
Kystturen med Campervenner
Østjylland

3. september – 8. september 2016

Kongsdal v/Mariager
Kristiansminde v/Grenå

Slettehage Fyr på Helgenæs
Hou Havn
Juelsminde

Trelde Næs v/ Fredericia



3. september 2016. 
I dag begynder Campervenners kysttur. I år går turen til Østjylland. Vi har de sidste to år været på 
en lignende tur til h.h.v. Vestkysten og Nordjylland. Jeg glæder mig meget til turen. Alle 
overnatningssteder er fastlagt på forhånd, og så har vi fået en liste med adresser og koordinater på 
spændende ting, vi kan se undervejs. De fleste dage indgår aftensmaden også som en del af arran-

gementet, så det er ren afslapning.Turen starter på 
Kongsdal Lystbådehavn ved Mariager Fjord, så det er 
med at komme afsted fra morgenstunden for os Fynboer. 
I år har vi fravalgt alle de store turistattraktioner, vi 
kommer til undervejs (Randers Regnskov, Kattegat-
centret, Moesgård Museum m.fl.) og vil satse på natur-
oplevelser. Så må vi håbe vejret er med os.
Midt på eftermiddagen er vi fremme i Kongsdal 
Lystbådehavn.  Vi er nogle af de sidste, der når frem, så 
der er mange at hilse på, inden vi når hele rækken rundt. 

Jeg skal lige en tur ned til stranden og rundt ved bådene i  det fine vejr. Det er rart at få lidt frisk luft
og få sat gang i de stive pensionistben igen efter
den lange køretur. 
Rigtig hyggelig lille, fin havn og strand.
Der er opsat et stort telt ved bådelaugets klubhus,
og til aften er der sørget for en fin meny med tre 
slags kød, salatbar og flødekartofler, is og 1 øl
/vin til hver. 
Snakken går lystigt. Dejlig start på turen.

4. september 2016.
I  dag skal vi til Grenå; men inden vi sætter kurs mod Kattegat, skal vi lige en tur til Mariager for at 

se Mariager Saltlager. Vi følger Daniavej, som går helt ude 
ved fjorden. Her ligger det ene flotte hvide og fint istandsatte 
gamle hus ved siden af det andet. 
En utrolig smuk tur.
Gunhild og Ulrik, som vi følges med i dag, vil gerne ind at se 
mindelunden for Familien
Fiil ved Hvidsten Kro, så
det er næste stop på turen.
Kroen har fået del i nogle
fondsmidler, så den ene
ladebygning er ved at blive

omdannet til museum. Det skal nok blive interessant, når museet
bliver færdigt og kan fortælle historien om familien og egnens
modstandsarbejde unden 2. verdenskrig. Meget fin mindelund.

Fra Hvidsten fortsætter vi over Bønnerup 
Strand og ud til Kristiansminde ved Grenå. 
Her har vi fået lov til at holde på Dansk 
Motor- & Maskinsamlings plads. Vi må bruge
museets fællesrum til at spise i, og der er 
stillet stor grill op til fri afbenyttelse. Inden vi 
skal spise, er der rundvisning på museet. 
Museet drives hovedsagelig af en stor flok 
frivillige, som bruger næsten al deres fritid på 
at istandsætte de mange motorer, museet 

bliver foræret. En sådan entusiasme, som der lægges for dagen her, skal man lede længe efter. Selv 



en som mig, uden det mindste kendskab til motores opbygning, bliver grebet af rundviserens 
begejstrede foredrag.
Fin dag og hyggelig aften.

5. september 2016. 
Efter en hyggelig aften på motorfabrik-museet sætter vi nu
kursen mod Slettehage Fyr, som ligger på det sydligste
Helgenæs.
Fra Grenå kører vi til Balle og derfra ud til Jernhatten.
Jernhatten ligger i den østlige del af Nationalpark Mols Bjerge.
Vi holder på p-pladsen neden for den 49 meter høje bakke. På
et skilt står der, at gåturen op til toppen af bakken er på 300
meter. Det ser vi heldigvis først, da vi kommer ned igen. Fra
toppen af Jernhatten er der en fantastisk udsigt over det meste
af det østlige Mols og ud over øen Hjelm i Kattegat. Rigtig flot naturoplevelse.
Efter lidt frokost fortsætter vi over til Ebeltoft Vig. Kører langs Handrup- og Femmøller Strand og 
videre tværs over Mols Bjerge til Vrinners ved Knebel. Meget flot tur.

I Vrinners ligger et flot kuntsgalleri ”August Art”. 
Det er ejet af en søster til en af dem, som er med på 
turen. I og omkring galleriet arbejder og udstiller godt
20 forskellige kunstnere. Der er værker for enhver 
smag. Bestemt et besøg værd. Vi havde heldigvis fået
en meget detaljeret kørselsvejledning med. Ellers var 
vi aldrig fundet frem. 

Sidst på eftermiddagen når vi ud på spidsen af Helgenæs. Fra
P-pladsen ved Slettehage Fyr, hvor vi skal overnatte, er der sat
skilte op, som henviser til Tyskertårnet. Jeg har godt nok været

på en ”bjerg-
vandring” i dag,
men snupper lige
en til. Vel tilbage
igen er der blevet
låst op ind til
fyrtårnet. Her er en interessante udstilling om alt det 
maritime omkring Slettehage Fyr og, for dem som har 
mod på det, er det muligt at komme en tur op på top-
pen af fyret. 



Godt trætte efter en dag med mange flotte naturoplevelser er vi nu klar til en hyggelig aften med 
fællesspisningen ved vognene, og derefter sætter vi os ud til vandet for at nyde den fantastiske 
solnedgang.
Skøn dag i perfekt vejr.

6. sepbember 2016.
Det var det skønne Mols for denne gang. I dag går turen til Hou Havn  Vi vælger den ”grønne” rute 
tæt på vandet. Forbi Kalø Slotsruin og langs havnen i Århus. Her kommer vi til at køre flere 
kilometer efter en fejemaskine, så vi får rigtig set alt det nye byggeri, som skyder op her.
Ved Varnæs syd for Århus skal vi have dagens motion.
En dejlig tur i skoven og langs stranden, og så er det
tid til frokost ved Moesgård Strand.
Midt på eftermiddagen er vi fremme på havnen i Hou.
Det blæser temmelig meget, ja jeg vil nærmest kalde
det storm, så det kniber lidt med at finde et sted med
læ. De vogne med udsigt over havnen og vandet kan
slet ikke sidde ude ved deres biler, så det ender med,
at vi finder sammen bag bilerne i 2. række. Erling og
Hanne har brugt dagen på at se på ny camper, og det
skal fejres. Så må vi se, om de også får den købt.

Til aften serveres der stegt flæsk med persillesovs i et 
telt ved cafeen på havnen. Dejligt vi ikke skal spise ude 
i den blæst.
Flot og dejlig dag.

7.september 2016. 
I dag hedder slutdestinationen Juelsminde.
Bjerrelide og Glud Museum er krydset af på listen over de ting, vi gerne vil se undervejs.
Niels Jørgen og hans slægt flere generationer tilbage i tiden stammer fra egnen omkring Horsens, så
for ham er turen i dag som at køre på ”Merory Lane”. Hver lille landsby, vi kører igennem, har han 
noget at fortælle om. Slægtninge, som de besøgte i hans barndom, dejlige familiesammenkomster, 
spændende udflugter og meget mere.
Bjerrelide, som er det første, vi skal se i dag, er en 121 meter høj bakke, som ligger lidt syd for 
Horsens. Vi har lidt besvær med at finde dertid og er ude på nogle temmelig smalle grusstier; men 
til sidst når vi toppen, og udsigten er fantastisk, også selvom det er noget diset.
Vores besøg på Glud Museum er en meget positiv op-
levelse. Fine oversigtskort og flotte plancher ved hvert
hus. Et flot, moderne landsbymuseum, som bestemt er et
besøg værd, når man er på de kanter.

Midt på eftermiddagen er vi fremme ved Juelsminde Strand 
Camping. Vi kan lige nå en lille tur rundt i det nærmeste af 
byen, inden vi til aften kan nyde en dejlig dansk bøf på 
campingpladsens restaurant.
Det er en skøn aften, så da vi er færdig med vores aftens-



mad, trænger vi lige til lidt dessert og går ned på havnen for at få en is. Som mørket falder på er det 
fantastisk flot at sidde og se ud over havnen/vandet. 
Fin dag, men lidt udfordrende ind imellem

8.september 2016. 
Nu er turen ved at være slut. Sidste overnatning er på Trelde Næs ved Fredericia
Før vi kører ind på campingpladsen, går vi en tur rundt om næsset. Vejret er rigtig flot, så der er 
mange ude at nyde den smukke natur omkring næsset.
Til aften er der hyggelig afslutning med middag på campingpladsens restaurant, hvor vi får serveret 
wienerschnitzel med brasede katofler.

9.september 2016. 
Nu går det hjem til Fyn. Det har været en rigtig flot tur i godt vejr og med mange dejlige oplevelser.
En stor tak til Campervenner, som har tilrettelagt turen, og til alle de dejlige mennesker vi har været
sammen med undervejs.
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