Beretning fra Træf Øst på Rosenholm Camping
den 16. – 19. maj 2019.
Træffet startede med standerhejsning kl. 18.00 og senere var der traditionen tro varme hveder i campingpladsens
udmærkede samlingslokale. Denne gang blev de ikke grillet, men varmet i ovnen.

Vi lå på et dejligt naturområde bagerst på pladsen

Selve Store Bededag var til egen disposition, dog havde vi en aftale med Rosenholm Campings ejer Sten, som kl. 10
guidede os lidt på pladsen og fortalte om området og dets beboere, samt gode historier og anekdoter.

Rosenholm Campings ejer Sten fortæller.

Resten af dagen brugte folk på turer i omegnen. Fruen og jeg var bl.a. på havnen i Hundested og se på
sandskulpturfestivalen.

Sandskulptur på havnen

Om aftenen samledes vi igen til fælles kaffe m.m. i samlingsrummet.
Lørdag kørte vi til Arresø, hvor vi skulle på rundtur med båden Frederikke, som tidligere var ejet af flåden og hed
Hønen og da dagligt sejlede folk fra Toldboden ud til Holmen og tilbage igen.

Da der dengang, på grund af den korte tur, udelukkende var ståpladser ombord var der plads til 130 personer. I dag
er den godkendt til 50 siddende passagerer.

På vej ned til Frederikke.

På vej ud til Arresø – Danmarks største sø.

Sejlturen nydes på Frederikke.

Senere stod den på afslapning på campingpladsen og nogle var mere aktive og spillede ”Klodse-spil”

Der slappes af i det gode vejr

Da vejret var blevet rigtig skønt besluttede vi at lørdagens fællesspisning skulle foregå ved langbord foran
campingvognene.
Så hurtigt blev der skabt et langbord midt mellem vognene og der blev skålet og hygget igennem til ud på aftenen.

Herlig afslutning på en god dag.

Der hygges og Erling spiller dejlig musik.

Søndag kl. 8 var der som sædvanligt rundstykker til deltagerne og kl. 10 var der standernedtagning.
Igen et dejligt træf med skønne positive og glade BTN’er.

Tommy

