
 
 

 

Skive, den 1. juni 2022  

 

Familietur til Hessellund Sø Camping, 
fredag den 26 - søndag den 28. august 2022. 

 

Så blev det tid til vores årlige familie weekend med andre veteran familier. Dette kommer til at 
forgå i de dejlige omgivelser ved Hessellund Sø Camping, hvor der både er skov, vand og 
dejlig natur. Vi glæder os til at hygge omkring jer. 
 

Praktiske oplysninger: 
 

Adresse: Hessellund Sø Camping, Hessellundvej 12 7470 Karup. 
 

Vi betaler forplejning, ophold, el (husk aflæsning) og aktiviteter.  
I skal selv stå for kørsel frem og tilbage (ingen kørsel penge).  
 

Ved ankomst får i anvist hytte/plads til camper. Der er P til en bil ved hytten. Øvrige henvises 
til gæsteparkering. NB! Der må ikke medbringes kæledyr i de store hytter (6 personers). 
 

Der er swimmingpool, fodboldgolf, minigolf, Himalayagolf og flere legepladser med 
hoppepuder mv. og så byder vi på Fiskekonkurrence. Vi medbringer forskellige spil mv. 
 

I skal selv medbringe:  
Dyne/pude/sengelinned/håndklæde/viskestykke/toilettaske. Der er kun sengetøj i de store 
hytter, så har du særligt behov, så medbring eget sengetøj/sovepose, hovedpude, krammedyr 
etc. ;-) 
 
Praktisk tøj efter vejrforhold og sko/støvler/indesko (hoppepude og legerum). 
 

Godt humør - så i kan få en aktiv og spændende weekend med børnene i højsædet, men 
også tid at skabe eller udbygge venskaber mellem de voksne. 
 

 
 
 
 
 
 
 

VETERAN 
CAFÉ 

v/Formand Preben Sloht 
Frilandsvej 15 

7800 Skive 
Tlf.: +45 2395 2370 

 



 

Program: 
 

Fredag: 26. august 2022 
Kl. 16-17.30   Ankomst til Hessellund Sø Camping. 
Kl. 18.00        Velkomst i Fiskestuen 
Kl. 18.30        Pizza og hyggeligt samvær 
 

Lørdag: 27. august 2022 

Fra 08.00      Morgenmad i Fiskestuen. Kaffe - te - rundstykker m.v. 

Kl. 10.00       Fiskekonkurrence for børn i de små søer. 
Kl. 12.00       Frokost-hygge med Anders og Peder. Vi tænder grillen. 

Kl. 13.00       Fiskekonkurrence for voksne i den store sø 

  Eftermiddag med leg - hygge - mini-golf, m.v. 

Kl. 18.00       Helstegt pattegris med tilbehør. 
  Hygge og leg 

 

Søndag: 28. august 2022 
Fra 08,00     Morgenmad med kaffe-te- rundstykker m.v. 

Kl. 10-11     Oprydning i hytter, køkken, opholdsstue m.v. 

Kl. 11.00     Vi siger tak for i år. 
 

Evt. spørgsmål rettes til 
 
Preben Sloht  eller Jørn Bukhave Nielsen 
Tlf.: 2395 2370 (efter 19)  Tlf.:  2087 9775 
preben.sloht@gmail.com  ekjbn@hotmail.dk 
 
 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER 
PÅ 

HESSELLUND SØ CAMPING  
FREDAG den 26. AUGUST 2022. 

 
VEL MØDT. 
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