåltiderne indtaget ved et 
langbord.

Træffet var annonceret som et 
hyggetræf, og det blev det!
Lørdagens program var et besøg 
på Keramikmuseet Clay, et 

selvejende museum for keramisk 
kunst, kunsthåndværk og design.

Her så vi keramik fra museets 
egen samling og fra store 

særudstillinger med såvel 
traditionel som moderne design.

Kunstnerduoen 
“Claydies”udstillede keramiske 
bukser, trøjer og nederdele, og 
man kunne “tage tøjet på” og 
tage en selfie.

I kælderen findes museets 
Skatkammer med store montrer 
fyldt med kostbart porcelæn.
“Her kan man opleve Flora 
Danica i selskab med figuriner, 
fajance og stentøj fra de 
hæderkronede danske fabrikker: 

Fra Hindsgavl Camping
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Den kongelige Porcelainsfabrik, 
Aluminia og Bing & Grøndahl. En 
helt unik samling, som spænder 
fra mormors musselmalede til 
Frederik 6.s dessertstel”.

Grænsetræf 27. – 29. august.
Det er nok forkert, at kalde 
træffet et grænsetræf, idet der 
for 2. år i træk ikke kom gæster 
fra Sverige. 
Måske skyldes det coronaen?

Grænsetræf
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Fredagen bød på lidt blandet 
vejr, lidt regn og lidt solskin. 
Dem der var kommet tidligere 
- onsdag og torsdag -, fik det 
bedste vejr, vi var 6 vogne til 
træffet.

Heldigvis havde vi et lokale for 
os selv, så vi fik nogle hyggelige 



timer om aftenen.

Lørdagen startede med massivt 
regnvejr, så udflugten til 
Andelslandsbyen Nyvang blev 
aflyst og i stedet spiste vi frokost 
sammen.

Selv om der ikke var nogle 
svenskere, skulle vi ikke snydes 
for et spil. Så om eftermiddagen 
spillede vi ringspil i vores lokale. 
Nogle fik rigtig mange point og 
andre fik meget få.  

Vinderne hos damerne blev 
Hanne og Lene og hos 
mændene Per og Christian.

Vi havde købt vin og vand til 
maden lørdag aften, så det nød 
vi, mens vi fik en tur ad memory 
Lane.

Selv om vi fik en del regn, så 

havde vi et hyggeligt træf. 

Efter et fælles morgenmåltid blev 
det tid til standerstrygning og et 
farvel og tak for denne gang.

Årets jyske sensommer-
træf gik til Jelling 
i dagene 10. til 12. 
september.

Pladsen bød på en billig 
overnatning både før, under og 
efter træffet. 

Det betød, at flere allerede kom 
om tirsdagen, så da vi kom til 
fredagen hvor træffet startede, 
var de fleste allerede kommet. Vi 
var 17 vogne i alt.

Dagene før træffet startede bød 
på super godt vejr.  Fredag fik vi 
flere byger, men også sol.
Om aftenen mødtes vi med 
kaffe i et lokale ved caféen. 
Her blev hygget igennem og 

Grænsetræf/Kongernes Jelling
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ANNONCE
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gensynsglæden var stor.
Store dele af natten til lørdag 
piskende regnen ned, så Susan 
og Erik fik egen sø udenfor 
døren. Lidt paller klarede 
problemet, så de kunne komme 
tørskoet ud. 

Lørdag formiddag gik turen til 
Bindeballe Købmandsgaard. 

En super dejlig oplevelse, 
en blanding af museum og 
fungerende butik, med vare fra 
før der var tænkt på os.

Herudover var der museum til 20 
kr. på førstesalen. 

På tilbagevejen kunne man se 
Jellingehøjene, Jellingestenene

Danmarks fødsel
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og det gratis museum om 
kongernes Jelling. 

Aftensmaden var bestilt på 
campingpladsen og var dejlig 
mormor-mad. Pu-ha hvor vi 
spiste. 

Ved flaget næste morgen fik vi 
lidt information om de næste 
træf, og vi fik sagt pænt farvel til 
hinanden.

Nye medlemmer/gløggtræf
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Nye medlemmer.

Klubben byder velkommen til:

Birgit Berthou og John Andersen
4900 Nakskov

Birgitte og Anders Bartholdy
6470 Sydals

Ella og Ove Lind Simonsen
9320 Hjallerup

Åse og Erik Hviid Larsen
2720 Vanløse

Karl Gustav Putz
6100 Haderslev

Gløgg- og æbleskive træf 
på DCU Camp Absalon
d. 26.-28. novenber 2021
DCU Camp Rødovre Absalon.
Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre
Tlf. 36410600, 
mail: Copenhagen@dcu.dk
Hjemmeside: www.dcu.dk

Årets sidste træf i klubben vil 
være på DCU Camp Absalon tæt 
på København.

Ankomst fredag og om aftenen 
kl. 20 byder klubben på 
vores traditionsrige gløgg og 



æbleskiver i opholdsrummet. 
Medbring selv service, tilbehøret 
til æbleskiverne sørger klubben 
for. 

Her informeres yderligere om 
træffet.

Lørdag formiddag tager vi med 
S-toget fra Rødovre Station til 
København, men der er også 
P-huse i København, hvis man 
foretrækker det. Og så kan 
man ellers gå på opdagelse på 
de mange julemarkeder eller 
andet byen byder på. Vi kan 
følges ad, eller man kan selv 
gå på opdagelse i byen. Her er 
rige muligheder for at få stillet 
sit behov for julemarkeder og 
shopping.

Lørdag aften mødes vi i 
opholdsrummet med vores 
medbragte mad og drikkevarer 
til en hyggelig aften, samvær og 
snak om dagens oplevelser.

Søndag formiddag siger vi farvel 
ved klubflaget, og ønsker god jul 
og god tur hjem
Tilmelding senest den 14. 
november på klubbens 
hjemmeside under træf eller på 
info@soliferklub.dk

Gløgg-træf på Rømø
i dagene 19. til 21. november.

Så prøver vi igen at arrangere 
træffet, som blev aflyst sidste år.

Træffet er det traditionelle 
juletræf med gløgg og 
æbleskiver. Dog uden 
juleudstilling/julemarked.

Lidt om træffet:
Vi mødes på Kommandørens 
Campingplads, Havnebyvej 201, 
pladsen ligger ikke langt fra 

Gløggtræf
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påbud om at bære mundbind 
på færgen, men ikke når man 
sidder ned.

Lørdag aften kan der bestilles 
mad fra hotellet wienerschnitzel 
med det hele.
Mon ikke klubben giver et 
tilskud?

Priser: 
Sejltur tur/retur 42 kr. pr. person
Mad lørdag aften: max. 150 kr. 
pr. person (der forhandles stadig 
om prisen).
Overnatning: 150 kr. pr. vogn/
nat, incl. bad og el.

Tilmelding: 
OBS: Senes den 5. november 
på www.soliferklub.dk under træf 
eller på info@soliferklub.dk.

Husk at meddele om I ønsker 
at deltage i sejlturen og ønsker 
mad fra hotellet lørdag aften.

Havneby i den sydlige ende af 
øen. 

Under træffet har vi lånt 
Pyramiden (læs samlingsstuen), 
som er den gamle receptions-
bygning.

Vi serverer gløgg og æbleskiver 
fredag aften (Susan’s opskrift).
. 
Lørdag formiddag forsøger vi at 
lave en tur med færgen til Sild 
for at se på sæler, (husk pas).

Vi bliver ombord på færgen, 
mens den ligger i havnen på 
Sild. 
Der er på nuværende tidspunkt 

Gløggtræf på Rømø
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Nyt telefon nr.?

Ny adresse?

Ny e-mail?

HUSK at give klubben besked.
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Hjælp

Husk vi har 
lavet en lille app 
på klubbens 
hjemmeside, 
hvor det er 
muligt at printe 
den lille folder 
ud, der fortæller 
om klubben.

Hvis vi alle 
sørger for, at vi 
har en printet 
udgave med 
i vognen, kan 
vi jo altid lige 
snakke med en 
Solifer ejer der 
hvor vi mødes 
og fortælle 
ham/hende 
om klubben og 
samtidig give 
et eksemplar af 
folderen.

Selvom vi får flere nye 
medlemmer via hjemmesiden er 
der stadig plads til nye, så hjælp 
med at få klubben til at vokse på 
denne måde.

TAK

Hjælp til selv hjælp
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Træf og udstillinger
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Træf i 2021:

04. til 06. juni træf på Sjælland

18. til 20. juni træf på Fyn

27. til 29. august Grænsetræf

10. til 12. september træf i Jylland

19. til 21. november træf i Jylland

26. til 28. november træf på Sjælland

Bestyrelsen for Solifer Klub Danmark vil med disse træf forsøge 
at få klubbens træf igang igen, for det er jo noget vi længe har 
ventet på.

Dog er vi nødt til at tage alle de forbehold vi kan, da bestyrelsen 
må rette sig efter de forordninger, som regeringen kommer med.

Husk at følge med på www.soliferklub.dk

Soliferbladet  Deadline                  Udkommer
Blad nr. 1   15. februar   februar/marts

Blad nr. 2   15. april    april/maj

Blad nr. 3   15. september   september/oktober

Blad nr. 4   15. november   november/december

Udstillinger i 2021:

Ingen informationer om udstillinger på nuværende tidspunkt.

                                                                   Husk at følge med på ww.soliferklub.dk
                                                                         Ret til ændringer forbeholdes.
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Annonce SOLIFER

Tjelevej 8-12 - 7400 Herning - Tlf. 97 26 80 55 - www.campingparken.dk 

         ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG 9-17 - SØNDAG 11-16

Din SOLIFER forhandler i Danmark:


