
FAMILIECAMPING 2018

Så gik 51 års familiecamping i luften for 52. gang med 122 deltagere.

Arrangører var Ruths familie – 1000 tak for et godt arrangement -

må dog indrømme, at opgaverne var mere, end jeg kunne klare. 

Finn og jeg blev enige om, at vi skulle ha’ vores ”skolepenge” tilbage -
især i biologi! Men som altid et dejligt og godt samvær med alle!

Næste familiecamping bliver 14.-16. juni og ikke som udmeldt 
tidligere 7.-9. juni 2019 - det er Pinse – så derfor ændringen! 

Tak for denne gang – knus fra Dorit (fotoet er taget fra min terrasse)



Min familie er ”landet”, 

og spillet er allerede i gang



Min familie med farlige spiderman



Knud Erik i konkurrence med 
sin kusine med planken, og 
selvom Merrith kæmper vildt, 
så er hendes fætter i god 
træning! Liva prøver ellers at 
hjælpe, men Knud Erik gi’r sig 
ikke! Derefter en ”hyggesnak”



Annas familie hygger i solen, mens andre ”slider i det”



Arrangørerne  samler 
til ”mandtal”, mens 
Elly og Ulla hygger sig 
og følger med!



Fra Boldkast i teltet – vores hold misforstod desværre 
fremgangsmåden, selvom ”min” Steffan var mega god til 
at ramme det lille net ikke mindre end 17 gange!



På jagt efter skovens 
dyr - gæt afstanden!! 

Flot arrangeret post ved 
Mogens med forskellige 
placeringer af dyr! 



Post ved Annemette – pas på jorden er giftig!



Fælles kaffebord

Den stolte far

Mandekamp



Richards familie ”træk-
ker” i skyggen, hvor 
Knud Erik desværre 
efterfølgende får 
voldsomt ”høfeber”



Så blev det grilltid!! Mændene nyder ”tjansen”, mens 
Mette og Liva nyder en is og de skønne unge venter!



Aftensmaden bliver 
indtaget over hele linjen



Arnes familie dyster i 
petanque, inden indtagning 
af aftensmaden



I aftensolens skær efter en skøn dag sammen 
med en skøn familie – bedre bli’r det ikke!



Aftenglimt



Flere glimt fra bordene ved aftenstide



Dejlige faster Elly, 3 dejlige søskende og Faster Oda, som navngav 
mig og passede mig, da jeg var lille – elsker dig, skønne kvinde!



Konkurrencens 
resultater 
oplæses af Niels

Det glade vinderhold
- min bror Knud Erik 

manglede, da han 
desværre blev ramt af 
pollenallergi



Så skal der 
synges!!



Dengang og nu!!

To søskendepar



Der skåles, 
hygges og 
snakkes!!



Alle 
hygger 
sig



3 gange hyggesnakke



De sidste 
hyggeglimt



Det var mine fotos (golffotos 
kommer senere i en anden 
fil), for lige nu er jeg mega
træt, men stolt af, at jeg i år 
fik færdigredigeret præsenta-
tionen samme dag, som vi 
sluttede – 2017’ foto tog mig 
et helt år!!

Håber, I har nydt synet - og på 
gensyn til næste år - glæder 
mig allerede.

Knus til jer alle fra Dorit 


