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SÅ ER VI PÅ SPORET !
Af : Svend Overgaard
Fungerende forretningsfører

M

an har ikke hørt meget til det
nye DNU her på sensommeren,
men det er ikke fordi vi har ligget på
den lade side, tværtimod. Forretningsudvalget og den fungerende forretningsfører har knoklet med at få alle de
nye ting på plads og nu kan de så, når
NUS udkommer, præsenteres.

Inde i bladet vil de unge fremover få
mindst en side til deres rådighed, hvor

de kan fortælle om deres nye tiltag til
den nye sæson.
Fra første januar starter vi også en ny
hjemmeside, - kun til de unge og med
chat program for de unge, hvor man
kan mødes og snakke helt frit om tingene.
Det er to unge mennesker, der vil helt
og holdent tage sig af det nye tiltag,
nemlig Michala og Jacob, med ansvar
overfor forretningsføreren.
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Fra første januar starter vi en helt ny
ungdoms organisation under DNU,
som får navnet naturist ungdom. Den
bliver for unge fra 15 til 18 år og fra 18
til 26 med helt specielle priser for disse.
Samtidig vil det blive sådan for de unge, at de vil få Nyt Under Solen elektronisk eller med tillæg i papirudgave
og ligeledes vil de med deres INF medlemskab opnå de samme rabatter på
vores campingpladser som alle andre
naturister med INF medlemskab.

Hjemmesiden bliver også udvidet og

Redaktion: Ansvarshavende Svend Overgaard
Birgit Ruby (Layout)
Carsten Matzen
Hasse Fich, Toldbodgade 36 B 4.tv, 1253 København K., tlf. 4498 7166, hasse.fich@paradis.dk
Redaktionen blev afsluttet 5. november 2006. Artikler og indlæg fra eksterne skribenter er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning. Redaktionen påtager sig intet ansvar for artikler og andet materiale, der indsendes uopfordret og/eller for fejl og mangler i priser,
tidspunkter, stedbetegnelser eller web-adresser.
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ændret i mange henseender, blandt andet prøver vi på at få foreningerne til at
bidrage med det rigtige stof. Vores
web-master vil også løbende forny både DNUs hjemmeside samt indhold.
Det sidste nye, der er kommet, er små
video klip og vi håber, at der fremover
vil komme flere. Vi manglede den engelske version, men den kommer også
her i løbet af efteråret
NUS bliver udvidet med flere sider
fremover. Blandt andet kommer der to
hele sider, hvor man kan sælge og købe
fra naturist til naturist. Man kan købe
en ¼ side eller en ½ side for en, to eller
alle fire gange for små penge
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Det skal samtidig siges at Bitte havde
meldt fra med at lave NUS, men i nødens stund, var hun igen på banen til
dette nummer sammen med Carsten
Matzen og det vil jeg gerne sige dem
begge og ikke mindst Bitte tusind tak
for.
Vi håber, at vi har den nye redaktør
helt på plads til næste nummer, men
skulle der sidde en person der ude, der
har lyst til at prøve kræfter med bladet,
hører jeg meget gerne fra vedkommende.
Med hensyn til det nordiske samarbejde, har vi opsagt samarbejdet med den
nordiske portal. Den blev efterhånden
så ringe og blev heller ikke opdateret, at
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ingen af de danske foreninger kunne se,
at den bidrog til besøgsantallet på campingpladserne. Samarbejdet med norden vil fremover være inden for INF.
Derudover mødes vi til vore fælles generalforsamlinger og udveksler ligeledes de respektive foreningers blade.
Vi har i efteråret sendt pressemeddelelse ud til samtlige blade omkring den
nye struktur i DNU. Dette bliver fulgt
op af flere pressemeddelelser frem til
foråret, så ingen i Danmark er i tvivl
om at DANSK NATURIST UNION
er en organisation, der udvikler sig hele
tiden.
Jeg kan kun endnu engang opfordre alle foreninger med formænd til at bakke
op om alle de nye positive tiltag, der nu
er sat i gang og går der enkelte medlemmer, der har rigtig gode ideer, så
send dem eller ring til undertegnede
Som jeg skrev i sidste leder, blev jeg
kun til januar, men efter opfordring fra
forretningsudvalget har jeg lovet at blive på posten til generalforsamlingen i
marts og også at hjælpe den nye forretningsfører godt i gang
Jeg vil ønske alle naturister en god jul
samt et godt og spændende nytår med
ønsket om et rigtig godt naturist år
2007.
Fungerende forretningsfører
Svend Overgaard

Danmarks ældste naturistplads ligger ved Vedsø

BIRGITTELYST:

V

ed første øjekast ligner Vedsølejren i Birgittelyst en hvilken som
helst anden campingplads. Man skal
dog ikke langt ind på pladsen, før man
kan se, at campingpladsen ikke er for
almindelige campister.

Vedsølejren har ligget ned til vandet
i Birgittelyst i 70 år.
I Vedsølejren smider gæsterne nemlig
tøjet, når de kommer ind på pladsen,
hvis vejret er til det. Det betyder, at
hverdagsgøremål som at grille eller spille kort foregår med bagdelen bar.
I følge naturistpladsens ejer, Herluf Nielsen, er der dog også andre forskelle,
som man ikke ser ved første øjekast.
5
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Af : Rene Pedersen
Foto: Lars Troels

Naturister er et helt andet folkefærd.
Mange har et helt andet sammenhold.
På "tekstilpladser" har man det med at
sætte sig i sin stol op og se på, hvordan
de andre døjer med at slå det hele op.
Man er meget mere sociale på naturistpladser, mener Herluf Nielsen.
De fleste naturister er gode til at vise
hensyn. Det ligger i dem. I det hele taget opfører de sig pænt. Folk værner
om pladsen. Der er aldrig nogen, der
sviner, siger Herluf Nielsen.
Det er Svend Overgaard, som er fastligger på pladsen helt enig i.
Hygiejnen er høj på en naturistplads. Et
godt eksempel er toiletterne. De ser altid pæne ud. Vi har også altid et håndklæde med til at sidde på, siger Svend
Overgaard.

Nyt Under Solen 4/2006

Uvidenhed
Også hvis man ser på ordensreglementet for Vedsølejren ligner det umiddelbart reglerne for enhver anden campingplads. Der er dog få undtagelser,
som er lavet for at sikre gæsternes privatliv.
Herluf Nielsen fortæller, at det for eksempel er forbudt at fotografere i lejren, ligesom berøring fører til, at man
bliver smidt ud.
Hvis du gør det mindste forkert, bliver
du smidt ud med det samme. Og kom6

Der er 10 fastliggere i Vedsølejren.
Blandt dem er Svend Overgaard (th.)

mer du som en enlig naturist, kommer
du ikke ind. Den enlige naturist har det
svært, siger Herluf Nielsen.
I reglerne henstilles der også til, at man
færdes uden tøj på, når vejret tillader
det.
Vedsølejren blev startet i 1936 af Herlufs far. Det gør den til den ældste, eksisterende naturistplads i Danmark.
Dengang var pladsen placeret helt ned
til Vedsø, men i starten af 50'erne blev
lejren rykket længere op på land i en
gammel grusgrav. Det betyder, at Vedsølejren ligger placeret midt i skoven og

Du kæmper hele tiden med folks uvidenhed. Mange opfatter naturister som
en form for loge. Det er delvist lukket,
og derfor digter folk. Når folk bliver
oplyst, tager du mystikken væk. Jo, mere du ved, jo mindre kan du digte, siger
han.
I ordensreglerne henstilles der til, at
man indenfor pladsens område færdes uden tøj, når vejret er til det.

Uvelkomne gæster
At Vedsølejrens gæster går nøgne
rundt, har også medført, at der igennem tiden har været adskillige uvelkomne gæster, selv om pladsen er lukket inde af hegn. Det har ført til lettere
komiske forsøg på at gå rundt langs søen for at få et kig ind på pladsen.
Der er enkelte, der stadig kommer.
Men det er blevet meget mindre. Tidligere var vi et udflugtsmål. Nu er de fleste strande jo frie, fortæller Herluf Nielsen.
Han mener også, at det lige præcist er
fordi, strandene er frie, at der ikke er
flere naturister i Danmark.
Det er helt sikkert fordi, det er lovligt
på de danske strande. I de lande, hvor
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er delt op i forskellige niveauer med
hyggelige kroge. Samtidig er lejren lukket for folk, medmindre de har et naturistcampingpas. Det betyder også, at
der er nogen, der får et forkert billede
af pladsen, mener Herluf Nielsen. Han
er dog glad for, at medierne de sidste
par år har givet, hvad han mener, er et
mere nuanceret billede af naturisterne.
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det er ulovligt, er der mange flere medlemmer, siger han.

få folk til at holde sig fra at være nøgne
på de danske strande.

Føler sig overbegloet

Jeg tror, der bliver flere naturister. Der
er en stor gruppe, der føler sig overbegloet og udsat på strande som Bellevue,
og når de føler det, vil de søge steder
hen, hvor de ikke gør det. Der er også
kommet flere naturister de sidste år, for
naturisterne på stranden savner fællesskabet og sikkerheden på pladserne, siger Herluf Nielsen.

Det er i dag lovligt at bade nøgen på de
danske strande, og kun ganske få steder
i Danmark, er der undtagelser. Ifølge
Herluf Nielsen betød det en kort overgang færre naturister. Siden har antallet
af naturister i Danmark ligget stabilt på
cirka 1100. Lejrchefen tror dog, det tal
vil stige de næste år. Han mener, at
frygten for brug af kameratelefoner kan

Costa Natura
Naturistferie i Sydspanien året rundt.
Børnevenligt
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Specialtilbud

Hjemmeside
Reservation
Telefon

www.costanaturaresort.com
reservations@costanaturaresort.com
0034 952 808 065

Costa Natura Resort S.L., Km 151 Ctra. Cádiz- Málaga, 29680 Estepona, Espaňa.
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DNU SØGER NY
FORRETNINGSFØRER
DNU søger en person der har lyst til at gøre et stort stykke arbejde for dansk naturisme og udvikle organisationen bestående af 8 enkelte foreninger, hvoraf de 5 foreninger driver campingpladser.
Følgende arbejdsopgaver:
•

Styre den daglige drift i samarbejde med forretningsudvalget + ekstra tilknyttede personer

•

Samle foreningerne omkring nye tiltag og være bindeleddet hertil.

•

Gøre vores blad og vores hjemmeside spændende sammen med de ansvarlige
for disse områder.

•

Gøre det attraktivt at være medlem af Dansk Naturist Union

•

Være synlig overfor Radio/TV og den samlede presse

•

Være bindeleddet imellem ind- og udland

Som sagt en alsidig, engageret person, der har lyst til at bruge noget af fritiden på
noget nyt.
Jobbet er ulønnet, men man får sine udgifter refunderet efter vedtagne regler.
Nyt Under Solen 3/2006

Start senest 30. marts 2007
Yderligere oplysninger kan fås hos fungerende forretningsfører
Svend Overgaard
Tlf.: 74 69 40 25
E-mail: s.overgaard@webspeed.dk
9

42 år som naturist
Af : Rene Pedersen
Foto: Lars Troels

17. Juli 2006 12:00
BIRGITTELYST
62-årige Svend Overgaard fra Rødekro
er en af Vedsølejrens fastliggere. Når
vejret er til det, kører han sammen med
sin kone til Birgittelyst for at smide
tøjet og mødes med pladsens andre
naturister. Han ser dog ikke nogen stor
forskel på sig selv og en almindelig
campist.
En naturist lever et campingliv. Vi har
bare ikke tøj på, siger han.
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Svend Overgaard mener, at der er mange grunde til, at folk bliver naturister.
Selv havde han sit første møde med
naturismen for 42 år siden.
Mine forældre var landmænd, og de
smed i hvert fald ikke tøjet. Jeg prøvede det ved Vesterhavet, og det var så
dejligt, siger han.
Det er dog først for omkring 20 år siden, Svend Overgaard og hans kone
Birthe Overgaard for alvor begyndte at
campere på forskellige naturistcampingpladser.
10

I følge Svend Overgaard og Herluf
Nielsen er der et helt andet sammenhold på en naturistplads end på
en almindelig campingplads.

Folk mere åbne i dag
Han fortæller, at mange er blufærdige i
starten, og det kan føre til visse komiske situationer i starten.
Man tager helst langt væk for at undgå
naboen i starten, men det gør naboen
jo også, ler Svend Overgaard og fortsætter: - Men der er ikke så mange, der
skjuler det mere. Folk er mere åbne
omkring det i dag.
Selv skjuler Svend det ikke, og i dag er
han forretningsfører i Dansk Naturist
Union, som ligger stabilt på cirka 1100

medlemmer i alle aldersgrupper. Dog
med en overvægt blandt seniorerne.
For de fleste starter det at være naturist
først i 40-50 års alderen. De fleste er
desværre lidt blufærdige. Der er familier med børn, som camperer, men de er
i undertal. Jeg tror, blufærdigheden
ligger, når børnene er i en vis alder. Så
kommer man ikke. Vi kan se, at hvis
børnene kommer med i en tidlig alder,
så bliver de fleste også ved med selv at
være naturister, siger Svend Overgaard.
Tarzan er irriterende
Han mener, at han sammen med de
andre naturister lever det liv, som de
fleste egentligt ønsker, men måske er
for blufærdige til.
Ingen mennesker er født med tøj på, og
hvis det er varmt, er det rart at smide
tøjet. Derudover er det da dejligt, at
man kan tage af sted en uge og alligevel
stort set ikke have noget vasketøj, griner han.

Han mener også, at forestillingen om
naturister som folk, der elsker at vise
sig frem, er en myte. Tværtimod mener
han, at naturister i høj grad prøver at
undgå at støde andre, når de for eksempel er ved stranden.
De fleste naturister tænker utroligt meget på omgivelserne. De fleste går lidt
væk, når de smider tøjet, for vi prøver
at skåne de andre. Noget, der kan irritere enhver naturist, er Tarzan, der løber
op og ned ad stranden, og viser det
hele frem. Hvorfor skal han udstille
sig?
I stedet peger Svend Overgaard især på
det sociale som årsag til, at han er naturist i stedet for at ligge på en
"tekstilplads", som en almindelig campingplads bliver kaldt blandt naturisterne. At mødes uden tøj på giver helt
andre muligheder, mener han.
Naturister kommer fra alle samfundslag. Du kan ikke pege på et samfundslag, hvor de er fra. Når folk ikke har tøj
på, er der ingen, der kan se, om det er
en arbejdsmand eller en direktør.

Artiklen har tidligere
været bragt i Viborg
Folkeblad
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Svend Overgaard har været naturist
de seneste 42 år. Han ser sig selv
som en almindelig campist - der kan
lide at smide tøjet

Om børn og klæder
- før
Af : Mac Louis
Sol og Sundhed
september-oktober 1949

N
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år man som lærer ved et fritidshjem daglig følger børnenes liv i
arbejde og leg, kan det ikke undgås, at
man oplever mange ting, der kaster et
interessant lys over de samme poders
syn på dagliglivets tilskikkelser. Det
kunne more mig at berette et par af
disse oplevelser for derigennem at give
et bidrag til diskussionen om klædernes
betydning for moralen.
En at de første solvarme forsommerdage i 1947, hvor småpigerne havde fået
lov af deres ”frøken” at kaste kjolerne
og ”tage solbad” på et tæppe nede i
gården, opdagede jeg, at drengene samledes og under fnisen og almindelig uro
begyndte at drille dem. Jeg kaldte så
drengene op i stuen og spurgte dem,
hvad det var, de morede sig sådan over,
og efter megen forlegenhed ”tilstod”
en af dem, at det var da, at de kunne se
pigernes bukser. ”Ja, men hør så her”,
12

var mit svar, ”ovre på hjørnet ligger en
manufakturforretning, hvor der er udstillet masser af pigebukser. Hvis du går
over og ser på dem, kan du da rigtig
more dig hele dagen”. Dette forslag
fremkaldte almindelig latter hos alle
drengene, og da jeg et øjeblik efter
igen sendte dem ned i gården, var der
faldet ro over gemytterne, så de så på
pigernes soldyrkelse som en ganske
naturlig sag, og de fik hurtigt selv kastet
det meste af tøjet; og resten af sommeren færdedes alle børnene, så snart vejret tillod det, frit mellem hinanden nede i gården kun iført bukser.
Desværre tillod gårdspladsens beliggenhed midt imellem høje beboelseshuse
ikke, at vi gjorde skridtet fuldt ud og
tillod børnene at kaste også dette sidste
klædningsstykke; men det er min faste
overbevisning, at havde vi kunnet, ville
dette ikke have medført fornyet uro.
Jeg bygger denne formodning på iagttagelser, som jeg har gjort på
”Amagerstranden”, hvor man dagligt
sommeren igennem kan se selv ret store børn færdes nøgne mellem hinanden, uden at det af den grund kommer
til episoder. Tværtimod vidner denne

lille samtale, som jeg en dag overværede, om det det latterlige i den ”gængse”
moral. To drenge kom løbende i ”det
bare ingenting”, og den ene spurgte så
kammeraten, om han ville med i vandet. ”Ja”, lød svaret, ”men så skal jeg
lige have mine badebukser på, for vi kan
da ikke bade nøgne”.

danske naturistpladser om børnene skal
tvinges til at være nøgne.

- og nu

Løsningen, hvis en sådan da findes,
ligger nok et sted midt i mellem. Det er
min ringe mening at hensynet til barnet
absolut må komme i første række.

Af : Birgit Ruby
Foto: Birgit Ruby
november 2006

Det første kriterium som skal tilgodeses er at barnet har det fint med at andre er nøgne. Har barnet ikke det, bør
forældrene nøje overveje om de skal
frekventere en tekstilplads i stedet. Det
er så min erfaring at langt de fleste
børn uden problemer accepterer at fær-
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S

om det fremgår af foranstående er
temaet om børn og nøgenhed absolut ikke af nyere dato. Der diskuteres
med jævne mellemrum meget på de

Holdningerne og meningerne er til tider trukket meget skarpt op, spændende lige fra at lade børnene være i fred
og selv finde ud af om de vil være nøgne eller ej til at de skal være nøgne og
vil de ikke det, er de og deres forældre
ikke velkomne.
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des blandt nøgne mennesker. Jo mere
vi som de voksne fokuserer på om børnene har tøj på eller ej, jo mere risikerer
vi gøre det til et problem.

store krav til de voksnes forståelse for
barnet. Et påbud om at tage tøjet af, er
efter min mening et overgreb på barnets/den unges integritet.

Jo yngre barnet er, jo færre problemer
plejer der at være. Mine børn og børnebørn har i hvert fald altid nydt den frihed de havde og har på naturistcampingpladsen. Spørgsmålet har oftere
været om ”Vi godt må tage tøjet af
nu?” end det modsatte.

Og hvorfor er det så lige at de absolut
skal tvinges til at være nøgne? Det kan
bestemt ikke være for barnets egen
skyld. Indrømmet, jeg har det også meget svært med badetøj, men må se i
øjnene, at det er påkrævet med en høj
grad af fleksibilitet når det gælder børnene. Shorts og T-shirts er derimod
helt acceptabelt, men er det i grunden
ikke lidt dobbeltmoralsk?
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Teenagere er et helt andet kapitel. Den
begyndende kønsudvikling, med alt
hvad det indebærer af synlige og ikke
synlige forandringer hos barnet, stiller
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Naturist Ungdom
I

deen til Naturist Ungdom har længe
været under opsejling, men nu er vi
klar.
Formålet med foreningen N.U. er:
•

at unge naturister har et fælles
sted hvor de kan mødes.

•

Her kan man udveksle ferieoplevelser, lave fælles arrangementer

•

og blive en del af den etablerede
naturist bevægelse (DNU), uden
at det skal koste en formue.

DNU har godkendt ideen om at unge
under 26, som søger medlemskab af
N.U., tilbydes medlemskab til fordelagtig pris, og med alle de fordele som
DNUs medlemmer har.
Hjemmesiden skal være et mødested
hvor man, hvis man har lyst til at afholde eller lave et arrangement for unge,
kan lægge det ind på siden. På den måde kan man som ung komme rundt i
hele Danmark til forskellige arrangementer.

Foreningen N.U.
De ideer der arbejdes med allerede nu
er: Welness dag i Mariager, fodboldturnering rundt på naturistcamping pladser i Danmark til sommer, Derudover
naturist svømning forskellige steder i
Danmark.
Medlemmerne af N.U. får udover rabatter på overnatninger på campingplader, der er medlem af DNU i DK, også
et gyldigt internationalt naturist medlemskort, der giver adgang til samtlige
INF pladser i og uden for Europa.
Desuden får man bladet Nyt under
Solen, der udkommer 4 gange årligt, og
som indeholder artikler om Naturisme,
ferieoplevelser, debatter, annoncer på
udlejning af sommerhus osv.
Så er du under 26 år er naturist ungdom måske noget for dig, kig forbi
hjemmesiden hvor du kan læse mere,
og sende en mail til os.

Det kan kun gå for langsomt.
15
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Af Michala Jensen

COSTA NATURA

Nyt Under Solen 4/2006

Lækker lejlighed i ét plan er til leje for NUS’
læsere.
Lejligheden, der ligger i forreste række til
Middelhavet og centralt mellem pool og
volleyballbane, er smukkere og mere veludstyret end gennemsnittet. 4 sengepladser
fordelt på dobbeltseng og dobbelt sovesofa
Lejligheden, der har betegnelsen (A2) 116
kan lejes direkte hos Costa Natura:
reservations@costanaturaresort.com
Ved reservering gennem Hasse Fich ydes
der 5% rabat. tlf. 44 98 71 66
e-mail hasse.fich@paradis.dk.
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Rubrikannoncer

Fra naturist til naturist
Sommerhus til leje
Vi har et dejligt sommerhus ved Ringkøbing Fjord
Det kan lejes privat uden ekstra gebyr
til udlejningsfirma
Det indeholder:
Sauna, spa bad, solarium, to dobbelte
soverum, to værelser med to enkelt
senge i hver, båd hvis man har lyst til
at fiske i Ringkøbing fjord.
Kan lejes i vinterhalvåret med forlængede weekender og om sommeren en
eller to uger ad gangen
Henvendelse til:
Svend Overgaard Tlf. 74 69 40 25

Båd til salg
17 fod båd med kabine sælges.
Inkl. 4 Hk motor (efterset)
Prisen snakker vi om,
men jeg håber på ca. 10.000,Nyt Under Solen 4/2006

Hilsen

Dres
Tlf.: 75 92 88 28
Mobil: 61 77 80 28
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Rubrikannoncer
Prisen på rubrikannoncerne, der er
forbeholdt DNUs medlemmer, er
følgende:
½ side 4 gange
(140mm.x75 mm.)
200 kr.
¼ side 4 gange
(60mm.x75 mm.)
100 kr.
Rubrikannoncerne aftales med den
til enhver tid værende redaktør af
NUS, ligesom betaling sendes direkte til Redaktøren sammen med
bestilling af annoncen.
Ønskes enkelt annonce er dette
også muligt

Solsportsforeningen Danmark
Vedsølejren

Pensionistpar søges

Rubrikannoncer

Fra naturist til naturist

I hedder jo nok ikke Kaj og Rosa, men det gør ikke så meget.
Da Kaj og Rosa træder tilbage for at slappe af i Vedsølejren, søges et
pensionistpar, der kan overtage Kajs og Rosas mangeårige gerning i
lejren til glæde for såvel medlemmer som gæster.
Henvendelse til bestyrelsen
Formand:
Herluf Nielsen tlf. 86 63 83 10

Tilbud til NUS læsere
FUERTEVENTURA
Solelskernes Paradis.
Nyt Under Solen 3/2006

En ret omfattende og meget rigt
illustreret guide i Cd-rom udgave.
Kr. 65,00 + porto (i Danmark)
normalpris ca. kr. 143,00.
Bestil den hos Jørgen Weiberg
Telefon: 58 54 95 63
Mail: fuerteventura@paradis.dk.
www.fuerteventura-sol.dk
19

Ny Cd om Fuerteventura
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S

å er der udkommet en ny og gennemrevideret udgave om Fuerteventura af Jørgen Weiberg, en CD – en
elektronisk bog – der skal ses og læses
på computeren. Teksterne ligger som
pdf-filer, der gør dem mere læsevenlige.
For at kunne se det, kræves det, at man
har Acrobat Reader installeret. Dette
program kan gratis downloades fra Internettet på adressen www.adobe.dk
eller www.adobe.com.
Har man ikke selv en computer, kan
man tage Fuerteventura Cd'en med på
det nærmeste bibliotek og se den der.
Den nye e-bog er temmelig omfattende. Skulle den være bogtrykt, ville den
20

være på 270 A4 sider. Der også er et
længere billed-slideshow og en mindre
videosekvens.
Indholdet af e-bogen er ikke alene en
guide, men et helt afhandlingsværk.
Stort set det meste, der er værd at vide
om stedet, er behandlet. Har man læst
denne e-bog, ved man næsten alt om
Fuerteventura, og det er Nordens største værk om dette vidunderlige sted.
Jørgen er kommet på Fuerteventura
siden midten af 80’erne, og han blev
meget optaget af de store brede gyldne
strande. Da Jørgen og hans kone besøgte stedet første gang, manglede de
en fyldestgørende guide. Der var kun

hver, der måtte ønske at
tage dertil, er i hvert fald
godt rustet til turen med
Jørgens Cd-rom i computeren.

I 2004 blev bogen så afløst af en CD,
der nu er blevet til den temmelig omfattende elektroniske bog.
Der findes et utal af strande på Fuerteventura. De hører til verdens bedste, og
det er virkelig et paradis for naturister, og
som Jørgen siger: ”en
uge er for lidt – tag
mindst to og helst
tre”.

Man skal lede længe efter en ligeså detaljeret rejseguide som denne, og ved at
læse beskrivelserne får man et stort
kendskab til øen – og så er den både
underholdende og lærerig.
På hjemmesiden om Fuerteventura
www.fuerteventura-sol.dk kan man
finde et væld af oplysninger om øen. Se
desuden annoncen om Cd'en side 19.

Nyt Under Solen 3/2006

nogle enkelte sider i et mindre hæfte
om De Kanariske Øer, og i de nærmeste år indsamlede de så materiale om
øen for at kunne videregive det til andre, hvilket blev til en guide på 100
sider i 1990.

Jørgen kalder ikke Fuerteventura for solelskernes
paradis for ingenting. De
utallige flotte brede sandstrande er nemlig helt perfekte til solbadning og en
lille svømmetur, et paradis som mange
naturister vil elske.

Med masser af billeder
og små finurlige detaljer tager Jørgen læserne med rundt på den
solbeskinnede ø. En21

Berigtigelse vedrørende arrangementer i Slotssøbadet
Af : Svend Overgaard
Fungerende forretningsfører

D

et er med stor beklagelse at både
Bitte og undertegnede er blevet
total misinformeret af Slotssøbladets
direktør Edvard Køhrsen om, hvem
der afholder naturist aftener i badet og
det samme med sauna aftener.
Bitte var på besøg i Slotssøbadet og
bragte en artikel i NUS omkring Slotssøbadet og som det fremgår af denne,
er det Slotssøbadet der helt og alene
afholder naturist-svømning. Det fik jeg
senere bekræftet pr. tlf. af samme person.
Den 28 oktober til naturistsvømning
fremsendte jeg NUS iflg. aftale med

ovennævnte direktør, og disse blev omdelt på alle borde. To dage efter fik jeg
et nogenlunde høfligt brev fra Danske
Naturister om at vi helt og aldeles var
gået ind på deres område. Jeg har efterfølgende undersøgt sagen og har mailet
med direktøren i to dage, hvor han må
indrømme, at de kun samarbejder med
DN.
Jeg kan herefter kun konkludere, at det
måske under hånden var måden at få
os med ind til at betale deres arrangementer Jeg ved det ikke, men har måske en anelse.
Så venner tag til badet eller ikke, det er
op til hver enkelt, men det er helt og
holdent DN der står for alle arrangementer.

Nyt Under Solen 4/2006

Efterlysning
Bladet modtager gerne indlæg fra læserne!
Fremsend indlæg til:
info@dansknaturistunion.dk
Eller til:
Dansk Naturist Union
Box 165
6400 Sønderborg
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Hvad laver DNU?
Uddrag af referatet af hovedbestyrelsesmødet den 28. oktober 2006

Svend orienterede om, hvilke udgifter
der dækkes af DNU. Regnskabets status skal sendes til Forretningsudvalget
(FU) hver måned.
Køreplan for arbejdet i DNU er på
trapperne. Kalender med aktiviteter i
DNU vil fremover blive offentliggjort i
NUS.
I forbindelse med TV – udsendelser og
artikler i forskellige blade, er der flere
gange opstået tvister i forbindelse med
brug af billeder m.m. som tidligere er
brugt eller gemt til bedre tider af TV/
Medier. For at undgå disse tvister har
FU udarbejdet et regelsæt om ophavsret til de enkelte billeder eller artikler,
således at genbrug kun må ske efter
indhentet tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
Ny redaktør til NUS
Der er indledt forhandlinger med en
mand, som er interesseret i at påtage sig
hvervet som redaktør.
NUS i fremtiden
Bladet vil blive udvidet med flere sider.

Bl.a. med 1 side til ungdomsafdelingen.
Det blev pointeret, at hver forening
stadigvæk har 1 side til rådighed.
Der blev udtrykt utilfredshed over, at
bladet sidste gang var tungere end normalt, hvilket resulterede i forhøjet porto. Svend kunne oplyse, at der også
fremover ville være behov for denne
ekstra porto, men der ville så være luft
til næste portoforhøjelse, så de enkelte
foreninger kunne vedlægge skrivelser.
Pressemeddelelse om det nye DNU
Erik Bonde har udarbejdet en pressemeddelelse, som er udsendt. Kopi blev
udleveret, så deltagerne kunne se resultatet.
Hvor mange skal der være i det nye
DNU?
Der skal ske flere omrokeringer blandt
de personer der på nuværende tidspunkt er tilknyttet DNU med henblik
på yderligere forenkling af strukturen.
Nye tiltag
FU har opstillet en ungdomsafdeling
som ledes af 2 medlemmer af Vedsø.
Ungdomsafdelingen har 1/1 side til
23
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Siden sidst

rådighed i NUS.

Mobilnumre på formænd

Ungdomsafdeling vil også få egen afdeling på hjemmesiden.

Svend efterlyste telefonnumre på respektive formænd, til brug i nødsituationer.

Hjemmesiden
Svend opfordrede til, at de enkelte foreninger var mere kritiske, når der vælges stof til hjemmesiden. Tekst med
vedtægter og andre ”forbud” skal begrænses. Derimod bør tekst og billeder
virke mere positive og tiltrækkende.
Svend efterlyste ”nye” og friske billeder
fra de enkelte pladser, til brug på hjemmesiden.
Internet – ansvarlig for de enkelte
foreninger
Der efterlyses en Web-ansvarlig for de
enkelte foreninger. DNU ønsker en
dialog for at højne standarden på de
forholdsvis få oplysninger der står direkte på DNUs hjemmeside, vedrørende hver enkelt forening.
Nordisk samarbejde
Skandinavisk naturistportal er sagt op.
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Hvor skal DNU hen og hvad vil de
enkelte foreninger bidrage med
Dette punkt blev ikke behandlet separat, men afspejles i de andre punkter.
Møde med campingrådet
FU ønsker at styrke den fremtidige
deltagelse i møder i Campingråd og
Friluftsrådet.
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Ny forretningsfører
Svend vil udarbejde en skrivelse vedr.
arbejdsopgaver og andre vilkår.
Formænds ansvar og deltagelse i
det nye DNU
FU opfordrer de enkelte formænd til at
svare straks i forbindelse med henvendelser.
Annoncer i ind - og udland
Annoncer i udenlandske blade skal
fremover betales af de medvirkende
foreninger eller campingpladser.
Annoncer i NUS, samt priser fremover
De gældende priser for at få optaget
annoncer i NUS er blevet revideret.
Det forventes, at annoncerne med tiden vil kunne dække det meste af produktionsprisen for NUS.
Eventuelt
Det blev debatteret, om der kunne være fordele eller ulemper ved, at lægge
den enkelte forenings generalforsamling i slutningen af regnskabsåret.
Uddraget foretaget af Carsten Matzen

En tur til Gran Canaria
J

eg har været på Gran Canaria, nærmere bestemt på Maspalomas, stedet
Magnolias Natura, et naturiststed, som
jeg så fra rejsebureauet Rassol.
Der er 28 bungalows med en restaurant, reception og swimmingpool. Stedet er et mindre område, men fungerer
fint. Der er tilstrækkeligt med liggestole
ved poolen. Området, bungalowerne
og poolen rengøres dagligt.
Restauranten har dagens ret og et udvalg af andre retter samt desserter m.m.

Ved en beklagelig fejl, var der faldet et
afsnit ud af denne artikel. Derfor bringer vi den igen, i sin fulde længde.

Red.

Priserne på maden er rimelig Derimod
synes jeg at f.eks. fadøl var dyrt. Det
koster 3,40 € i restauranten men kan
fås til 2 € i byen.
Der er gratis bus fra hotellet til stranden og Playa del Ingles flere gange dagligt. Det tager ca. 30 min. at gå til stranden og til Playa del Ingles. En taxa koster ca. 3 € for denne stækning.
Det er nemt at komme til andre steder.
Tag f.eks. en taxa til Maspalomas faro
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Af Erik Antonsen, Tysmosen
Foto: Erik Antonsen
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(en bus endestation). Det koster ca. 3 €.
Derfra går der busser til Puerto Rico,
Puerto Morgan og Las Palmas.
Der er mange restauranter. Prøv at spise andet end frikadeller og rugbrød.
Alle restauranter har et stort udvalg.
Prøv deres fiskeretter; tun, haj eller
rødtunge. Eller hvad med kanin i
spansk sovs? – En himmelsk spise.
Hvis I tager til playa del Ingles, så tag
til Kasbah og find restauranten ”Toro
Negro”. (Jeg har en svaghed for peberbøf). Af seks stjerner giver jeg Toro
Negro fem med en pil opad. Det er en
dejlig restaurant med velsmagende
mad. I centret er der en lille plads, hvor
der er levende musik fra kl. 20.00 (Kun
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én mand spiller), men der er tradition
for, at det er dansemusik. Det er der
mange der benytter sig af og danser til.
En stor fornøjelse for dem selv og os
andre. Det giver en god stemning.
Hvis I besøger CITAEN, et andet af de
mange butikscentre, der er i Playa del
Ingles, ligger den ene restaurant ved
siden af den anden. Ligeledes med butikkerne, det er meget koncentreret. Jeg
har besøgt flere af restauranterne på 1.
sal. En del af dem har menukort på
dansk. De er gode, men efter min mening lidt for aggressive i forsøget på at
overtale gæsterne til at komme ind. Set
med mine øjne er priserne rimelige. En
god bøf koster 12 € og derunder.

Cent. En is koster 2,70 € på stranden
og 1,05 € i byen.
Jeg var i Arguineguin en tidligere og
nuværende fiskerby, nu også turistby.
Der er der en del restauranter. Jeg var
interesseret i deres fiskeretter. Jeg fandt
én med hummer på menuen, men til 70
€, så jeg valgte en anden restaurant og
en anden fiskeret.
Jeg var af sted sidst i maj 2006 hvor
temperaturen lå mellem 25o og 32o i
dagtimerne.
Tag en tur til Gran Canaria, evt. på det
omtalte hotel. Nyd solen, vinden og
vandet, men husk solcreme. Solen er
meget stærk!
God rejse
Erik Antonsen alias Anton
Tysmosen (endagscampist)
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Stranden Playa del Ingles er et kapitel
for sig. Jeg tror den er 5 km lang fra
Maspalomas til Playa del Ingles. Der er
en meget stor strækning hvor der er
naturist strand. Et lille skilt viser hvor
grænserne går. I det område er de tilladt at gå som Adam og Eva, hvilket
jeg gjorde, men enten kan folk ikke
læse eller også er 95 % af de personer
der går der, kun kommet for at se hvordan Adam og Eva er skabt. Ligeledes
undrer det mig hvor få kvinder der var
topløse på denne naturist strand.
Personligt kan jeg ikke ligge og stege i
solen 5 -7 timer, så jeg går gerne denne
tur, hvor der er boder næsten hele vejen. De har is, vand og lidt at spise,
men de er dyre. En vand på 33 cl koster 1,20 €. I byen får man 1½ l for 70
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Ferie i Sydtyskland
Af : Ester Matzen

P

å opfordring vil jeg her fortælle
lidt om vores campingtur til Bayern i sommer.
Efter at have nydt den flotte danske
sommer herhjemme måtte vi så til at
pille forteltet ned for at tage sydpå. Det
er altid lidt vemodigt, da man så ved, at
det var den sommer, men vi havde jo
trods alt en ferie at se hen til.
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Starten
Vi startede så fra Sønderborg den
7.august i lidt køligt vejr. Vores første
mål var en lille by Wehrda, der ligger i
nærheden af Fulda. Der har vi flere
gange overnattet undervejs sydpå. Det
er ingen naturistplads, men den er vældig hyggelig. Da vi var lidt trætte, tog vi
en ekstra overnatning der og fik så lejlighed til at besøge lidt seværdigheder i
omegnen. Vi besøgte Point Alpha, der
er et museum, der fortæller om forholdene dengang Tyskland var delt. Det
var ret interessant. Vi har set flere af
den slags museer, men dette var et af
de bedre.
En dejlig plads i Nürnberg
Dagen efter fortsatte vi så mod Nürn28

berg, der var vores endelige mål. Der er
en ret stor naturistplads, som vi var
blevet anbefalet af en af vore gæster i
Lyngbo. Vi fandt pladsen uden de store
problemer, selv om den lå i midt i byområde. Jeg havde også haft ringet til
lejrchefen og fået lidt hjælp til at finde
den.
Det var en dejlig plads med høje træer
og masser af forskellige sportsfaciliteter. Der var mange fastliggervogne og
de lå meget tæt. Og da vi var der, så vi
ikke mange mennesker. De fleste var
bortrejst på ferie, der kom nogle få i
weekenden, når der var arrangementer
Udflugter
Vejret var lidt blandet, så vi brugte en
del tid på at køre rundt i omegnen. Vi
besøgte bl. a. en lille by, der hed Pottenstein, hvor der var en rigtig flot
drypstenshule. Byen var hyggelig med
bl. a. en rigtig god restaurant, hvor vi
fik alle tiders ”Blaue Forel”. Det kulinariske må vi jo heller ikke forsømme,
vel? Derefter gik turen videre til Louisenburg, der er et gammelt friluftsteater
og hvor der også er en labyrint af klipper (Felsenlabyrinth). Vi var dog ikke

inde i den, da der var ret vådt.
Hilsbachtal
Efter flere ture rundt i Bayern, fortsatte
vi videre til en naturistplads i nærheden
af Heilbronn, der hedder Hilsbachtal.
Det er en kommerciel plads, men den
er rigtig lækker. Der tog vi så også et
par overnatninger. Derfra var vi også
på sightseeing i omegnen.

tet, hvor vi kunne se hele instrumentpanelet. Godt jeg ikke skulle betjene
det. Byen, hvor museet ligger, hedder
Sinsheim. Museet er virkelig et besøg
værd, men tag god tid med.
Extertal

Herefter gik turen direkte tilbage til
Lyngbo efter 14 dejlig dage i udlandet.
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Undervejs til campingpladsen så vi et
sted, hvor der hang en flyvemaskine
oppe i luften og ved nærmere eftersyn
fandt vi ud af, at der var et teknikmuseum der. Det besøgte vi så dagen
efter. Det var rigtig spændende. Kæmpestort! I to store haller i to etager.

Efter et par dage fortsatte vi videre til
Camping Eimke i Extertal. Der har vi
også overnattet flere gange undervejs.
Det er en stor ikke-naturistplads, der
ligger i et meget smukt område, så der
var også muligheder for udflugter.

Flyvemaskiner, biler, tanks, gamle tog,
gamle dukkevogne, gamle badedragter,
scener fra ørkenkrigen osv. Bl.a. havde
de også den franske Concorde hængt
op, den var vi oppe i. Vi kunne gå hele
vejen gennem kroppen op til cockpit29

NF Fyn

Bøjden
Af: Ib Jørgensen

Så går år 2006 på hæld med hastige
skridt. Alvoren går rigtig op for os den
1. november der starter dagen med
storm, få varmegrader, sne og slud.
Pudsigt at se roser og georginer m.m. i
fuldt flor, efter det meget milde efterår,
nu med sne på. Så tænker vi, med glæde, på den nys overståede sommer som
blev den bedste sæson i vores historie.
Med et sommervejr så selv en beboer,
fra sydhavsøerne, må være misundelig
og så mange gæster, som aldrig før, vil
vi nu nyde vinteren med dens skiftende
vejrlig og glæde os til solen og varmen
kommer igen til foråret.
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Samtidig vil vi se frem til at møde alle
jer glade naturister igen til næste sommer.

NF-Fyn ønsker
hermed alle naturister en rigtig
glædelig jul samt
et godt nytår med
tak for året der
gik.

Bestyrelsen
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moderne campingplads med alle de
faciliteter, der hører nutiden til.

Af: Herluf Nielsen

70 år med naturisme ved Vedsø

I anledning af 70 årsdagen for lejren
besøgte Viborg Stifts Folkeblad lejren
for at markere, at naturismen stadig
lever ved Vedsø. Bladet bragte en meget stor artikel med tilhørende billeder.

70 år er gået siden de første nudister,
som det hed dengang, kom til Vedsø.

Artiklen kan ses på bladets hjemmeside:

I trediverne, hvor naturismen startede i
Danmark - også kaldet pionertiden,
kom de første naturister til Vedsø. Det
var i den tid, hvor pionererne tog rundt
i landet for at finde egnede steder til at
udfolde deres fælles interesse – soldyrkelse.

http://www.viborg-folkeblad.dk/
apps/pbcs.dll/article?
AID=/20060717/
VIBORG/107170134/0/viborg

Efterhånden som interessen voksede
for naturismen, blev kravet for et fælles
mødested større.
Her blev Vedsø samlingspunktet for
naturister i Danmark. I 1941 startede
de første Vedsøstævner, hvor man hyggede sig med forskellige sportsaktiviteter og fællessang. Det var jo også den
tid, hvor det danske flag vajede hver
dag for at vise sammenhold. Vedsøstævnerne fortsatte frem til 1953.
I mange år derefter har lejren for det
meste været forbeholdt foreningens
medlemmer.
Efter en modernisering i 1999 blev der
igen åbnet for besøgende til lejren.
Vedsølejren fremtræder i dag som en

(Artiklerne bringes andetsteds i bladet red.)
Samtidig har DR2 lavet en udsendelse
om naturismen i Danmark, hvor også
Vedsølejren var repræsenteret med indslag fra lejren samt gamle billeder.
Tag til Vedsø og oplev lejren, den er
stadig et besøg værd.

Fra SOS nr.3, 1944
Saa hilset da vær Du vor solglade Ven,
der møder med friskest Humør,
med ærligste Sind og med Tanke saa ren
at nyde Natur, som man bør.
Her Kræfter Du samler til Hverdagens
Pligt,
Din Gerning som Legen da gaar.
Alt svært bliver let ej sur eller træt -,
sundt Helbred Du sikrest opnaar!
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Solsportsforeningen Danmark

Vedsø

En Solven.
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NF Lillebælt

Lillebælt
Af: Birgit Ruby
Foto: Per Thomsen

V

i er ved at gå i hi. Nogle af os er i
hvert fald, men ildsjælene har
travlt med at vinterklargøre pladsen.
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Det voldsomme skybrud i august fik
endnu en gang diskussionen om
dræning af de øverste gader til at blusse
op. Vi besluttede at nu skulle det være.
Det kan godt være at vi overvejer ideer
længe, men når først beslutningen er
taget, går det stærkt. Så nu er der gravet
dræn ned. Vi kan nok ikke dræne os ud
af problemerne ved voldsomme
skybrud, men de mere normale
regnvejr samt det forholdsvis høje
grundvandsspejl skulle der nu være
rådet bod på. Ved samme lejlighed er
de dybestliggende og mest skrå pladser
blevet fyldt op og jævnet.
Vi har også været igang med et
længerevarende projelt med at få
udskiftet de mange hybenhække med
mere vedligeholdelsesvenlige og knap
så stikkende planter. Dette projekt har
også nået sin afslutning.
Tilbage til skybruddet. Der løb en bred
flod af lerfarvet vand ned over pladsen.
Vi fik mere end 140 mm regn i løbet af
ganske få timer. Os, der var på pladsen
den dag, har aldrig oplevet noget
lignende. Flere af enhedspladserne stod
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under vand. Heldigvis undgik vi skader
på telte og vogne. Til gengæld fik de
store mængder vand en del af skrænten
ned mod stranden til at skride ned.
Derfor har det været nødvendigt at
flytte afskærmningen mod skrænten
længere op på pladsen. Til foråret vil
det så vise sig om vi bliver nødt til at
inddrage en enhedsplads, men tid den
sorg.
I de to arbejdsweekender mødte der
rigtig mange medlemmer op. De kom
fra nær og fjern. Det har betydet at
bestyrelsens ambitiøse planer for
efterårsarbejdet er nået, og en stor tak
til medlemmerne for den flotte
opbakning.
Den første efterårsstorm ramte os d.
27. oktober og blæste alt vandet ud af
fjorden. Det var denne dag broen
skulle være taget op.

Aktiviteter
Generalforsamling d. 26. november kl.
10.00 i Gamborg Forsamlingshus
Vinterkaffe ca. kl. 14.00. Den 2. søndag
i vintermånederne. Medbring selv kaffe
og brød

Af Merete Pedersen

Pladsen blev lukket ned midt i oktober.

L

Her den 28. oktober var der en hel del
af NF Lyngbos medlemmer, der deltog
i naturistsvømning og sauna aften i
Slotssøbadet i Kolding. Det var en rigtig hyggelig aften.

Der har i år været ca. 16 % flere overnatninger, så det kan vi jo kun glæde os
over.

Aktiviteter

ige lidt nyt fra Lyngboparken.
Den forgangne sommer har været
virkelig dejlig. Det gælder ikke mindst
sidste halvdel af juni, juli og august måneder, hvor vejret har været virkeligt
knald godt.

Vi håber at få en lige så god sæson næste år.

Den 18. november 2006 afholder foreningen generalforsamling i Lyngboparken.

Tysmosen

NF Nordjylland

Intet nyt.

Intet nyt.

DNUs kalender – 2007
Hovedbestyrelsesmøde

27. januar 2007

Ferie for alle Bella-center

DNU deltager ikke

Ferie for alle Herning

23.-24.-25. februar 2007 DNU deltager

Generalforsamling i DNU

17. marts 2007 på Lillebælt
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NF Lyngbo

NF Lyngbo

Adresser
Dansk Naturist Union
Box 165
6400 Sønderborg
Tlf.: 70 22 27 26
info@dansknaturistunion.dk
www.dansknaturistunion.dk
Forretningsfører
Svend Overgaard (Vedsø)
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Forretningsudvalgsmedlem
Leif Pihl
Formand for NF Corona
Fuglebakkevej 103 1. th.
2000 Frederiksberg
nfcorona.formand@besked.com
Tlf.: 38 19 27 26
På valg i 2007

Britta Helbech
Formand for København NF
Tlf.: 49 14 05 66
Flemming Mortensen
Formand for NF Nordjylland
Tlf.: 20 66 69 94
Leif Hierwagen
Formand for Nordisk Solsport
Tlf.: 47 98 86 87
DNU Kasserer
John Hansen (NF Nordjylland + Lillebælt)
Gisselfeldparken 16
9400 Nørresundby
Tlf.: 98 17 93 02
kasserer@dansknaturistunion.dk
DNU repr. i Campingrådet og Friluftsrådet
Tony Møller (Solvennerne + Lillebælt)
Ulsøparken 1-13-2
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 26 74/29 82 69 41
tony@broendbybredbaand.dk

Forretningsudvalgsmedlem
Herluf Nielsen
Formand for Solsportsforeningen Danmark
Kløverstien 38
8800 Viborg
hrn@hrn.dk
Tlf.: 86 63 83 10
På valg i 2008

Ansvarlig for medlemmer, abonnenter, INF
Eva Lackner (NF Fyn)
Fjordvænget 3
7700 Thisted
Tlf.: 97 91 28 01
bestyrelsesmedlem@dansknaturistunion.dk

Hovedbestyrelse i øvrigt
Ib Jørgensen
Formand for NF Fyn
tlf. 5665 6230

Revisorsuppleant.
Johni Nielsen (Solvennerne) på valg i 2007.

Bjarne Nielsen
Formand for NF Lillebælt
Tlf.: 74 84 13 70
Merete Pedersen
Formand for NF Lyngbo
Tlf.: 75 55 31 64
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Revisorer.
Carsten Matzen (NF lyngbo) på valg i 2008

DNU Webmaster
Ole Aaby Ipsen (Lillebælt)
web-redaktionen@dansknaturistunion.dk
NUS Redaktør
Indtil redaktørstillingen er besat, sendes alt
til forretningsføreren
Tlf.: 70 22 27 26
info@dansknaturistunion.dk

NF Corona
Forening uden plads.
c/o K. Bøgelund
Ved Lindevangen 24, 4. tv.
2000 Frederiksberg
nf.corona@post.cybercity.dk

NF Nordjylland
Formand Flemming Mortensen
Tlf.: 96 66 69 94
nfn@nf-nordjylland.dk
www.nf-nordjylland.dk
Nordjyllands Naturistcamping
bb@bbbb.dk
www.bbbb.dk

NF Fyn
Bøjden Næs, Horne
5600 Fåborg
Plads tlf.: 62 60 17 02
info@nf-fyn.dk
www.nf-fyn.dk

Solsportsforeningen Danmark
Kløverstien 38, Birgittelyst
8800 Viborg
Tlf.: 86 63 83 10
fkk@vedsolejren.dk
www.vedsolejren.dk

NF Lillebælt
Lillebælt Naturistcamping
Fjordvej 74, Svinø
5500 Middelfart
Tlf.: 64 40 33 59
info@naturisme.dk
www.naturisme.dk

Nordisk Solsport
Hyldeholm
Roskilde Fjord
Formand: Leif Hierwagen
Solen 33390 Hundested
Tlf.: 47 98 86 87
solen@mail.dk
Øen er fredet, derfor kun adgang for foreningens medlemmer.

Medlemsforeninger

NF Lyngbo
Lyngboparken
Strandfogedvej 15
6854 Henne
Tlf.: 75 25 50 92
info@lyngbo.dk
www.lyngbo.dk

International Naturist Federation.
www.inf-fni.org
Skandinavisk Naturistguide.
www.naturistnet.org

Rettelser, ændringer eller tilføjelser til
adresselisten sendes til:
Dansk Naturist Union
Box 165
6400 Sønderborg
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Solvennerne
København NF, Tysmosen
Nybøllevej 21, Ledøje
2765 Smørum
Tlf.: lejrchef: 44 97 34 02
solvennerne@tys-mosen.dk
www.tys-mosen.dk

Deadlines for 2007 bliver som følger:
nr. 1 1. februar udkommer uge 8
nr. 2 1. maj udkommer uge 21
nr. 3 1. augustudkommer uge 34
nr. 4 1. nov. udkommer uge 47
35

36

Nyt Under Solen 4/2006

