Virksund Camping
- med Limfjorden som bagtæppe
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Mange går
med en drøm...
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Hans Korsgaard

UGE 28-31

FRE

Samlet pris pr. time Excl. forbrug

Hans Korsgaard. Virksund Camping er stedet,
hvor hygge og ro er i højsædet, samtidigt
med, at pladsens fine overnatningspriser gør
stedet attraktivt for familier med børn. Ikke
mindst bedsteforældrene!

Bogen blev næsten udsolgt under præsentationen, og borgmester Peder C. Kirkegaard, Skive, udtrykte under receptionen
stor glæde over initiativet, som kom fra
Hans Korsgaard.
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Hans Korsgaard og hustruen Ana Saptefrati sæt
ter en ære i at deres gæster hygger sig på den lille
campingplads i det gamle fiskerleje i Virksund. Der
er omkring 100 fastliggere, og Ana, som er musikpædagog, griber ofte violinen og spiller for gæsterne.
Er du til Aakjær sange, så vel mødt!
Lisbeth Andersen-Farmer - Hans Korsgaard - Jens Østergaard

Virksund
Med Limfjorden som
bagtæppe
De havde til dagen og vejen, Virksund-fiskerne.
Men så kom der en dæmning...

Jeg kender den.
For mig er drømmen blevet en
livslang kærlighed.
Til livet på en campingplads

I dette hæfte står “hemmeligheden” bag Hans
Korsgaards påstand, “Det bedste liv er et campingliv.”. 24 sider. Download hæftet fra vor hjemmeside.
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Dette er en af Hans Korsgaard mange
lune bemærkninger. Og rigtigt er det
da også, at campingpladsen ligger
enestående smukt lige ned til Virksund,
som er en af Limfjordens helt unikke
vige. I øvrigt et af de steder, hvor vore
forfædre, vikingerne, samledes før de
drog på togter.
Hans Korsgaard, som har drevet Virksund Camping i mange år, elsker simpelthen stedet – og campinglivet. Så
meget, at han gennem flere år har
drevet en af landets største ejendomsforretninger med campingpladser som
speciale.
Hans Korsgaard og hustruen Ana Saptefrati sætter en ære i, at deres gæster
hygger sig på den lille campingplads i
det gamle fiskerleje i Virksund. Der er
omkring 100 fastliggere, og Ana, som er
musikpædagog, griber ofte violinen og
spiller for gæsterne.
Sidst i forbindelse med en velbesøgt
reception i anledning af udgivelsen af
bogen, ”Virksund – med Limfjorden
som bagtæppe”. Hans Korsgaard er
medforfatter af bogen og øser heri af sin
store viden om det lille samfund og dets
beboere.
Bogen blev næsten udsolgt under
præsentationen, og borgmester P.C.
Kirkegaard udtrykte under receptionen
stor glæde over initiativet, som kom fra
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“Kommer du tættere på
vandet, bliver du våd!”
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Ved en velbesøgt reception for nylig i anledning af udgivelsen af bogen, ”Virksund – med
Limfjorden som bagtæppe”, delagtiggjorde Hans
Korsgaard de besøgende i sin store viden om det
lille samfund og dets beboere.
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