
Pinsetur til Åbyskov Strand Camping på Sydfyn.
En skøn campingplads der er beliggende ved stranden ud til Storebælt.

Der var desværre kun 4 tilmeldte enheder, men hold da

op, hvor vi hyggede os.

Vi ankom Fredag ved middagstid, og her var Anne-Marie

og Kurt og Ninna og Leif allerede ankommet. Vi gik i gang

med at sætte fortelt op, og her var rigelig hjælp, så det

lykkedes hurtigt, så det kunne blive ølpause.

Til eftermiddagskaffe havde Helle og Karsten lovet at

komme med kage, så vi dækkede jo op i solen.

Kagen blev nu først spist om aftenen, da de sad fast i

trafikken, og først kom til aftensmadtid.

Det var jo fortsat pragtfuldt vejr, så vi spiste ved

”langbord” udenfor, til stor misundelse for de

øvrige campister.

Lørdag var det meningen, at vi skulle på camping

museet på Egeskov, men vi havde hørt at der var

30.000 mennesker derinde til noget festival, så vi

besluttede at nyde dagen i det flotte vejr, og der

blev også til en tur ind til Svendborg.

Om eftermiddagen fik Anne-Marie og Kurt besøg

af barn og børnebørn. De blev og spiste med ved

et længere bord om aftenen, og hyggede sig med os.

Aftenhygge fredag

Helle & Karsten kom med kage

fælleshygge Lørdag



Vi var selvfølgelig også inde og se DCU udstillingen,

med udstyr fra camping’ens begyndelse.

PÅ TUR TIL EGESKOV

Søndag var det Pinsedag, så vi startede med morgenkaffe

i det fri, under en skyfri himmel. Der var både rundstykker

og ”en lille en” til deling.  Rigtigt hyggeligt.

Bagefter kørte vi så til Egeskov. Her var der god plads, og

vi havde en dejlig dag. Vi fik set alle de fine gamle biler,

og det var sjovt at se sin ”gamle” Puch knallert stå der,

nypudset og helt uden skrammer.

Her syntes vi nu alle, at der godt kunne have været noget mere, det var lidt tyndt.



Vi spiste også frokost derinde.Vi kørte tilbage til campingpladsen,

og da vejrudsigten lovede regn næste dag, pakkede vi telte, klude

m m, sammen. Om aftenen var det jo sædvanen tro, fint vejr så vi

kunne igen spise udenfor.

Mandag regnede det, så vi pakkede sammen om formiddagen og

kørte hjem, kun Helle og Karsten havde en ekstra dag, og blev

der til Tirsdag.

Tak for en dejlig Pinse.

Lis og Gert  nr 561

frokost på Egeskov Slot

th. Futte på Åbyskov 

Åbyskov Strand Camping

ligger meget smukt ud til

Storebælt.


