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Februar. Ofte vinterens strengeste måned. 
Men også et tidspunkt, som giver løfter om
lysere og mildere tider.

Vi kan nu for alvor mærke, at dagene bliver
længere. Der pibler vintergækker og erantis
op af jorden.De første trækfugle ankommer
fra syd. Men også i overført forstand går vi
mod lysere tider.

Den globale corona pandemi ligger stadig
en dæmper på vores liv. Men vi kan se lyset
for enden af tunnellen nu.
I skrivende stund tales der meget om svig-
tende leverancer af vacciner.
Men mon ikke vi stadig kan regne med, at
de der vil vaccineres også er blevet det, når
vi når frem til sommerferien?
Men der er ingen tvivl om at vi stadig skal
være tålmodige, og fortsat holde afstand,
spritte af vaske hænder og værst af alt be-
grænse vores sociale kontakt mest muligt.
Campinglivet handler oftest om det stik
modsatte. Nemlig hyggel og tæt kontakt
med ligesindede rundt omkring på cam-
pingpladserne, og ikke mindst til vores gode
stævner i DCK.

Men lige nu er ordet aflyst et alt for domi-
nerende ord i vores stævnekalender.
Hvor er det dog træls at skulle aflyse det
ene stævne efter det andet.

Begge kredse har også udskudt forårets ge-
neralforsamlinger. Kreds Øst holder general-
forsamling den 9. oktober. I skrivende stund
kender jeg ikke datoen for kreds Vest, men
den står sikkert på hjemmesiden, mens du
læser dette.

Vi håber i begge kredse, at vi har udvist ret-
tidig omhu ved at gøre dette. I 2020 nåede
kreds Vest at holde generalforsamling lige
inden den første nedlukning. Kreds Øst
endte med at måtte bede medlemmerne
om i videts muligt omfang at bruge fuldmagt
for at begrænse antallet. Og alligevel vidste
vi, at mange medlemmer holdt sig helt væk
af velbegrundet frygt for Coronavirus. Inden
da havde kredsen afholdt en meget speciel
ekstraordinær generalforsamling for at
vælge kasserer. Ingen af deltagerne vil
nogen sinde glemme, da de var til drive-in
generalforsamling siddende i hver sin bil. 
Jeg håber inderligt, at de ordinære general-
forsamlinger i 2021 bliver afviklet helt nor-

KREDSFORMÆNDENE HAR ORDET

CARAVANBLADET

Kære medlemmer
af DCK

Martin Serup
Kredsformand, Kreds Øst
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malt, således at vi kan glæde os over flest
mulige deltagere. Og ikke mindst, at alle som
ønsker at deltage rent faktisk trygt kan
møde frem. At de der har lyst, kan spise
sammen samt få en lille en og en sving om
om aftenen er også værd at se frem til.
Men camping har, som nævnt flere gange,
også meget at byde på under denne krise.
Med et udtryk fra et af DCKs medlemmer, så
kan camping forebygge matrikel kuller. Cam-
ping giver mulighed for at komme ud i natu-
ren og bo under sikre forhold. Derfor er det
faktisk gået meget godt på campingplad-
serne i Danmark under krisen. Det gælder
også DCKs egen campingplads i Skamstrup,
som har været en kærkommen helle for
mange af os.

Vi kan nu tillade os at forvente en nogen-
lunde normal sommerferie, hvis ellers vac-
cineproducenterne leverer stort set i det
tempo, som de har lovet. Om hele Europa er

blevet normaliseret til den tid ved vi vel
næppe, men det forhindrer os ikke i at
glæde os. Lige nu tales der meget om, at folk
generelt planlægger ferie hjemme i Dan-
mark meget mere end normalt. Også mange
af de, der oftest tager syd eller nord på væl-
ger at blive i Danmark  i år, fordi de ikke vil
reservere de mere usikre rejsemål. Tænk
hvor privilegerede vi er som campister i den
situation. Vi kan i det store hele vente til aller
sidste øjeblik med at bestemme vores rej-
semål til sommer. 

Heldigvis er der mange i DCK, som er i gang
med at arrangere stævner til den gode tid,
hvor aflyst igen bliver et sjældent ord i Stæv-
nekalenderen. 

Også i DCK holder vi sammen ved at holde
afstand lidt endnu. 

Pas på jer selv og hinanden.

En annonce i APPEN-DIX
er et godt blikfang
Kontakt annonceekspedition
Henriette Knudsen, tlf. 48 71 10 24
E-mail: annoncer@dck.dk





Aflysning
Grundet covid - 19  situationen har vi valgt, 

at aflyse stævnerne henholdsvis Jokkmokk og 
Holstebro i juni 2021.

Vi syntes at der er for megen usikkerhed i, 
hvad det kan lade sig gøre.

Vi vil gerne takke for den interesse, 
som vi har mødt i forbindelse med planlægning.
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Laserudmåling af campingvogn/trailer
Aksel, trækstang og chassis
er din og familiens sikkerhed når i kører.
Er din campingvogn eller trailer
hård ved dækkene?

Hvis ja -
så er
løsningen
her...

Rekvirer brochure

Hirsevej 23-25 • Industri Syd • 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 11 48 • Fax 74 52 11 46

Specialfabrik for renovering af chassis og undervognskomponenter

KREDS VEST
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Generalforsamlingen i kreds Øst er
flyttet til den 9. oktober 2021. 

Vi har vurderet i kredsbestyrelsen, at det
med stor sandsynlighed vil blive meget
svært at gennemføre generalforsamlingen
på betryggende vis den 13. marts 2021.

Selv om Corona restriktionerne skulle være
lettet lidt til den tid, så skulle vi garanteret
endnu en gang holde øje med antallet af
deltagere. Konkret ville det betyde, at vi for-
modentlig endnu en gang skulle opfordre
par til at bruge fuldmagt, frem for at begge
møder op. Men også, at der ville være med-
lemmer, som blev hjemme med god grund
på grund af frygt for smitte.

Ved at flytte generalforsamlingen til den 9.
oktober er det til gengæld overvejende
sandsynligt, at vi igen kan byde velkommen
til alle de medlemmer, som ønsker at del-
tage.

Vi vil så også kunne holde traditionen med
et stævne med en god fest lørdag aften for
de, der ønsker det.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Martin Serup

APPEN-DIX NR. 1 - 2021
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Kreds Østs 
generalforsamling flyttet

Glimt fra ordinær generalforsamling DCK ØST, den 3. oktober 2020, i Skamstrup forsamlingshus.
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Vi har imidlertid sat os på yderligere 20 bil-
letter frem til påske.

Så du kan stadig nå at komme med til en an-
derledes og spændende teateroplevelse i
Dyrehaven nord for København.

Kig i Stævnekalenderen for yderligere op-
lysninger.

Med venlig hilsen
239  Dorte og Leif Hansson
2115  Mette Mølgaard og Martin Serup

CARAVANBLADET
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Fristen for tilmelding til Hobbitten i Ulvedalene i Dyrehaven
torsdag den 27. maj 2021 - udløb oprindeligt den 2. januar.

Hobbitten 
i Ulvedalene

EKSTRA BILLETTER TIL

HOBBITTEN 27. MAJ 2021



10
APPEN-DIX NR. 1 - 2021

Siden 1703 har der hver søndag morgen
mellem klokken 5.00 og 9.30 været afholdt
fiskemarked i Altona. Kun Corona pande-
mien har været i stand til at stoppe marke-
det i en periode. Fra 1640 til 1867 var Altona
faktisk en dansk by. I 1937 blev Altona en del
af Hamborg.

Det er svært i dag at forstå, at Altona en-
gang var en selvstændig by, da den ligger
midt i Hamborg.

Fiskemarkedet er en af Hamborgs mest el-
skede attraktioner både for byens egne ind-
byggere og for turister fra hele verden.

Efterårsferie med 
fiskemarked i Hamborg

Lørdag den 16. oktober til lørdag den 23. oktober 2021

Foto: Johannes Leistner ©johannesleistner.de

KREDS ØST
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Oplev en skøn blanding af folk, som enten
har tilbragt hele natten i Sankt Pauli eller fa-
milier og turister, som er stået meget meget
tidligt op for at tage del i festen og gøre en
god handel.

Oplev sprudlende auktioner af fisk, frugter
og oste. Køb alt muligt andet spændende i
de utallige boder og tag ind i den smukke fi-
skeauktionshal, hvor der er udskænkning  af
øl, kaffe, pølser og meget andet godt, imens
der danses til levende musik.

Vi sørger for en bus fra campingpladsen tid-
ligt om morgenen (nogle vil kalde det sidst
på natten) og hjem igen ved middagstid om
søndagen.

Selv B mennesker med et meget stort B vil
ikke fortryde denne tidlige opvågning. Man
får en helt unik oplevelse.

Tysklands næststørste by ved Elben har
masser at byde på, og der er rigeligt af op-
levelser for enhver smag i denne by og dens
omegn. 

Vi har ikke lavet et detaljeret program
endnu. Men vi vil arrangere en tur til ”Minia-
tur Wunderland”, verdens største model-
jernbane. Det er bare stedet for alle børn

mellem 5 og 99 år. Og fortvivl ikke,
selv om du har været der før. Der
bliver hele tiden tilføjet og ændret
noget. Hamborg er også byen med mere
vand end Amsterdam og Venedig tilsam-
men. Så vi vil også sørge for en havnerund-
fart, hvor man både ser den tidligere
erhvervshavn, som nu er en meget vellyk-
ket ny bydel kaldet Speicherstadt (pakhus-
byen) med de gamle pakhuse i renoveret
stand, med nye spændende forretninger
med bl.a. orientalske tæpper og krydderier,
såvel som en af Europas største og mest
moderne containerhavne.

Vi vil forsyne jer med gode tips til egne op-
levelser i byen.  Vi vil også lave udflugter,
hvor vi anvender offentlig transport eller
egne biler, hvor de, der vil med, bare møder
op, imens de der vil opleve noget andet eller
bare slappe af, gør det.

OBS! 
DCK gør opmærksom på, at DCK ikke kan
gøres ansvarlig for skader på materiel eller
personer, der måtte opstå i forbindelse med
eller i tilknytning til et af klubben planlagt og
afviklet arrangement.

239 Dorthe og Leif Hansson
2115 Mette Mølgaard og Martin Serup

CARAVANBLADET

KREDS ØST



Kort efterårstur til
Hamborgs Fiskemarked

Lørdag den 23. oktober til mandag den 25. oktober 2021

KREDS ØST
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Hvert år er der medlemmer af DCK, som ær-
grer sig over, at de ikke kan deltage i de
mange spændende efterårsture i uge 42.

Er man på arbejdsmarkedet uden at have
skolesøgende børn, så er man ofte forhin-
dret i at holde ferie i uge 42.

Derfor vil vi sikre, at de, der først kan holde
ferie i uge 43, også får chancen for at opleve
fiskemarkedet i Hamborg.

Så lørdag den 23. oktober vil der både være
standernedhaling for det lange efterårs-
stævne og standerhejsning for et kort efter-
årsstævne.

Om søndagen er det så tidligt afsted til fi-
skemarked. Læs beskrivelsen i teksten til
det lange stævne. Glem ikke at tage i fi-
skeauktionshallen.

Hvis nogle ønsker at blive i Ham-
borg resten af uge 43 og ønsker
vores selskab samt hjælp til ople-
velser i byen, så bliver vi gerne sammen
med jer resten af ugen. Og vi hjælper med at
arrangere de ting, som I måtte ønske at se i
byen.

OBS! 
DCK gør opmærksom på, at DCK ikke kan
gøres ansvarlig for skader på materiel eller
personer, der måtte opstå i forbindelse med
eller i tilknytning til et af klubben planlagt og
afviklet arrangement.

239 Dorthe og Leif Hansson
2115 Mette Mølgaard

KREDS ØST
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Vi overvejer at lave et stævne til Thüringen
på et tidspunkt. Men i første omgang håber
vi bare at kunne inspirere nogle til at over-
veje en ferie i Thüringen. 

Der er så mange oplevelser af enhver art.
Thüringen ligger i midten af Tyskland nord for
Bayern og syd for Harzen. Faktisk er noget af
det sydligste Harzen en del af Thüringen.

Der er masser af campingpladser i Thürin-
gen. Og det fine er, at staten er så lille i om-
kreds, at man bogstavelig talt kan køre til
det hele i bil, næsten uanset hvor man væl-
ger at bo. Vi har boet på Camping Stausee
Hohenfelden, som ligger meget centralt i
Thüringen. 577 km. fra grænsen ved Pad-
borg. 495 km. fra Færgehavnen i Rostock og
558 km. fra Puttgarden.

Stausee er en dæmningssø, som er en
meget populær badesø. Da vi var der, var
der hedebølge nogle af dagene, og det var
en kæmpe fordel, at man lige kunne snige
sig ned i vandet i kort afstand fra camping-
vognen. 

Området byder på mange muligheder for
aktiviteter. Som i hele Thüringen er der mas-
ser af flotte vandreture. Men også vandland,
oplevespark og meget andet. Ikke mindst en
sommerbobslædebane til stor fornøjelse for
børn fra 5 til 95.

Hvis man er til vintersport er der også
mange muligheder. Området var DDRs cen-
ter for elite vintersport.

Byerne Weimar, Jena, Erfurt og Eisenach er
tæt på.

APPEN-DIX NR. 1 - 2021

OPLEV 
THÜRINGEN

DCK

I 2015 holdt vi sommerferie i Thüringen. Der er tale om en af de mindste tyske del-
stater. Men ikke når det kommer til betydning både historisk og kulturelt, hvor den
er en sværvægter. Og så er der bare en rigtig flot natur.
Og nå ja, kongen af grillpølser kommer jo også fra Thüringen.
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Der er en restaurant (i hvert fald i 2015) på
pladsen med god borgerlig tysk køkken.  

Hvis man rejser med familie eller venner
uden campingvogn, så har pladsen fine fe-
rielejligheder. Vi var selv på ferie med Mar-
tins søster og svoger på den måde, og det
fungerede rigtig godt.

Ikke så langt fra pladsen findes der en fin
gårdbutik. Og vi fik at vide,at der får man den
bedste Thüringer Rostbratwurst. Vi tror nu
nok, at man kan få den samme oplysning
mange steder i Thüringen. Men gode er de. 

I Thüringen kan ingen finde på at spise en
forkogt udgave af deres berømte pølse. Nej,

CARAVANBLADET

Campingplads Stausee Hohenfelder. Billedet er  fra www.campingplatz-hohenfelden.de

Thüringer rostbratwurst er et must for de der elsker pølser. Billedet er fra www.weimar.de

DCK
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den skal grilles fra rå tilstand. Der er altså
tale om noget, der ligner en medisterpølse. 

Traditionen med disse pølser går flere år-
hundreder tilbage. Goethe (1749-1832) spi-
ste dem også med stor fornøjelse. Så hvis
de var gode nok til Goethe, så er de også
gode nok til os, synes vi.

Mange kender det tyske reinhetsgebot for
øl, som startede 1516 i Bayern, og som se-
nere bredte sig til resten af Tyskland. Altså
bestemmelsen om hvilke råstoffer man må
putte i øl. Men Reinheitgebot for Thüringer
Rostbratwurst stammer helt fra 1432. 

Der er altså tale om pølser, som kun må
fremstilles med følelse og gode råvarer. 

I Berlin har man et currywurst museum. I
Thüringen har man selvfølgelig et brat-
wurstmuseum. Hvor ellers? På museet kan

man blive klog på pølsens historie, og man
kan selvfølgelig også blive klogere på, hvor-
dan den smager.

Thüringen er repræsenteret fire gange på
Unescos verdenskulturarv liste. En af dem
er middelalderborgen Wartburg i Eisenach. 

Den ældste del er mere end 900 år gammel. 
Det var her den hellige Elisabeth levede. Hun
blev kendt for at åbne Wartburgs forråds-
kamre for de fattige under en hungersnød.
Hun uddelte brød til de fattige, blev helgen-
kåret efter sin død som 24 årig og er bager-
nes skytshelgen. Wartburg er også vigtig for
reformationen, da det var her at Martin Lut-
her oversatte Bibelen til tysk. I middelalde-
ren foregik den såkaldte sangerkrig mellem
minnesangerne på slottet mange hundrede
år før Melodi Grand Prix. En minnesang er
en kærlighedssang. Det var altså adelige

APPEN-DIX NR. 1 - 2021

Wartburg. Billedet er fra www.thueringen.de

DCK
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mænd, riddere, som konkurrerede om den
bedste musikalske hyldest til kærligheden.
Richard Wagner brugte nogle af de mest
kendte minnesangere i sin opera Tannhäu-
ser. 

Borgen knejser højt over Eisenach og byder
på flotte udsigter.

Og ja. DDR bilen Wartburg blev produceret i
Eisenach. Deraf navnet. 

Også modernismens fødselshjælper Bau-
haus startede i Weimar og er på Unescos
verdenskulturarvliste.

I 1919 blev forfatningen til Tysklands første
demokrati, kendt som Weimar reoublikken,
skrevet i Weimar. Samme år startede det
statslige Bauhaus akademi under ledelse af
den visionære Walter Gropius. Dette kun-
stakademi blev banebrydende. Mest kendt

for arkitektur og design. Moderne arkitektur
og design kan med en vis ret siges at være
født i Weimars Bauhaus skole.
I 2019, da Bauhaus fyldte 100 år, blev et nyt
museum åbnet i Weimar. Efter sigende et
spændende museum, som både belyser det
historiske Bauhaus, men også trækker tråde
til det 21.århundrede.

Men også selve byen Weimar er på Unescos
liste. Og med god grund. Den er fyldt med
historiske bygninger, og i det hele taget
emmer byen af historie og kultur. Foran te-
atret står statuerne af Goethe og Schiller,
som begge boede i Weimar en del af deres
liv. Teatret ligger inde i centrum af den
enormt hyggelige by med masser af cafeer,
bierstuber og restauranter. 

Det sidste sted fra Unescos liste er noget så
spændende som en urskov, nemlig natio-

CARAVANBLADET

I Hainick Nationalpark kan man gå over bøgetræernes kroner i den store bøge urskov. Billedet er fra Tripadvisor.

DCK



Den byder på en af de bedst bevarede mid-
delalder bykerner i Tyskland. Vi synes især
at Krämerbrucke (Kræmmerbroen) er spæn-
dende. Med sine 120 meter og 32 huse er
den Europas længste fuldt bebyggede og
beboede brogade. Den nuværende stenbro
er fra 1325, hvor den erstattede en træbro.
Der bor 80 mennesker i husene på broen.
Den lever stadig op til sit navn, da der er
masser af butikker og cafeer, hvor man kan
komme af med nogle penge, blandt andet
en butik med delikat hjemmelavet choko-
lade.

Det var i øvrigt i Erfurt, at Martin Luther stu-
derede jura, inden han blev munk.
Han var godt nok ikke så ubetinget begej-
stret for universitetet. Han mente ikke, at Er-
furt var ”bedre end et horehus eller ølhus”.
Det var først og fremmest det, de stude-
rende lærte, mente han.

nalparken Hainich bøgeurskov. Her
kan man opleve, hvordan bøgesko-

vene i det centrale Europa sikkert har set ud
for 2000 år siden. Ud over mange vandre-
stier i skoven har de bygget en trætop-sti.
Her kan man spadsere over trætoppene på
et 530 meter langt stisystem. Det er spæn-
dende at se skoven lidt fra oven. Der er på
stien gode udsigtsplatforme, hvor man fra op
til 40 meters højde kan se milevidt ud over
den 16.000 hektar skov. Hvis man er meget
heldig, kan man se den sjældne europæiske
vildkat i skoven. Hvis det ikke lykkes at se
dem i fri natur, så kan man tage til vildkatte-
byen i Hütscheroda, hvor man kan se dem. 

Men udover de af Unesco listede steder er
der bare så mange attraktioner overalt i den
lille delstat. F. eks. Thüringens hovedstad Er-
furt som nævnes skriftligt første gang i år
742, så den er altså mindst 1279 år gammel.

DCK

På Krämerbrücke i Erfurt kan fantasien let føre 
én tilbage til middelalderen. 
Billedet er fra www.oplev-thueringen.dk



Andre byer som Jena  Gotha osv. har også
masser at byde på.
Og så er der naturen overalt i delstaten. 
Lad os lige til sidst nævne gode oplevelseraf
mad og drikke i Thüringen. 
Det kan ikke overraske, at der er meget at
komme efter for øl entusiaster.
Masser af spændende lokalt øl, som overalt
i Tyskland.

Et af de populære DDR produkter, som over-
levede genforeningen, er brændevinen
Nordhäuser Doppelkorn, som brændes i
byen Nordhausen i det nordlige Thüringen i
den sydligste del af Harzen. Men de har
altså også brændt brændevin i 500 år på
stedet, så brænderiet har overlevet mangen
en fyrste og mangen en styreform.

Man finder mange specialiteter i Thüringen.
Vi har indtryk af, at Thüringen nærmest er

DCK

blevet et varemærke på samme 
måde, som Bornholm og Samsø 
er blevet det herhjemme.

En lokal ret man bør smage, er Königsber-
ger Klopse. Store kødboller med en hvid
sovs krydret med citron og kapers serveret
med kogte kartofler og syltede rødbeder.

Thüringen er kendt for sennep i mange va-
rianter.Og sennep passer jo fint til den mest
kendte specialitet, de tidligere omtalte Thü-
ringer Rostbratwust.

Vi har kun omtalt en lille del af hvad Thürin-
gen har at byde på. Hvis vi har vækket din
nysgerrighed, så google Thüringen, og du vil
finde masser af gode tips til denne lille del-
stat.

2115 Mette Mølgaard 
og Martin Serup
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Dette kunne
læses for 11 år

siden!
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Klip fra Appen-dix nr. 1 2010
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APPEN-DIX NR. 1 - 2021

Jeg vil gerne indmeldes i DCK

Fornavn: Efternavn

Gade: Postnr./By:

Telefon: E-mail:

DCK

Kampagne tilbud 
til nye medlemmer
Dansk Caravan Klub tilbyder dig, som ikke er eller tidligere har 
været medlem af DCK, gratis medlemskab i 2021. 
Tilbuddet, som ikke forpligter dig i øvrigt, omhandler:

• Gratis CKE - kort (Europæisk campingpas)
• Medlemskort, der blandt meget andet, giver dig adgang til:
• Klubbens hjemmeside.
• Klubbladet Appen-dix.
• Klubbens mangeartede aktiviteter.
• Hygge med andre campister.
• Rabat på en lang række campingpladser i Europa.

Appen-dix udsendes 10 gange om året til din mailadresse og i december måned
som fysisk blad, sammen med CKE - kortet, hvis vi har registreret din indbetaling
af det følgende års kontingent senest den 10. november.



DCK STÆVNEKALENDER

CARAVANBLADET

Kreds Vest 2021
26. marts - 05. aprilPåsketræf Ribe – med forskelligartede oplevelser.
12. - 16. maj Thy Træf
04. - 07. juni Genforeningstræf – Bylderup Bov.
18. - 27. juni Skt. Hans på Fornæs Camping
01. - 03. oktober Oktoberfest - Bylderup / Bov
??? Ostetræf m.m. i Vestjylland (ikke helt på plads)

Kreds øst 2021:
19. - 21. marts Arbejdsweekend, Skamstrup Camping
07. - 09. maj Modeopvisning, Skamstrup Camping
27. maj Hobbitten, Ulvedalene i Dyrehaven
04. - 06. juni Loppe/kræmmermarked, Skamstrup Camping
11. - 13. juni Kan vi alle blive klogere på forsikringer?, Skamstrup Camping
13. - 15. august “Sommersang på plænen”, Skamstrup Camping
21. - 29. august Møn Stævne
17. - 19. septemberFrugtfestival
08. - 10. oktober Generalforsamlingsstævne, Skamstrup Camping
09. oktober Generalforsamling, Skamstrup Forsamlingshus 
16. - 23. oktober Efterårsferie med fiskemarked i Hamborg.
23. - 25. oktober Kort efterårstur til Hamborgs Fiskemarked 
19. - 21. november Hobbystævne, Skamstrup Camping

Dansk Norsk Svensk (DNS)
21. - 24. maj DNS – afholdes i Norge.

Dansk / Tysk 2021
21. - 24. maj DA / TY Pinsestævne
18. - 20 juni Kieler Woche
29. - 31. oktober DA / TY  Stiftungsfest

DCK STÆVNEKALENDER



Se mere på 
www.isabella.net

Cirrus North 
– nu også i 3 meter 

ISABELLA AIR 
Cirrus North 300 og 400

ISABELLA AIR 
Annex North

Fås nu både i 3 og 4 meters bredde og med lu�ventiler 
i alle 3 frontkanaler, så du nu hurtigere kan tage lu�en 
ud ved nedtagning. 


