
       Information til medlemmer af Danske Naturister 
 
Kære medlem 
 
 
Indbydelse til Danske Naturisters ø-tur, den 23./24. til 26. juni 2022 
 
Årets ø-tur går til Endelave ud for Horsens fjord, hvor vi har booket os ind på godset 
Louisenlund. Adresse: Lynger 11, 8700 Horsens. 
Website: www.louisenlund-endelave.dk 
 
Louisenlund er en feriekoloni med sengepladser til 56 personer. Foruden selve godset 
råder feriekolonien over 109 ha. sammenhængende jord omkring ejendommen, heraf 
28 ha. urørt skov. Dertil kommer 3 km. egen kystlinje, så der burde være plads nok at 
boltre sig på! 
 

 
 
Program: 
 
Overfarten fra Snaptun til Endelave kan vise sig at udgøre en flaskehals for booking 
af færgen, så vi har valgt at fordele ankomsten over 2 dage, torsdag og fredag: 
 
Torsdag den 23.: Ankomst og indkvartering. 

Der gives først adgang til hovedbygningen fra kl. 17.00, men 
der er mulighed for at deponere sit habengut i laden ved siden 
af, evt. rejse telt og opklodse campingvogn på området. 

  Bemærk: Forplejningen denne torsdag står man selv for! 
 
Fredag den 24.:  Ankomst og indkvartering. 

Bemærk: Forplejningen (morgenmad og frokost) denne 
fredag står man selv for! 

 
Kl. 19: Aftensmaden (grillmad) er indeholdt i deltagergebyret. 
 
 



Kl. 20.00:   Information i fællessalen om lørdagens program. 
Herefter hygge og socialt samvær. Vi råder over en 
mobilsauna og et vildmarkskar. 

 
Lørdag den 25.: Dagens program består af en nøgenvandretur langs stranden 

på øens østside med mulighed for en afstikker til den 
arkæologiske udgravning Ranes Borg omkring 3,5 km. fra 
Louisenlund. Der fortsættes nordpå ad stranden endnu 1 km., 
hvorefter vi skrår ind over hedeområdet de sidste 500 meter, 
til vi når Øverste Ende. 
Her ligger øens bedste sandstrand, så det vil være naturligt at 
holde frokostpausen her. Har man overskud til det, kan man 
fortsætte endnu 500 meter nordpå til Endelaves svar på 
Jyllands Skagen. Her brydes Kattegats bølger omkring øens 
nordligste tange. 
 
Har man medbragt sit tøj, kan man returnere til Louisenlund 
ad stien midt ned gennem Endelave og bl.a. se helleristninger i 
en stor sten med skåltegn omkring 3 kilometer nord for 
Louisenlund. 
Ellers må man gå samme vej tilbage langs stranden. 
 
Turen til Øverste Ende langs stranden og tilbage samme vej er 
på knap 10 km i alt. Hvis dette skønnes for langt, er der 
mulighed for at cykle turen ad et stisystem langs stranden, 
alternativt at tage bilen til nærmeste P-plads. 
 
Man kan gå hele turen nøgen. Først fra Louisenlund ad en 
privat sti gennem godsets skov, dernæst et kort stykke ad en 
offentlig grussti til stranden (tilladelse er givet!). Og vandre-
turen herfra langs stranden udgør jo som bekendt intet 
problem, hvad nøgenhed angår. 
 
Hvis du vælger at blive hjemme på godset og nyde 
omgivelserne her, kunne det måske være en god idé at 
medbringe lidt underholdning. Pak f.eks. nogle petanque-
kugler med i bagagen og/eller andre ingredienser til at forsøde 
tilværelsen, mens vi andre er ude på den strabadserende tur!  

 
Kl. 20.00 – 24.00: Vores husorkester (Jens Rasmussen) spiller op til dans og 

andet socialt samvær. 
 
Søndag den 26.: Afrejsedag. Vi skal være ude af hovedbygningen kl. 11.00 aht. 

rengøringen. 
Laden kan evt. benyttes til opbevaring af bagagen inden 
afgang til færgen. Frokost (rester) indtages kl. 12 udenfor. 
Området skal være ryddet og forladt senest kl. 16.00, da de 
nye lejere disponerer over området fra dette tidspunkt. 



 
Tilmelding og priser: 
 
Man tilmelder sig turen ved at indbetale et deltagergebyr på 600 kroner pr. person via 
dette link: 

https://naturister.foreningsadministrator.dk/event/details 
 
Bemærk, at tilmeldingen er bindende og tilmeldingsfristen er onsdag den 1. juni 2022 
 
 
Menu: 
 
Vi har fået en kogekone, Brian, til at stå for indkøb og tilberedning af al maden samt 
afrydning og opvask efter hvert måltid. 
Han tilbyder med forbehold for små justeringer: 
 
Fredag aften (grillaften) – fra kl. 19: 
 
Kylling barbecue 
Frankfurter 150 gram med ketchup og sennep 
 
Koldt tilbehør: Bønnesalat med parmesan og rødløg 
Couscous-mix med rucola og cherrytomater 
Klassisk kold kartoffelsalat 
Variation af buffetbrød med smør 
 
Lørdag og søndag morgen – fra kl. 9: 
 
2 slags morgenboller 
Rugbrød 
Skiveost og Dansk Brie 
Rullepølse 
Marmelade og smør 
Diverse frisk grønt (peber, agurk, tomat m.m.) 
Variation af frisk frugt 
Havregryn og mælk 
Filterkaffe og 2 slags te med mælk og sukker 
 
Lørdag frokost: 
 
Frokost-sandwich plus lidt sødt medbringes på vandreturen. Menuen er den samme 
for dem, der vælger at blive hjemme fra vandreturen 
 
Lørdag aften – fra kl. 19: 
 
Rosa-stegt kalvefilet 
Mild fløde-pebersauce 
Stegte nye kartofler fra Endelave 



 
Koldt tilbehør: Tomatsalat med feta, hvidløg og oliven 
Tagliatelle med pesto og ærteskud 
Hvedekerne-mix med rucola 
Variation af buffet-brød, hertil aioli-, hummus- og creme fraiche dressing 
 
Søndag frokost: Rester fra de foregående dage 
 
Bemærkninger hertil: 
 
Alle måltider tilbydes som buffet serveret i hovedhusets spisesal (fællessalen). 
 
Udgiften til øl, vin og vand dækker du selv. 
Der vil blive ophængt en afkrydsningsliste, så du kan holde øje med forbruget. Der 
afregnes ved afrejse. 
Du kan selvfølgelig også selv medbringe egne drikkevarer. 
 
 
Praktiske oplysninger: 
 
Louisenlund har alt, hvad hjertet begærer af service og køkkenfaciliteter. 
Der er ikke udendørs tilslutningsmuligheder for hverken vand eller el. Disse 
nødvendigheder trækkes fra haner og stik inde fra huset. Så er du i campingvogn, vil 
det være en god idé at medbringe en ledningstromle, da du selv skal sørge for kabel-
føringen. Det vil ikke være tilladt at bruge el til opvarmning. El må kun bruges til 
belysning og køleskabe. 
 
På Louisenlund er der 5 stk. 2-personers værelser, 6 stk. 3-personers værelser og 7 
stk. 4-personers værelser. 
I alle værelser er der dyner og puder, men uden betræk, så medbring sengelinned, 
hvis du da ikke vælger at tage dine egne dyner og puder med. 
Husk også de obligatoriske håndklæder plus andre personlige fornødenheder samt 
evt. spil til udendørs og indendørs underholdning. 
 
Værelset booker du efter først-til-mølle-princippet ved at udfylde og sende skemaet i 
slutningen af denne indbydelse til tal@naturister.dk. 
 
 
Biler samt campingvogne kan medtages til Endelave. 
 
Færgetider:  Fra Snaptun torsdag kl. 08.20 – 14.30 – 17.15  

Fra Snaptun fredag kl. 08.20 – 16.10 – 18.50 
 

  Fra Endelave søndag kl. 08.20 – 14.45 – 17.30 
 

Sejltiden er godt 1 time. 
 
 



 
Vigtigt: Det er nødvendigt at booke overfarten på forhånd! Du kan ikke købe 
billet på færgen! 
 
Gå ind på www.mf-endelave.dk/BilletterOgSejlplan og find priser og andre relevante 
oplysninger. Her kan du også booke overfarten. 
 
Et hint: Af hensyn til pladsen på færgen kan det være en god idé at lade bilen stå i 
Snaptun, evt. lade meddeltagere i bil medtage din bagage. Louisenlund ligger i gå-
afstand, ca. 3 km., fra færgen. 
 
Der kan lejes cykler hos Endelave Grill og Café på havnen. Se mere på cafeens 
hjemmeside: www.endelave-grill-cafe.dk/cykeludlejning-minigolf/ 
 

 
Du skal altså gøre tre ting og i denne rækkefølge: 
 

1. Først book færgen frem og tilbage! 
2. Dernæst book værelset – se nedenfor 
3. Og sluttelig indbetal deltagergebyret på de 600 kroner pr. person via det 

anviste link 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vel mødt til årets ø-tur! 
DN Landsbestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Udfyld nedenstående skema og send en skannet kopi til tal@naturister.dk 
 
 
Jeg/vi ankommer til Endelave _______-dag med færgen klokken _______ 
 
 
Jeg/vi er følgende personer (skriv navn og medlemsnummer): 
 
___________________________________  ________ 
 
 
___________________________________  ________ 
 
 
___________________________________  ________ 
 
 
___________________________________  ________ 
 
 
 
Jeg/vi ankommer med telt, campingvogn eller anden mobil indkvartering:  ________ 
              (sæt kryds) 
Jeg/vi ønsker vegetar-måltider: _________ 
   (sæt kryds) 
 
Jeg/vi ønsker at booke følgende værelse: Til 2 personer:  _________ 
            (sæt kryds) 
 
 
    Til 3 personer:  _________ 
            (sæt kryds) 
 
 
    Til 4 personer:  _________ 
            (sæt kryds) 
 
 
OBS: I tilfælde af overbooking af en værelsestype forbeholder arrangøren sig ret til 
at ombooke til en anden type. Er der imidlertid særlige forhold, der ligger til grund 
for ønsket om værelsestypen, anføres disse her: 
 
 
 
 
 
 
 



SOLBAKKEN CAMPING 

 
 

Naturistforeningen Sjælland er en moderne campingplads med fine faciliteter. Nyere toilet- og badebygning, 
legeplads og information. 

 
Campingpladsen ligger lige ud til Isefjorden med egen bade- og bådebro. 

Vi ligger i et smukt naturreservat med mange muligheder for dejlige naturoplevelser. 
 

Vi har 7 hytter til udlejning i forskellige størrelser, teltplads samt turistpladser for campingvogne og større 
telte. 

Vi kan udover ophold på campingpladsen anvise ture og oplevelser i området omkring Lejre og Roskilde, 
både gå- og cykelture. 

I løbet af sæsonen tilbydes der flere aktiviteter. 
 

Følg med på hjemmesiden: www.solbakken-camping.dk eller på Facebook 
 

Familieuge i uge 30 er campingpladsens store tilbagevendende begivenhed med mange aktiviteter for hele 
familien og fælles spisning hver aften. 

Besøg en familievenlig naturistplads, der har åbent fra 1. april til 1. september. Plads eller booking af hytte 
kan ske på: solbakken@solbakken.camping.dk eller på tlf. 51 52 94 67. 

 
 

 
 


