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                                 Danmark og Norgestur juni 2016 

 

Nmgk Rogaland arrangerer for fjerde år på rad, en ny Danmarkstur. Vi har 

vært høyt og lavt på Jylland , tatt fergen over til den spesielle Ærø , og dette 

året var vi på Sjælland , like ned til Møns klint .  Men, jo flere vi er sammen, 

osv. Hva om andre sentre i Nmgk ville slå lag? Neste års tur blir sammen med 

Nmgk Bergen. Vi gleder oss til dette, og åpner for at andre sentre også kunne 

vurdere  turdeltakelse. Det har også vært et ønske å kombinere senterturer med 



fellesarrangementer i Nmgk. Neste år klaffer dette med det nystartede Norsk 

Mg-rally. Danmarksturen ender i Oslo. Vi kjører oppover, og  blir med på 

aktiviteter og sosialt Mg felleskap .  

I Danmark er turen lagt til det fine området nord for København.  

Kjøreetappene blir mindre. Det kan bli tid til fotturer og sykkelleie. 

 

Planen er som følger:  

Avreise med Fjordline fra henholdsvis Bergen og Tananger, lørdag 4 juni, om 

kvelden .  

Søndag 5 juni : Vel ankommet i Hirtshals  kjører vi motorveien sørover, tar ut 

på margerittveiene i Ålborg .  En stopp i den deilige bilutstyrsbutikken, Mg 

center , i Gistrup, er et must , før vi kjører inn langs Mariager fjorden og spiser 

lunsj på gamle  hotel Postgaarden i Mariager.  

Så går ferden videre langs østkysten. Over Randersfjorden med ferge , og  rundt 

landskapsvernområdet mellom Ebeltoft og Århus, det kjente Molboland. Det 

legges inn nødvendige stopper. Så kjører vi inn i Århus og ned på kaien der 

hurtigfergen over til Sjællands Odde går nesten hver time . Ankommet Odden , 

kjører vi den korte etappen bort til Højby , til Højby kro og hotel .  God 

standard på overnattingsplassene er viktig . Eget bad likeså . Men også stedets 

ytre og indre kvaliteter . Ikke minst,  " sjel " .  Og dette veid opp mot pris . Højby 

kro og hotel koster ca 900 dkr for dobbeltrom , med bad og morgenmad.  

 

 



Mandag 6 :  

Vi kjører bort til den lille fergen over Roskilde fjorden. Og fortsetter inn mot 

Gribskov , Esrum sø, Fredensborg slott, og tar kanskje en lunsj i mye omtalte 

Humlebæk , eller Lousianna kunst museum ut mot sjøen i Øresundet.  Deretter 

kjører vi ned til kurhotell Skodsborg, et elegant hotel i funkis-stil (her har vi 

reservert 12 superior rom, pris 1500 dkr). 

 

Tirsdag 7:  

Vi har god tid denne dagen. Enten togtur ned til København, eller kjøretur I 

området. På ettermiddagen kommer vi til hotel Søfryd som ligger flott til ved 

Roskildefjorden ( pris for dobbeltrom er 1000 dkr)  

 

Onsdag 8 :  

Dfds fergen går fra nord København kl 1730 . Denne fergen er av god kvalitet 

og er rimeligere enn Fjord line. Tur til byen er i gå avstand .  

 

Torsdag 9 :  

Vi ankommer Oslo kl 0945 . Så er det opp til deltakerne om de har meldt seg på 

Mg rallyet . Noen drar kanskje hjem med fly mens andre ser frem til fine kjøre 

opplevelser .  Opplysninger og påmelding til Mg rally skal snart bli lagt ut . 

Søndag 12  blir det Mg tur vestover.   

 

 

Mange erfaringer er gjort på tidligere turer. Utfra dette har vi kommet til at det 

er best å kjøre noe oppdelt. . Det er komplisert å holde en lang kolonne samlet . 

Og fra å bli møtt med smil til å se et  hissig ansikt fra dansken , som etter mye 

strev har klart å komme forbi den lange , tettsittende bilrekken vår.... Jo, vi kan 

gjøre opplegget enklere.  Det viktige er å komme sammen på hotellet om 

kvelden.   Vi opererer ikke med noen direksjon eller tur general . Bare 

tilretteleggere og koordinatorer som  er raske på å yte service og hjelp om 

problemer oppstår.  

Ferger og hotellene har vi opplevd å være fullbooket og faktisk var hotel 

Skodsborg fullbooket  på andre dager i vår uke. Vi har derfor fått reservert 12 

dobbeltrom frem til 15.desember. For sikker påmelding setter vi en tidsfrist ved 

denne datoen. 



Deltagerne er selv ansvarlige for å booke ferge og hotell. Alle 

detaljopplysninger fås ved henvendelse til senterleder Erling Vølstad og 

Torbjørn Stangnes Nmgk Bergen. 

 

Dette blir neste års tur . Idylliske Danmark med gode Mg venner, avslappende 

ferge etapper , Nmgk arrangement og rally , for så tilslutt å kjøre over 

høyfjellet. 

Vi gleder oss og  teller ned dagene !  

 

Mvh Erling Vølstad. Senterleder i Nmgk Rogaland . Voelst@online.no  
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