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Lederen

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

Næstformand:
Annie Malm
Rødovrevej 309, 1 th
2610 Rødovre
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

SOLIFER

Nu

er det snart 35 år siden
Anker Jacobsen startede
klubben og uden, den havde vi
måske ikke kendt hinanden!!!!
I år startede vi i Give, se
Hanne og Knuds omtale inde i
bladet. Samtidig opfordrer
vi alle medlemmer, til engang
imellem, at være gæsteskribent her i bladet.
Årets generalforsamling er
på Storebælts Camping på
Sjælland, og vi håber, at
rigtig mange medlemmer vil
deltage, for at gøre deres
indflydelse gældende, så vi
kan få en god og konstruktiv
generalforsamling – vel mødt.
Med disse ord håber vi, at
mange vil slutte op om
klubbens kommende træf.
Bestyrelsen
INTERNET:

www.soliferklub.dk
e-mail: info@soliferklub.dk

Tryk:
T. + T. Text - e-mail
Forsiden: 2 medlems vogne
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Deadline for næste nr.:
15. maj 2020
udkommer i maj/juni
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Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling 2020
Medlemmerne af SOLIFER KLUB DANMARK indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling, der i år afholdes på:

Storebælt Camping og Feriecenter
Storebæltsvej 85
4220 Korsør
Lørdag, den 9. maj 2020 kl. 9.30
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af formandens beretning.
3. Beretning fra udvalg.
4. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen:
På valg er: Annie Malm
Torben Damgaard
Svend Dam Larsen
Valg af suppleanter:
På valg er: Lene Rosfort
Erik Kjeldsen
8. Valg af 2 revisorer:
På valg er: Anders Damgaard
Anna Hansen
Suppleant: Hanne Skov
9. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Susanne von Essen
Regnskab medsendt til medlemmer.
SOLIFERBLADET 1/2020
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Pas på

SOLIFER
Advarsel

SÆLGES:
Solifer Finlandia 670 årg.1997.
Mål indv.
213/658/
190 cm.
Mål udv.
227 /852
/264 cm.
Vægte: 1425/1600 kg.
Vognen er med bogie.
Vognen har ekstra isolering i tag og
bund 74/70 mm. Synet 23.02.2011
Siddegruppe i lyst læder.
Gulvtæppe.
Radio.
103 l køleskab, gasovn, emhætte
med udtræk.
Primus 2690 med gulvvarme.
Gasflaske medfølger.
Myggedør
Tysk tempo 100 godkendt.
Der med følger 3x7 m. fortelt
(18 kvm) m/letvægts stænger.
Pæn og velholdt vogn.
Pris: 44.500 DKK.
(Relevante bud kan forhandles)
Kontakt:
Henning Dybro, Tlf: 60675002
Mail: Henning.dybro@mvb.net

2 af vore medlemmer har
været udsat for værksteder, der
påtager sig at reparer Primus
fyr, med det resultat, at det var
nødvendig at få fyret repareret
andet sted, da værkstederne
ikke ville påtage sig sit ansvar,
idet de siger, at da vognen blev
leveret virkede fyret.
Derfor sørg altid for at afprøve
enhver reparation, før I kører
fra værkstedet.
For det kan blive meget dyrt ikke
at kontrollere.
Klubben ønsker ikke at hænge
nogen ud, men tænk på hvor I
kører hen og får lavet vognen.

Afholdt træf i Give

SOLIFER

Lørdag formiddag tog flere ind
til Give Centrum, for at handle
og se på butikker. Der var også
nogle der blev fristet til at købe
lidt tekstiler.

Vintertræf på Give Camping.
Så startede året 2020, med et
vintertræf på Give Camping. 19
vogne var tilmeldt, dog måtte 2
melde afbud p.g.a. sygdom. Vi
håber at de har det bedre, og er
klar til næste træf.

Fredag var der som vanlig,
samling til hygge i den lille
opholdsstue, der var stillet
til rådighed, og der var god
stemning.
Der blev orienteret om
weekendens forløb, da vejret
var dårligt, valgte bestyrelsen
at droppe samlingen ved
standeren lørdag.
SOLIFERBLADET 1/2020
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Flere ankom allerede torsdag,
og resten i løbet af fredagen.
Det var lidt af en satsning,
da der var varsel om storm
og regn, men alle kom trods
vejret.

Stævnet var i hjerteredderkursets tegn, da vi havde spurgt
Hjerteforeningen, om de var
interesseret i at komme og
afholde kursus for deltagerne i
træffet.
Kort tid efter forespørgslen kom
vi i kontakt med Per Rønne der
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Afholdt træf i Give
meget gerne ville komme til Give
camping.
Vi var delt op i 2 hold med ca.
15personer på hver og kl. 13.30
var første hold klar.
Per Rønne indledte selve kurset
med information og derefter
demonstration af hjertemassage
og en hjertestarter.

SOLIFER
købte drikkevarer der. En god og
igen hyggelig aften.

Et nyt yngre par fra Give med
et barn, deltog dog kun til
spisningen.

Flere afprøvede hjertemassage
på dukken som var medbragt af
Hjerteforeningen. Efter ca.1 time
var det hold 2, der fik nøjagtig
samme information og demonstration – tak til Hjerteforeningen
og Per Rønne.
Kl. 19 lørdag aften, fik vi serveret
den dejligste flæskesteg, med
masser af sprød svær og div.
tilbehør. En stor succes og
rigeligt, så alle blev mætte.
Vi måtte selv medbringe
drikkevarer, der var dog
mange, der valgte at støtte
campingpladsens cafeteria og
6

Søndag valgte mange at køre
meget tidligt hjemad, da der var
varslet om stærk storm i løbet af
dagen. Alle kom vist godt hjem.
Vi måtte dog holde lidt i kø på
Lillebæltsbroen, da der var
væltet en ældre campingvogn
kort før vi var på Fyn. Vi kunne
kun lige køre forbi, da den lå på
tværs, men ingen var kommet til
skade.
Endnu en hyggelig weekend
var slut og vi glæder os til vi ses
igen.
Hanne & Knud
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Solifer FINLANDIA 560
årgang 2008
total vægt 1500 kg
Rundsiddegruppe med sandfarvet
læderbetræk, 2 enkeltsenge med
springmadrasser og sandfarvet
sengetæppe (som nyt) brede 90
cm pr seng. Alde centralvarme,
gasovn, gasalarm, mover. Udendørs
udtag til gasgrill, samt udendørs
bruser med k/v vand

35 års fødselsdag

Fødselsdag og
generalforsamling.
Klubbens 35 års fødselsdag og
generalforsamlingen vil
blive afholdt på:
Storebælt Camping og
Feriecenter
Storebæltsvej 85
4220 Korsør
i dagene 7. til 10. maj 2020.

Telt medfølger (brugt) plus ekstra
sovekabine til 2 og et lille læsejl.
Campingvognen er meget velholdt,
og serviceret hos Tarup Camping.
Har stået fast på Vemmetofte
campingplads de sidste 2 år,
hvor den er blevet gastestet.
Campingvognen overvintrer pt.
indendørs.
Pris 115.000 kr.
Henvendelse:
Anne Margrethe Rasmussen,
Klostervej 3, 4640 Faxe.
Tlf. 22825543
E-mail: amr@kabelmail.dk.

Vi er i gang med, at arrangere
en udflugt om fredagen til
Trelleborg, med en guidet
rundtur og mulighed for smagning af mjød efter rundvisningen.
Om aftenen holder vi fødselsdag
med lagkage.
Om lørdagen, hvor vi holder
generalforsamling og middag om
aftenen, er det store fællesrum
reserveret til os.

De øvrige dage må vi dele
rummet med de øvrige
campister.
SOLIFERBLADET 1/2020
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Tur til Harzen
Lørdag den 9. maj afholdes
generalforsamlingen startende
med morgenmad. Se indkaldelse
på side 3.
Menuen om aftenen er bestilt i
Vordingborg, hvorfra vi før har
fået dejlig mad.
Tilmelding som sædvanlig på
tilmeldingsskemaet under træf
på hjemmesiden eller på klubbens mail, senest den 24.april.
Der må påregnes et
stævnegebyr.

SOLIFER
HARZ 2020
Vi nærmer os med hastige
skridt juni måned og dermed
Soliferklubbens tur til Harzen.
Først i april sender vi det
foreløbige deltagerantal til
koncernen i Kiel, som har
overtaget campingpladsen i
Göttingerode, og 1. maj sender
vi den endelige oversigt.
Hvis du vil have et par sider med
fakta om turen, så kontakt Svend
på svenddamlarsen@gmail.com
tlf. : 4083 6340 eller Annie på
anniemalm52@gmail.com til.:
2818 7504.
Medio april sender vi en mere
udførlig turbeskrivelse til alle
interesserede.
Vil du med, men ikke er blevet
“skrøvn “ endnu, så vil vi gerne
høre fra dig.
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ANNONCE
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Tur til Harzen
Klip fra en
turistbrochure:
Torvet i Goslar er ikke særlig
stort, men du kan alligevel
sagtens få en eftermiddag til at
gå her. Kig nu fx op på hjørnet
af hotel Kaiserworth - det er det
røde hus med arkader foran.

SOLIFER
Ligner det ikke en mandsling,
der sidder og ... jo, sandelig,
han trækker en guldmønt ud af
rumpen!
Det var Goslars mægtige
tekstilkøbmænd, som i 1494
byggede dette lavshus.
Den lille mand, Dukatenmännchen, er en hentydning til,
hvor skrappe kludehandlerne var
til at lave penge i Goslar.
H.C. Andersen besøgte i 1931
Harzen. I “Skyggebilleder fra
en Reise til Harzen” skriver han
bl.a. om Torvet i Goslar:
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Luften var mig så underlig
trykkende, jeg kunne ordentligt
lugte Bjergværks-Duften,
der har noget tilfælleds med
den, man fortæller, Fanden
parfümerer med, naar han gaar
vred fra et Sted. Men, siden
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Tur til Harzen
jeg nævner Fanden maa jeg
strax fortælle, før jeg glemmer
det, at én af Goslars første
Mærkværdigheder, er en Present
af denne berømte Mand. Der
staar nemlig midt paa Torvet et
stort Metalbækken, der gjennem
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Rør, bestandigt fyldes med
Vand, og som indbyggerne, naar
der er Ild løs, bruge istedetfor
Stormklokke, idet de slaae paa
det, saa det kan høres over
Byen.
Dette Fad, siger sagnet, har
Fanden engang ved Nattetid
bragt hid; jeg rørte ved det, og
fandt, at det var meget forsvarligt
Arbejde.
“Das Teufelsbecken”.
“Djævelens bassin” med
Kejserørnen.

Tur til Harzen
Program:
Vi laver ikke et færdigt program for
opholdet, men samler en oversigt
over de muligheder, Harz-området
aktuelt byder på under vores
ophold.
Vi kommer med et forslag til en
fællestur til Goslar med en rundtur
med “Bimmelbahn,” en sejltur på
en nærliggende stor sø, og en tur til
Bloksbjerg med “Brockenbahn.”

Og så lige et par glimt fra byen
Thale.

Hver dag holder vi fællesmøde
enten ved spise/kaffemik om
aftenen eller ved klubflaget ved
dagens start.
Vi kan så fra dag til dag snakke om,
hvad der er af muligheder, hvad
vi har lyst til og evt. koordinere
fælleskørsel mv.
På den måde får vi alle sammen
lige akkurat den tur, som passer til
os.
SOLIFERBLADET 1/2020
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Nye medlemmer
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Nye medlemmer.
Klubben byder
velkommen til:
Per Jensen
8620 Kjellerup

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 nye
medlemmer via
hjemmesiden er der stadig plads til
flere, så hjælp med at få klubben til at
vokse på denne måde.
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Følgende aktiviteter er planlagt:

Træf og udstillinger

Træf i 2020:

07.02 til 09.02:
13.03 til 15.03:
27.03 til 29.03:
07.05 til 10.05:
21.06 til 28.06:
14.08 til 16.08:
28.08 til 30.08.
02.10 til 04.10:
13.11 til 15.11:
27.11 til 29.11:

Træf Jylland
Træf Sjælland
Træf Fyn
Generalforsamling Sj.
Harzen
Træf Fyn
Grænsetræf Danmark
Træf Jylland
Gløgg træf Sjælland
Gløgg træf Jylland

Udstillinger i 2020:
10. til 12. januar
21. til 23. februar
28.august til 06.september
09. til 13. september

Aalborg
Ferie for Alle
Caravan Salon Düsseldorf
Elmia, Sverige

Husk at følge med på www.soliferklub.dk
Ret til ændringer forbeholdes.

Soliferbladet

Deadline

Udkommer

Blad nr. 1
Blad nr. 2
Blad nr. 3
Blad nr. 4

15. februar
15. maj
15. september
15. november

februar/marts
maj/juni
september/oktober
december
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Annonce
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Din SOLIFER forhandler i Danmark:

Tjelevej 8-12 - 7400 Herning - Tlf. 97 26 80 55 - www.campingparken.dk
ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG 9-17 - SØNDAG 11-16
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