
Også i 2010 indleder NORDEN Nu det nye år med et 
rejsemagasin med en række gode tilbud fra lokalafdelinger, 
på rejser i Norden og nabolande. 

Som en slags opfølgning på de mange arrangementer 
rundt om i landet i november om temaet »På sporet af 
klimaet«, giver disse rejsetilbud gode muligheder for bl.a. 
at komme på sporet af klimaet – både det vejrmæssige og 
det menneskelige – i vore nabolande, hvor vi jo altid er 
velkomne. God rejselyst !

Redaktionen

Velkommen i Rejsemagasinet

Tag 

ud

Teknisk arr. Grønlands Rejsebureau i samarbejde med 
Nanortalik Tourism Service Aps

Vores medlemsrejse i fjor blev udsolgt på få dage, så 
vi tilbyder endnu en dejlig rundrejse til Sydgrønland i 
dagene fra lørdag den 14.-21. august i 2010.

Rejsens målgruppe er personer fyldt 60 år på afrejse-
tidspunktet, da de opnår en senior rabat (er fratrukket i 
prisen). Rejsegruppen er kun på 12 deltagere med egen 
erfaren rejseleder på hele turen. Rejsedeltagerne samles 
inden rejsen i Roskilde til en grundig forberedelse af 
rejsen, så du kan være tryg og nyde oplevelserne. Der 
udleveres rejsemappe med dag-til-dag program, delta-
gerlister, bykort og brochurer om Grønland.

Rejsen finder sted med Air Greenland fra Kastrup 
til Narsarsuaq og videre med den store S 61 helikop-
ter til Roskildes venskabsby Nanortalik, hvor vi bor i 

Rundrejse i Sydgrønland 8 dage i 
august
Med Foreningen NORDEN, Roskilde Afdeling

4 nætter på det kendte Hotel Kap Farvel i de bedste 
værelser med pragtfuld udsigt til fjeldet og havet. Det 
er rummelige værelser med eget bad, wc, tv og el-kedel. 
Alle måltider med lækker mad og kaffe indgår på hele 
rejsen. Der er hver dag program med f.eks. byvandrin-
ger, museumsbesøg, kaffemik hos grønlænder, lette 
vandreture i området og sejladser. Du kommer til ind-
landsisen i Tasermiutfjorden besøg i bygden Tasiusaq. 
Vi sejler med egen turbåd til Narsarsuaq. Undervej 
bader vi i de varme kilder på øen Uunartoq og kom-
mer på byvandring i Julianehåb (Qaqortoq). Vi bor i 3 
nætter på Hotel Narsarsuaq også i de bedste værelser. 
Udflugt med båd til Erik den Rødes boplads Brathalid 
og med båd ind i Isfjorden mellem de store betagende 
isfjelde.

Under rejsen forberedes og efterbehandles dagens pro-
gram under hyggelige former.
Alle måltider og udflugter er med i prisen. n

Fakta
Dette er »luksusrejsen« til en specialpris på 18.975 
kr.
Tillæg for enkeltværelser 2.200 kr. for hele rejsen.
Tilmelding og yderligere oplysninger hos Alf Tornberg, 
tlf. 27 52 82 38

Mail : alf@nanortalik.dk
Du kan få tilsendt specialprogram.
Tilmelding hurtigst muligt.

Bertil Haarder



Til Island med Foreningen NORDEN  
i Allerød 1. juli – 9. juli 2010

Vandfald og vild natur

Oplev Islands barske højland ved Landmannalaugar, 
de frodige områder på Sydlandet og mange storslåede 
vandfald. Det bliver en tur, hvor der lægges vægt på 
naturoplevelser, gerne på steder, hvor der sædvanligvis 
ikke færdes så mange turister, og vi giver os god tid til 
at bevæge os rundt i de smukkeste områder af Island, 
også til fods. 

Vi besøger naturligvis også de klassiske steder som 
Tingvallasletten, det imponerende vandfald Gullfoss 
og de varme springkilder ved Geysir.

Vi skal høre spændende fortællinger om sagaerne 
og Islands historie. Turen rundes af med en dag i den 
livlige hovedstad Reykjavík med mulighed for at se 
håndskrifterne, besøge byens utallige museer eller bare 
gå på opdagelse på egen hånd.

Turen er ikke egnet for svært gangbe-
sværede. 

Torsdag den 1.7.: Keflavík – Laugarvatn

Der er afgang fra Kastrup kl. 14.00, og vi ankommer 
til Islands lufthavn Keflavík  kl. 15.10 (lokaltid), hvor 
bussen venter os. Der kan handles toldfrit og veks-
les penge i lufthavnen, hvorefter vi begiver os på vej 
mod Islands mest berømte område: Nationalparken 
Þingvellir, hvor det såkaldte Alting, grundlagt år 930, 
tidligere afholdtes og fastsatte islandsk lov. Sidst på 
dagen indkvarteres vi på det hyggelige Hótel Edda i 
byen Laugarvatn, hvorfra der i klart vejr er en strålende 
udsigt til vulkanen Hekla. Fælles middag om aftenen.
  
Hotel Edda, Laugarvatn, tlf. 00 354 444 4810.
Pæne værelser med bad/toilet på gangen. 

Fredag den 2.7.: Laugarvatn – Hálendismiðstöðinni 

Efter morgenmaden besøger vi Geysir, stedet med de 
varme springkilder. Ikke langt herfra ligger det impo-
nerende vandfald Gullfoss, som er én af den islandske 
sydkysts mange perler, og her er mulighed for at købe 
frokost. Turen går videre til Islands ældste bispesæde, 
Skálholt, og fortsætter ad primitive veje ind i det øde 
islandske højland, som byder på mange farvekontraster 
og storslåede udsigter, så vidt øjet rækker. Ved aftens-
tide når vi Hrauneyjar – et meget særpræget indkvar-
teringssted beliggende i unikke men øde omgivelser, og 
her mødes vi til fælles middag om aftenen.
Hotel Hrauneyjarmidstödin, tlf. 00 354 487 7782
Små primitive værelser med bad/toilet på gangen.

Lørdag den 3.7.: Hrauneyjarmiðstöðin – Landman-
nalaugar – Hrauneyjarmiðstöðin

I dag efterlader vi kufferterne og begiver os ind i 
naturområdet Landmannalaugar, som er et enestående 
og mærkværdigt landskab med svovlgule, jernrøde og 
ravnsorte klipper, ældgamle kratere og glimtende tur-
kisblå søer. Dagen er afsat til vandreture i det smukke 
område, og hotellet har sørget for madpakker. Der 
bliver også mulighed for at bade i heiti potturinn - 
den naturligt varme flod. Tilbage til fælles middag på 
Hrauneyjarmiðstöðin.

Hotel Hrauneyjarmidstödin, tlf. 00 354 487 7782 

Søndag den 4.7.: Hrauneyjar – Kirkjubæjarklaustur

På vej mod sydlandet kører vi gennem Islands ældste 
lavaområde Eldhraun. Vi gør ophold ved kløften Eld-
gjá, hvor vi går en tur, nyder hotellets frokostkurv og 
får glæde af endnu et smukt vandfald – Ófærufoss. Vi 
fortsætter sydøst på over det golde fjeld og gennem bru-
sende floder for at ende på Hótel Kirkjubæjar-klaustur 
i byen af samme navn. Fælles middag om aftenen.

Hotel Kirkjubæjarklaustur. Pæne store værelser med bad/
toilet på værelset.

Mandag den 5.7.: Kirkjubæjarklaustur –  Jökulsárlón 
– Skaftafell – Kirkjubæjarklaustur

Endnu engang kan vi efterlade kufferterne og begive 
os østpå for at besøge Jökulsárlón, den smukke glet-
scherlagune, hvor vi skal sejle en tur i et amfibiekøretøj 
blandt de hvide og turkisblå isbjerge. Herefter fortsæt-
ter vi til nationalparken Skaftafell, hvor vi går op til 
vandfaldet Svartifoss. Her kan vi nyde den medbragte 
frokost. Dagen byder også på Islands mindste kirke, 
Núpstaður, og vi skal se Dverghamrar, en fritstående 
og imponerende klippeformation i søjlebasalt.

Tilbage på hotellet spiser vi fælles middag om afte-
nen.

Hotel Kirkjubæjarklaustur

Tirsdag den 6.7.: Kirkjubæjarklaustur – Skógar

På vej mod det smukke Skógar krydser vi den enorme 
lavamark Eldhraun og standser første gang i den lille 
by Vík, hvor vi kan handle i den meget velassorterede 
uldbutik. Her er mulighed for at købe frokost. Fra Vík 
fortsætter vi til Dyrhólaey, som er en enorm klippe-
formation beliggende på en sort lavastrand og med en 



forrygende udsigt over Atlanterhavet. Vi ankommer til 
Hótel Edda Skógar sidst på dagen og skal, som afslut-
ning inden indkvartering og middag, se det 62 m høje 
betagende vandfald Skógafoss. Efter middagen bliver 
der mulighed for en ridetur rundt gennem de maleriske 
omgivelser i den lyse sommeraften.

Hotel Edda, Skogar, tlf. 00 354 444 4830
Bad/toilet på gangen. 

Onsdag den 7.7.: Skógar - Reykjavík

Onsdag morgen begiver vi os af sted mod Reykjavík 
og standser på vejen ved det høje vandfald Seljalands-
foss, som man kan gå om bagved. Vi gør holdt i en af 
de større byer på sydkysten, hvor der kan købes fro-
kost. Hvis vejret tillader det, tager vi en afstikker ned 
omkring den lille fiskerby Eyrarbakki og forbi den lille 
fine Strandarkirkja, som har en unik beliggenhed med 
en fantastisk udsigt over havet. Herefter besøger vi de 
stinkende svovlkilder og kogende mudderpøle i Krýsu-
vík og kører derefter langs den smukke sø Kleifarvatn 
for til sidst at ende i Reykjavík. Efter indkvartering 
på hotellet står aftenen til fri disposition og omfatter 
middag for egen regning.

Hotel Reykjavík

Bad/toilet på værelserne. Godt beliggende. Kort afstand 
til bycentrum.

Torsdag den 8.7.: Reykjavík – Reykjavík

Torsdag formiddag tager vi en rundtur i byen med bus 
og skal bl.a. se et af byens vartegn, Perlan, hvorfra der 
er en pragtfuld udsigt over byen. Vi besøger også det 
arkitektonisk særprægede og smukke rådhus, der ligger 
ud til søen Tjörnin. På turen rundt i byen kan man 
gøre sig bekendt med seværdigheder og vigtige gader. 
Rundturen ender ved Kulturhuset, hvor de legendari-
ske islandske håndskrifter, som er islændingenes uden 
tvivl største kulturskat, udstilles. Resten af dagen er til 
fri disposition, og der er gode muligheder for at shoppe 
sig fattig i Reykjavík. Her findes både uld, kunsthånd-
værk, solidt fritidstøj, designertøj, islandske helse- og 
skønhedsprodukter og vakuumpakket islandsk laks. 
Den sidste aften i Reykjavík mødes vi til en festlig 
afskedsmiddag.

Hotel Reykjavík

Fredag den 9.7. : Reykjavík – Bláa Lónið – Keflavík
Man kan ikke forlade Island uden at have været en tur 

i Bláa Lónið, Den Blå Lagune, så den besøger vi på 
vej fra hotellet til lufthavnen i Keflavík. Lagunen er 
det oplagte sted at få et afslappende og helsebringende 
bad i termisk opvarmet vand, inden man fortsætter 
hjemturen. I Keflavík kan man handle toldfrit og nå 
en kop kaffe inden afgang. Flyet mod København afgår 
kl. 13.15. og vi er hjemme ca. kl. 18.15.

Der tages forbehold for ændringer i programmet. n

Fakta
Pris pr. person kr. 11.900 * (inkl. skatter og afgifter)
Prisen inkluderer : 
 Fly t/r
 Transport iflg. program i røgfri bus
  8 overnatninger, dbl.-værelser, inkl. morgenmad, 

heraf
  4 nætter m. fælles bad/toilet og 4 nætter m. privat 

bad/toilet
  6 middage på hotellerne, 2-retters-menu, inkl. kaf-

fe/te
  1 afskedsmiddag i Reykjavík, 3-retters-menu, inkl. 

kaffe/te 
 3 frokostpakker
 Bidrag til Rejsegarantifonden
 Sejltur på Jökulsárlón

Tillæg for enkelt værelse er kr. 2.750.

Prisen inkluderer ikke:
  Drikkevarer til måltiderne udover isvand, som altid 

følger frit og rigeligt
 Mad, ud over det specifikt nævnte
 Badning i Blå Lagune (ca. dkr. 180)
 Entré til Kulturhuset (Håndskrifterne)

Arrangør : Foreningen Norden i Allerød.
 Teknisk arrangør: Team Island / KulturRetur A/S 
(medlem af Rejsegarantifonden)
Guide: Dansktalende guide (Nanna Kalkar).
 Rejseleder: Repræsentant fra Foreningen NORDEN, 
Allerød afd. (Rita Brandt)

Tilmelding og yderligere oplysninger : Rita Brandt, tlf: 
48 17 16 70 efter kl. 19.00. ritbrandt@mail.tele.dk 
eller Team Island, tlf: 86 12 18 49. info@team-island.
dk
* Der tages forbehold for større ændringer i pris- eller 
valutaforhold.



Langt ude i havet, et stykke nord 
for Göteborg, ligger Väderöerne, 
Sveriges yderste og mest vejrbidte 
forpost mod vest. På kortet blot 
nogle sorte, undselige krummer i 
det blå ocean, men på nært hold en 
række knortede og forblæste skærgårdsøer 15 km fra 
fastlandet. Her får det frådende Atlanterhav frit løb 
direkte ind mod kysten, men 3-400 øer og skær lig-
ger som en række gigantiske bølgebrydere og beskytter 
Bohuslänkysten for de værste stød.

Storön hedder hovedøen og er centrum i øgrup-
pen. Ramnö, Väderöbod, Torsö, Lyngö og Hamnerö 
er nogle af de andre, men de fleste er kun store, navn-
løse sten, smidt i havet af en rasende kæmpe en gang 
i urtiden. Generationer af lodser, fiskere, fyrpassere og 
deres familier har i århundreder fristet en vejrbidt til-
værelse her ude, fjernt fra verdens vrimmel. Farvandet 
er lumsk, og ingen kender tallet på de vrag, som i tidens 
løb er havnet på havets bund. Men ligeså voldsomt 
og dramatisk, ligeså blidt og syngende, som en svensk 
sommervise er her på stille, solrige dage.

I sommertiden er Väderöerne et yndet mål for fri-
tidssejlere, som i nogle hektiske sommeruger klumper 

sig sammen, så man næsten kan gå tørskoet over Rock-
an - det smalle sund mellem Storö og Ramnö. Men 
for den, som søger stilhed og ro udenfor sæsonen, kan 
det anbefales at aflægge et besøg på det lille, idylliske 
pensionat på Storön.

Havgudens kræfter

Nu var det ikke just stilheden og roen som prægede mit 
besøg på stedet. Min bror og jeg havde valgt midten 
af marts for vores årlige udflugt. Vejret var voldsomt, 
med høj himmel og hidsige kulingkast, og da vi stod 
på havnen i Fjällbacka, havde vejrguden pustet sig så 
voldsomt op, at man overvejede at indstille sejladsen 
ud til Väderöarna. Vindstød på op til 18 sekundmeter 
var lige i overkant for den lille motorbåd med plads en 
håndfuld passagerer og nogle sække proviant.

Alligevel lagde vi fra land, og med Michael Hansson, 
ejer af Väderöarna Vandrarhem Pensionat og Konfe-
rens ved roret, følte vi os i gode hænder. Vi var ikke 
kommet langt fra land, før vi fik Atlanterhavskræfterne 
at føle, men med bred fodstilling og et fast førergreb i 
håndtag og stoleryg lykkedes vi – over en time senere - 
at nå helskindet gennem bølgerne og ind i smult vande 
i Rockan.

Pensionatet er svensk idyl, når det er bedst og står 
i øjenfaldende kontrast til den voldsomme natur, lige 
udenfor døren. Det ville have passet bedre til en stille 
birkeskov ved en sø, og et flok lyshårede børn fra Bul-
derby. Men her klamrede det lille træhus sig til klip-
peknolden, mens havet buldrede og sendte grønhvidt 
skum i kaskader op over havnen og de små huse.

I tidligere tider var øen hjemsted for flere, i dag er 
husene nænsomt, men gedigent restaureret. Et pen-
sionat med 8 værelser, tilhørende konferencelokale, 
spise- og opholdsstue, køkken, sauna og plads til i alt 
30 gæster. Fjernsyn, radio og ure findes ikke, men hvad 
skal man med det, når  havet og storheden fylder alle 
sanser og gør dig ydmyg og lille ?

Vi rykker sammen….

Efter at have installeret os på et af rummene ovenpå, 
som alle er opkaldt efter lokale lodser og søfolk, gør vi 
klar til at indtage et lille velkomstmåltid. Vores værtinde 
har fulgt med os fra Fjällbacka og står parat med venligt 
smil og erfaring i at behandle let søsyge landkrabber 
på en stormomsust skærgårdsø. Jeg lister en tur rundt 
udenfor, og alt som er godt og svensk strømmer mig 
i møde. Vel er jeg inkarneret norsk-dansker, men bag 
om bølgebruset nyder jeg svage toner fra Jan Johansson 
og Evert Taube, og i »matsalen« er der blåbærsyltetøj, 
ternet dug og Carl Larsson.

Vi er syv små mennesker, som i et døgns tid har valgt 
at pleje samvær med havet, himmelen og det evindelige 

Af Terje Nordberg

Et døgn på den nøgne ø
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blæsevejr. Få kender hinanden, men når menneskenes 
børn mødes i den store natur, rykker de sammen. Har 
du hørt den sidste vejrmelding ? Kan vi komme hjem 
i morgen ? Har du flere søsygepiller ? Er der varmt nok 
i saunaen ?

Blufærdigheden er blæst væk, og vi tripper rundt om 
hinanden i halvmørket – kvinder og mænd – for, som 
Kim Larsen sang en gang for mange herrens år siden : 
»..vi er næsten ens når vi er nøgne«. Måltidet er prima 
og præget af den lokale kystgastronomi, og kokken i 
sit minikøkken svinger panderne og svarer villigt på 
alle spørgsmål. Til sidst falder vi alle lykkelige i søvn, 
berusede af god vin og koncentreret havluft.

….. Og springer som bjerggeder  
på fjeldet

Næste dag puster stormen sig op igen. 
Havet piskes til grønhvidt skum og slår 
næsten helt op til fyret. Nogle få vandresti-
er fører rundt om på klipperne, men hvor 
der ikke er sti er der alligevel vej, især, hvis 
man er udstyret med solide gummisko. 
Som legesyge gedekid hopper og kravler vi 
rundt på klippeknoldene og rejser os ind i 
mellem op og gør som der står i brochuren: 
»Andas ind – andas ut…njuut«.

Det med nydelsen er nemt nok, men 
det kan være svært at trække vejret selv, ja, 
i det hele taget holde sig oprejst. Brystkas-
sen presses halvvejs ind til rygmarven, og 
de få hår man har tilbage på hovedet, hav-
ner omme i nakken. Nysgerrige og vagt-
somme måger hænger over hovederne og 
styrtdykker pludselig ned i lille vig, hvor 
noget nyt er skyllet i land - en død sæl, 
et halvt blomkålshoved, en ternet bikini 
– og som atter flyder ud og væk når vinden 
vender og vandet vokser. Så sidder bjerg-
gederne igen til bords og nyder »potatis 
med sill och en nubbe dertil«.

Vi giver os god tid, for hjemfarten er udsat i nogle 
timer. Stormen vil ikke rigtig lægge sig, men havet 

Fakta
ww.vaderoarna.nu eller www.fjallbacka.net
Litteratur:
»Väderöarna« af Karl- Allan Nordblom (Skrifter udgi-
vet af Bohusläns museum og Bohusläns hembygds-
förbund, 1998) giver indblik i historik og hverdagsliv 
på øerne. Forfatteren er selv vokset op på Storön og 
giver i både tekst og billede et levende indtryk af ø-livet 
før og nu.

»…er skimrande og ljuvligt doftande« på den rå og 
ramsalte måde, som gør at vi slet ikke ville have haft 
noget i mod et ekstra døgn på den øde ø.

Sådan gik det ikke. Kaptajn Michael Hansson trod-
sede elementerne og styrede os sikkert tilbage til fast-
landet. Med let svajende skridt og et par dybe ind - og 
udåndinger satte vi atter kursen mod den velkendte 
verden.

Erfarne sømænd har allerede på 1600-tallet i vare-
taget lodsfunktionen for forbipasserende fartøjer i 
Väderö-gruppen. Efterhånden som skibsfarten tog 
til, etablerede man i 1754 en permanent lodsstation 
på Storön. Nytårsaften 1966 var lodsstationens sidste 
dag, men udkigspunktet på øens højeste punkr kan 
man stadigvæk se den meteorologiske vejrstation, som 
tidligere fandtes på øen. Väderöbod er i dag blevet en 

automatiseret vejrstation, som er anbragt ved siden af 
udkigspunktet på Storön. (Kilde : Wikipedia)

Väderöerne og farvandet omkring byder på noget 
af Sveriges bedste naturdykning, med stor artsrigdom 
både indenfor flora og fauna. Sigtbarheden plejer være 
rigtig god og dykningen er til alle, øvede som nybe-
gyndere. Man bestemmer selv, hvilken dybde man vil 
dykke på, og der er rigeligt at se på alle dybder. Bl.a. kan 
man dykke til vrag, foretage vægdykning, se hajer og 
ikke mindst Sveriges største hummer. Nedenstående 
webadresser giver information og vejledning til dem, 
der kunne tænke sig at stifte nærmere bekendtskab 
med Väderöerne. n
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Rabat til Foreningen NORDEN´s medlemmer

Det er lykkedes Foreningen NORDEN Nordjyllands kreds at opnå en rabataftale med rederiet Stenaline, 
der giver 10% rabat på ordinær billet, Flexi eller Premium, for bil og 5 personer. 

Det drejer sig om færgeruterne:
Grenaa-Varberg
Frederishavn-Gøteborg
Frederikshavn-Oslo

Aftalen gælder i hele 2010 - dog ikke i juli og august måned.
Bestilling på www.stenaline.dk og opgiv offerkode NORDEN for at opnå rabatten.
Ekspeditionsgebyr kr. 100,00 pr. telefon 96 200 200.

Torsdag den 12. august flyver vi kl. 15.10 fra Kastrup 
med »Norwegian« via Oslo til Tromsø.

Kl. 21.10 ankommer vi til Tromsø og kører videre 
med bus til havnen.

Kl. 23,45 går vi ombord på »Hurtigruten« med over-
natning ombord.

Fredag den 13. august skal vi opleve øgruppen, 
Vesterålen med ophold i Finnsnes – Harstad – Risøy-
hamn – Sortland og Stokmarknes, inden vi om aftenen 
anløber Svolvær for overnatning.

Lørdag den 14. august og søndag den 15. august er 
helliget Lofoten, hvor vi overnatter i rorbue i det meget 

idylliske Nusfjord eller Henningsvær, og kører udflug-
ter herfra.

Mandag den 16. august går turen videre fra Hen-
ningsvær til Narvik, hvor vi oplever Rombaksfjorden 
og trafikhavnen for svensk malm og træmasse, inden 
vi tirsdag den 17. august flyver med mellemlanding i 
Bodø og Oslo med ankomst 17.25 til Kastrup.

Rejsen er arrangeret af Foreningen NORDEN Fre-
derikssund-afdelingen i samarbejde Danmarks Natur-
fredningsforening med »Norden«-formanden i Frede-
rikssund som guide.

Endelige priser og brochure for turen tilsendes.  
Kontakt Ove Scheel Maglehøvej 9, 3600 Frederiks-
sund. Tlf : 47 31 67 19, eller ove@scheel.dk. 

Rejse med»Hurtigruten« til Vesterålenog Lofoten
Med Foreningen NORDEN Frederikssund-afdelingen 12. – 17. august 2010 :



1.dag : Vi starter fra Vordingborg Banegård kl.04,30 
kører ad E47 og kan samle op hele vejen til Helsin-
gør.

På vej op gennem Sverige gør vi holdt ved Motel 
Vatterleden for at spise frokost. Kl. 17 sejler vi med 
Tallink fra Stockholm til Helsingfors.

Middagen indtages, mens den naturskønne Stock-
holmske skærgård nydes, før vi går til ro i vore 2-pers. 
kahytter.

2.dag : Efter morgenmaden på skibet, kører vi en kort 
byrundtur i Helsingfors, hvor vi bl.a. besøger den 
smukke Tempelplads kirke og får et indtryk af 
»Den hvide hovedstad«, før vi kører mod den rus-
siske grænse.

Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Sct. Peters-
borg og bliver indkvarteret på Hotel Moskva, der lig-
ger centralt ved hovedgaden : Nevskij Prospekt.
Middag på hotellet.

3.dag : Vi møder den dansktalende guide og kører 
på byrundtur , hvor vi bl.a. ser Rostrumsøjlerne 
med udsigt til Peter Paul fæstningen, 
Isakkatedralen,Blodskirken og de 
imponerende bygninger på 
Nevskij Prospekt.

Efter frokost besøger vi Vinterpaladset , som er en 
eventyrlig oplevelse i sig selv. Om aftenen sejler vi på 
Neva, spiser middag og nyder folklore.

4.dag : Om formiddagen besøger vi Peter Paul Fæstnin-
gen og kirken (Dagmar) og om eftermiddagen kører vi 
til Pushkin, som er den tidligere zars sommerresidens 
med overdådigt udsmykkede sale og imponerende 
parkanlæg.

5.dag : Dagen starter med et besøg i parken ved Peters-
hof Paladset, Sct. Petersborgs Versaille , hvor der findes 
ikke færre end 150 fontæner.

Vi spiser frokost i Petershof, før vi kører ind til Sct.
Petersborgs centrum. Her bliver der tid på egen hånd, 
før vi kører tilbage til hotellet.

6.dag : Efter tidlig morgenmad kører vi fra Sct. Peters-
borg til grænsebyen Narva, hvor vi spiser frokost, før 
vi kører gennem Estland langs Den finske Bugt til den 
estiske hovedstad Tallinn. Indkvartering på hotel Scan-
dic Palace.

7.dag : Vi møder igen en dansktalende guide , der tager 
os med på en byrundtur i den historiske bykerne til 
domkirken, stedet, hvor Dannebrog »faldt ned«, Tor-
vet, bymuren m.m.. Efter frokost kører vi rundtur i 
omegnen. Her ser vi bl.a. Det berømte Sangstadium 
(sangfestival) og Kadriorg slotspark.

8.dag : I dag kører vi ud i landskabet , hvor vi besøger : 
Det danske Kapel, et vandfald, en fiskerlandsby og en 

herregård. Frokosten indtages på en gammel kro. 
Om aftenen kan der arrangeres billetter til fore-
stillingen De tre Musketerer i Nationaloperaen.

9.dag : Om formiddagen besøger vi frilandsmuseet 
Rocca-al.Mare. Sidst på eftermiddagen går vi om 
bord for at sejle fra Tallinn til Stockholm. Indkvar-
tering og middag på skibet.

10.dag : Efter morgenmad om bord, kører vi 
gennem Sverige hjem. n

Fakta
Tidspunkt: Søn 09 - 18.maj 2010
Befordring : Bus og færge
Overnatning : Hotel og kahyt
Guide / turleder : Lokal guide og Folke Hansen
Pris : Kr.9.992,- Tillæg for enkeltværelse / kahyt: 
kr.2.500,- Incl. helpension, visum og entreer jvf. pro-
gram.
Tilmelding : Senest man 01.marts til Folke Hansen
Ansvarlig arrangør : Foreningen NORDEN i Vording-
borg
Teknisk arrangør: Ørslev Gruppe og Specialrejser A/S

Suppl. info : Folke Hansen, Vognmandsmarken 66, 
4760 Vordingborg.
tlf : 24480372 / 25214130, e-post : Foki@mail.dk

10 Eventyrlige dage i Sct. Petersborg 
og Tallinn



Vidunderlige sensommerdage i 
Grønland
Med Foreningen NORDEN, Vordingborg.

Dag 1 : Vi mødes i Kastrup lufthavn kl.07,00 til gruppe-
check-in. Efter 4½ times flyvning lander vi i Sdr.Strøm-
fjord og bliver indkvarteret på Lufthavnshotellet.

Efter frokost kører vi i specielle køretøjer ca. 2 timer 
og når ud til Indlandsisen, hvor vi går det sidste stykke 
og kommer op på selve isen for skue ud over »det uen-
delig ishav«. Kl. 1830 middag på hotellet.

Dag 2 : Om formiddagen besøger vi det lille basemuse-
um og nyder det for os fremmede landskab. Der bliver 
mulighed for at køre en tur og se de mange moskus-
okser i området.

Kl.14.45 flyver vi til Jakobshavn og bliver indkvarte-
ret på det særdeles smukt beliggende Hotel Arctic. Her 
kan vi nyde landskab, hav og isbjerge de næste dage.

Dag 3 : Efter morgenmaden skal vi på kulturhistorisk 
byvandring i Jakobshavn.Vi besøger fiskerne på hav-
nen og sælgerne på »brættet«, hvor dagens fangst af fisk 
og fugle kommer ind.

Efter frokost skal vi til kaffemik og opleve denne 
specielle grønlandske skik, hvor vi får chancen for at 
møde grønlændere, se deres hjem og høre om livet på 
disse kanter.

Dag 4 : Om formiddagen er der mulighed for at gå en 
guided vandretur til den forladte boplads Sermermiut  
ca. 1½ km. fra Jakobshavn.

Efter frokost besøger vi en hundespandejer og hører 
om hundene samt får demonstreret slæde, pisk m.m. 
Herefter skal vi en tur i Zionskirken, hvor byens præst, 

Fakta
Tidspunkt : Tors 09 - tirs 14.september 
Befordring : Fly , skib, specialkøretøj og hotelbus
Overnatning : Hoteller
Guide/turleder : Lokal guide og Folke Hansen
Pris : Kr.15.745 for personer på 60 år og der over.
Tillæg for enkeltværelse kr. 2.800.
Fuld pension fra 1.dags frokost til sidste dags mor-
genmad.
Tilmelding : Senest den 15. februar til Folke Hansen
Ansvarlig arrangør : Foreningen NORDEN i Vording-
borg
Teknisk arrangør : Nordic Adventure Rejsebureau

Suppl. info : Folke Hansen, Vognmandsmarken 66, 
4760, Vordingborg, tlf : 24480372 / 25214130
e-post : Foki@mail.dk

Christian Tidemann causerer over kirken og dens 
historie på Grønland.

Vi skal også lytte til det lokale Grønlandskor som et 
festligt indslag i kirken.

Dag 5 : I dag skal vi opleve rejsens højdepunkt en hel-
dags sejltur til Rodebay ca. 15 km. nord for Jakobs-
havn. I bygden lever ca. 45 indbyggere, der er skole, 
kirke, købmand og endda en lille restaurant »H8«, hvor 
vi naturligvis skal spise frokost. En stor oplevelse rigere 
sejler vi tilbage til Jakobshavn.

Om aftenen er der afslutningsmiddag i hotel Arctics 
restaurant.

Dag 6 : Efter morgenmaden skal vi flyve via Sdr.Strøm-
fjord til Kastrup med forventet ankomst kl. 19,25. n

Rabat til Foreningen NORDEN´s  medlemmer

Det er lykkedes Foreningen NORDEN Nordjyllands 
kreds at opnå en rabataftale med rederiet Stenaline, 
der giver 10% rabat på ordinær billet, Flexi eller Pre-
mium, for bil og 5 personer. 

Det drejer sig om færgeruterne:
Grenaa-Varberg
Frederishavn-Gøteborg
Frederikshavn-Oslo 
Aftalen gælder i hele 2010 - dog ikke i juli og august 
måned. 
Bestilling på www.stenaline.dk og  opgiv offerkode 
NORDEN for at opnå rabatten om 100 kr. v/ tlf. 
bestilling.



– oplev gejsere, gletsjere og vulkaner 7. – 15. 
august 2010

På sydlandet i Island ligger byen Selfoss, Silkeborgs 
venskabsby. Efter islandske forhold er den med sine 
ca. 5.000 indbyggere en stor og vigtig serviceby, ikke 
mindst for landbruget. De første tre dage bor vi i nær-
heden af Selfoss. Både det naturfredede område Snæ-
fellsnes på vestlandet og Reykjaviks kulturelle og histo-
riske højdepunkter er der god tid til at fordybe sig i.

På disse 9 sommerdage vil den rejsende få en rigtig 
god fornemmelse af utroligt varierede islandske natur. 
Snedækkede vulkaner, spruttende gejsere og vilde 
vandfald vil du opleve. Du vil se Sydlandets store land-
brugsområde, der var centrum i middelalderens Island 
og også opleve én af de mest barske og øde fjeldveje, 
nemlig højlandsruten Kaldidalur (den kolde dal). Der 
er god tid til traveture langs Atlanterhavets store døn-
ninger, med fugle som selskab. Bestigning af en lille 
vulkan er blandt mulighederne...

K. Torben Rasmussen er rejseleder på turen. Han 
kender landet bedre end de fleste og er tidl. direktør 
for den fælles nordiske kulturinstitution Nordens hus i 
Reykjavik og desuden forfatter af Turen går til Island.

Ta´ med til Island med Foreningen 
NORDEN, Silkeborg afd.

Fakta
7.8. – 15.8.2010. Pris pr. person: kr. 12.100
Udførligt dagsprogram, oplysninger og tilmelding 
hos Britt Nielsen fra Foreningen NORDEN; tlf : 86 
84 56 74 el. 00 46 702 17 14 41 (mail : alex.britt@
nielsen.tdcadsl.dk)
Udførligt dagsprogram og oplysninger om rejsen 
hos den tekniske arrangør KulturRetur A/S (Team 
Island), Mejlbyvej 670, 8530 Hjortshøj, telefon 86 
12 18 49 (mail : info@team-island.dk)

Det er en meget stor naturoplevelse at være ved Horn-
bogasjöen i Sverige, når de store traner i tusindvis 
ankommer for at danse deres parringsdans på mar-
kerne omkring søen. Det er et betagende optrin, som 
tilskuerne kan opleve på få meters afstand.

Området er i øvrigt rigt på svømmefugle, så det 
er ikke kun tranerne, der tiltrækker de besøgende. I 
denne bustur bliver der også mulighed for at se og høre 
om kultur og historie, når vi besøger Arns Rige, som 
beskrives i Jan Guillous bøger.

Program :
Vi kører med bussen mod vores indkvartering, som 
finder sted på Tidaholms Stadshotell i dobbeltværelser. 
Efter ankomsten spiser vi aftensmad.

Lørdag morgen spiser vi tidligt morgenmad, inden 
vi kører til Hornbogasjöen, hvor tranerne de næste 
timer ankommer efter at have tilbragt natten i rør-
skoven. De er interessant at se de store fugle lande og 
efterfølgende opføre parringsdanse på markerne. Vi 
tilbringer dagen i området og besøger også de store 
fugletårne og informationsstandere, der fortæller om 
fuglelivet og problemer med dræning af området.

Søndag forlader vi hotellet, når vi har spist mor-
genmad og ser lidt på de historiske seværdigheder i 
området. Efter frokosten nyder vi busturen gennem 
det smukke landskab på vej hjemad. n

Bustur : Se tranerne danse ved  
Hornbogasjöen i Sverige
Med Foreningen NORDEN - Roskilde Afdeling

Fakta
Afrejse fredag den 9. april 2010 kl. 13 kører vores 
bus fra Østergade ved Roskilde st.
Hjemkomst søndag den 11. april 2010 ca. kl. 20 til 
Roskilde Station.
Pris: 2480 kr. (ikke medlemmer + 200 kr.) Som dæk-
ker al transport, entre, 2 nætter på hotel i dobbeltvæ-
relse, alle måltider fra fredag aften til og med aftens-
mad søndag. Drikkevarer og udgifter i forbindelse med 
»kaffepauser« skal deltagerne selv betale.
Eneværelse koster ekstra 230 kr. for begge dage.
Tilmelding : Hurtigst muligt, så du kan sikre dig en plads 
efter »Først til mølle princippet«, til foreningens NOR-
DEN, Roskilde afd.

Kasserer Alf Tornberg, Orehøjvej 3, 4320 Lejre
Meget gerne på e-mail : alf@nanortalik.dk 
tlf. 27 52 82 38
Du får herefter tilsendt bekræftelse og regning med 
kontooplysninger.
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14. – 20. juni 2010

Program :
Mandag den 14. juni : Afrejse fra opsamlingsstederne 
om eftermiddagen og afgang med Stena Line fra Kiel 
kl. 19.00. Fra færgens panoramavinduer eller egne 
koøjer kan man nyde sejladsen gennem Kieler Bugt 
og Storebælt, og på skibets øverste dæk kan man dukke 
hovedet, mens vi sejler under broen, og kigge mod vest, 
hvor solen synker i havets skød - inden man tumler om 
i kahyttens køjer.

Tirsdag den 15. juni : Ankomst til Göteborg havn kl. 
09.00, hvorfra der køres mod den norske grænse. Besøg 
i Frederikstad, Nordens eneste bevarede fæstningsby, 
der er omgivet af voldgrave med vindebro og bastio-
ner. På de toppede brosten kan man gå rundt og se på 
renæssancehuse og empirebygninger til Slaveriet, der 
nu er museumsbygning. Frederikstad ligger smukt, 
hvor elven Glomma løber ud i Oslo fjord.  Efter besø-
get i Frederikstad fortsætter vi til Oslo, hvor vi sidst på 
eftermiddagen besøger Edvard Munch Museet, hvor vi 
bl. a. kan se det berømte maleri : Skriget. Aftensmad og 
overnatning på Quality Hotel 33 i Oslo.

Onsdag den 16. juni : Rundtur i Oslo med besøg i 
Vigelands skulpturpark og på Bygdøymuseerne, hvor 
vi besøger Vikingeskipshuset med verdens 3 bedst 
bevarede vikingeskibe og det eneste eksisterende dra-
gehoved fra vikingetiden – derefter kan man vælge 
imellem Kon-Tiki Museet eller Frammuseet. I Kon-
Tikimuseet kan man se sivbåden Ra samt den berømte 
tømmerflåde, hvori Thor Heyerdal i 1947 sejlede over 
Atlanten. Frammuseet er skonnerten Fram, der blev 
brugt til 3 store polarekspeditioner. Om eftermiddagen 
gør vi holdt ved kongeslottet, hvorfra man på egen 
hånd kan tage en strøgtur på Karl Johan mod Rådhuset 
og Nobels Fredscenter. Aftensmad og overnatning på 
Quality Hotel 33 i Oslo.

Torsdag den 17. juni: Afrejse om morgenen mod Lil-
lehammer. Undervejs køres forbi Eidsvoll, hvor Rigs-
forsamlingen mødtes og vedtog Norges grundlov den 
17. maj 1814 – en af de allerførste demokratiske for-
fatninger i verden. Videre herfra køres langs Mjøsen, 
Norges største sø, til Hamar, hvor vi besøger ruinerne 
af den gamle domkirke og Hamar Olympiahall – en 
enorm skøjtehal med 4.000 siddepladser og 4.000 stå-
pladser. Hallen har form som et omvendt vikingeskib 

og blev bygget til vinterolympiaden i 1994. Aftensmad 
og overnatning på Quality Hotel Hunderfossen i nær-
heden af Lillehammer

Fredag den 18. juni : Lillehammer med besøg i Mai-
haugen, der med ca. 170 bygninger er et af Nordeuro-
pas største frilandsmuseer med forskellige gårdtyper, 
sæterhytter og en stavkirke. I frokostpausen kan man 
på egen hånd besøge Norges olympiske museum eller 
gå en tur på strøget. Inden vi forlader Lillehammer 
besøger vi Sigrid Undsets hus, Bjerkebæk, der nu er 
museum, og sidst på eftermiddagen kommer vi til 
Ringebu, hvor vi går ind i den store stavkirke fra ca. 
1200. Over højfjeldet med en meget flot udsigt med 
mange fjeldtoppe kører vi til det historiske Fefor høj-
fjellshotell, der ligger i over 900 meters højde ca. 14 km 
fra Vinstra. »Etter anbefaling fra Fridtjof Nansen, falt 
valget på Fefor da den britiske polarforskeren (Robert 
Falcon Scott ) skulle prøvekjøre sine motorsleder. Den 
første store testen var om disse sledene ville greie knei-
kene fra Vinstra og opp til hotellet«, står der i en omtale 
af hotellet, og Scott skriver i sin dagbog : »Jeg lengter 
tilbake til vidunderlige Fefor - av alle steder jeg har 
besøkt er Fefor det beste«.

Aftensmad og overnatning på hotellet

Lørdag den 19. juni : Via den flotte højfjeldsvej, Peer-
Gynt-veien, til Gausdalen, hvor vi besøger Aulestad, 
Bjørnstjerne Bjørnsons hjem og museum. Museet bli-
ver efter en renovering genåbnet i maj 2010 for rigtig 
at kunne fejre 100-årsdagen for Bjørnstjerne Bjørnsons 
dødsdag. Videre til Den Olympiske fjellhall i Gjøvik. 
Hallen ligger 120 m inde i fjeldet og har 6.000 tri-
bunepladser. Den blev brugt som ishockey-arena ved 
vinterolympiaden i 1994. Videre mod Oslo, hvor vi, 
hvis tiden og vejret tillader det, gør holdt ved Holmen-
kollen, den store skihopbane med udsigt over hele Oslo 
og Oslofjorden. Med Stena Line kl. 19.30 – og vi kan 
i sommeraftenens lys i ro og mag sidde på færgen og 
nyde den smukke sejlads gennem skærgården i Oslo 
fjord

Søndag den 20 juni : Ankomst Frederikshavn kl. 07.30. 
Bustur gennem Jylland, hvor man kan stå af på de 
samme steder, som man ved rejsens begyndelse kunne 
stige på bussen. Forventet hjemkomst i Sønderborg 
lidt over middag. n

7- dages bus- og sejltur til  
Oslo og Gudbrandsdalen
Med Foreningen NORDEN – Sønderborg/Gråsten
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Fakta
Pris : kr. 4.495,- for medlemmer af Foreningen NOR-
DEN ved overnatning i dobbeltværelse. 
Tillæg for enkeltværelser og enkeltkahytter : kr. 1.712,- 
(vi vil være behjælpelig med evt. aftaler om værelses-
deling)
Tillæg for kahyt med koøje : kr. 165,-
Tillæg for ikke medlemmer : kr. 300,-
Indbefattet i prisen er busturen, sejltur og 2-sengs 
kahytter på Kiel-Göteborg og Oslo-Frederikshavn med 
Stena Line, overnatning på gode trestjernede hoteller, 
morgenmad og aftensmad på hotellerne i Norge, samt 
entreer på de destinationer, der i omtalen er nævnt 
som fællesarrangementer. 
Drikkevarer for egen regning.
Afbestillingsforsikring kan bestilles ekstra.
Arr.: Foreningen NORDEN i Sønderborg/Gråsten 
med DTF-travel i Hjørring som teknisk rejsearran-
gør.
Vi rejser i en moderne langtursbus med alle faciliteter 
fra Hjørring Turistfart. Kaffe mm. kan købes i bussen.
Opsamlingssteder: Fredericia banegård, Kolding 
storcenter, McDonald i Åbenrå, Augustenborg, Søn-
derborg, Gråsten og Padborg samt evt. andre aftalte 
steder på ruten.
Tilmelding og betaling af depositum senest 8. april 
2010 til:
Jens Peter Thestrup, Bjørnemosen 18,  6400  Søn-
derborg. 
Tlf. 7442 62 10. Mail: jenspeter@thestrup.net 
Eller til Jørgen Wrang, Lassensvej 14,  6300  Gråsten. 
Tlf. 7465 0182. Mail: j.wrang@bbsyd.dk 
Depositum kr. 2.250,- betales umiddelbart efter til-
melding.

Åland, opera i og medvirken af forfatteren Søren 
Sørensen.Tilmelding senest 1.maj.
Arrangør : Foreningen NORDEN i samarbejde med 
Schønberg Musik & Rejser og Foreningen NORDEN 
i Næstved. Rejseleder er den finsktalende operasanger 
Morten Schønberg Sørensen. Kontakt musikogrejser@
paradis.dk el. 57 64 53 54

Lørdag 10. juli 2. Vi kører fra Sjælland med opsamling i 
bl.a.Næstved, København og Helsingør. Med passende 
ophold kommer vi frem til overnatning i Södertälje.
Søndag 11.juli. Vi kører en byrundtur i Stockholm, 
der ender med tid på egen hånd i Gamla Stan. Ved 

Sommer rejse til Finland
10-17. juli 2010
Med Foreningen NORDEN – Næstved afd.

femtiden sejler vi mod Helsingfors og nyder undervejs 
den store buffet inkl. drikkevarer.
Mandag 12. juli. Efter ankomst kører vi byrundtur i 
den finske hovedstad og fortsætter ud på eftermidda-
gen mod overnatning i Lappeenranta/Villmanstrand. 
Undervejs gøres ophold i Runebergs by Borgå.
Tirsdag 13. juli. En dag i Søfinlands tegn ! Vi lægger ud 
med naturens vidunder Punkaharju, besøger kunstmu-
seet i grotterne i Retretti, inden vi fortsætter mod Savon-
linna/Nyslott, hvor vi om eftermiddagen har mulighed 
for en sejltur på de smukke søer omkring byen. Om afte-
nen er der mulighed for at se Puccinis opera Tosca ; det 
foregår på Olofsborg fra 1475 - en fascinerende og lidt 
anderledes musikoplevelse ! Overnatning i Nyslott.
Onsdag 14. juli. Vi har god tid til at køre vestpå og kom-
mer sidst på dagen til Åbo, hvor vi kan nå at se bl.a. Åbo 
Domkirke og Åbo Slot. Overnatning i Åbo.
Torsdag 15. juli. Vi tager morgenbåden fra Åbo til 
Åland, een af de smukkeste sejlture, man næsten kan 
forestille sig ! Det næste døgns tid udforsker vi Ålands-
øerne. Overnatning i Mariehamn.
Fredag 16. juli. Vi ser bl.a. Bomarsund fæstning og 
Jan Karlsgården, spiser ålandspandekager og nyder den 
ålandske natur, inden vi ved totiden igen går ombord 
på de store færger og nyder bordets glæder og den 
berømte, 3½ timer lange indsejling til Stockholm. 
Overnatning i Norrköping.
Lørdag 17. juli. Hjemme igen efter store oplevelser i 
nordiske lande. n

Fakta
Pris : 8.350 kr pr. person i det dobbeltværelse
Inkluderet er :
6 nætter på gode hoteller – Udvendig kahyt på sejltu-
ren Stockholm – Helsingfors
Dagssejlads Åbo-Åland og Åland - Stockholm
Busrejse med rejselederservice
Daglige indlæg fra forfatteren og finlandseksperten 
Søren Sørensen
7 gange morgenmad
3 gange stor buffet inkl. drikkevarer påViking Line
4 gange aftensmad og en gang natmad
Tillæg for operabillet : 975 kr
Tillæg for enkeltværelse : 1.995
Depositum kr. 1500 kr bedes indbetalt på konto nr. 
0354 – 6273 209 326.
Ønskes operabillet tilrådes hurtig tilmelding ; tilmel-
dingsfrist i øvrigt : 1. maj 2010
I forbindelse med denne rejse tilbyder Morten S. Søren-
sen at komme på besøg i afdelingerne og holde et 
foredrag med billeder om turen. Pris efter aftale.
Kontakt musikogrejser@paradis.dk | tlf 57 64 53 54 
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Torsdag den 3. juni :
Afgang i bus fra Horsens til Hirtshals, hvor vi kører 
ombord på færgen til Bergen. Vi spiser middag ombord 
(for egen regning) og sover i 2-mands kahytter.

Fredag den 4. juni :
Morgenmad ombord (for egen regning), og vi kører i 
land kl 8. Kørsel til hotel Quality Grieg Sandsli-Ber-
gen.
Kl 1000 : Byvandring med Gunnar Staalesen. I forbin-
delse med byvandringen er der frokost på restaurant 
Holbergstuen. Resten af dagen til fri afbenyttelse.
Middag på hotellet.

Lørdag den 5. juni :
1100 : Vi besøger Kunstmuseet og får en rundvisning i 
Rasmus Meyers samling, der bl.a. indeholder »Nasjo-
nalromantikk /romantikk m/bl.a. J. C. Dahl.  Realisme 
v Christian Krohg, og så er Munch representert med 
flest verk her«.
Eftermiddagen fri til indkøb m.v. Middag på hotellet.

Søndag den 6. juni :
Med vores bus til Myrdal, hvorfra vi tager med Flåm-
banen til Flåm, og herfra med skib gennem de meget 
smalle fjorde med meget stejle sider til Gudvangen, 

hvor vor bus venter, for at køre os tilbage til Bergen til 
middagen på hotellet.

Mandag den 7. juni :
1000 : Vi skal besøge Griegs hjem gennem mange år, 
Troldhaugen, hvor vi foruden et besøg i hjemmet, der 
er indrettet som museum, også skal have en lille kon-
cert, hvor vi skal høre klavermusik af Grieg. Derpå vil 
der være lidt tid til indkøb m.v. Middag på hotellet.

Tirsdag den 8. juni :
Vi forlader Bergen i vor bus, og kører ad den smukke 
Atlanterhavsvej til Stavanger. Undervejs skal vi se det 
berømte udsigtssted, Predikestolen, og en stavkirke vil 
der også blive tid til at besøge. Indkvartering og middag 
på Hotel i Stavanger.

Onsdag den 9. juni :
1000 : Stavanger er Norges olieby, hvor de store udvin-
dingsplatforme bliver bygget, og vi skal bese byggeplad-
sen og besøge Oliemuseet, inden vi hen på eftermidda-
gen kører ombord på skibet, der skal bringe os tilbage 
til Hirtshals.Vi overnatter atter i tomands kahytter ; al 
mad ombord er for egen regning.

Torsdag den 10 juni : 
Vi kører i land ved 8-tiden, og sætter kursen direkte 
mod Horsens, hvor vi forventer at være først på efter-
middagen. n

Vi følger op på sidste års fine tur til Færøerne ved at 
rejse til Grønland i 2010.

Programmet vil se sådan ud – i grove træk – og 
vil foregå ved månedsskiftet august-september 2010. 
På denne tid står farverne helt skarpt og myggene er 
næsten væk.

Dag 1 : Fly Kastrup-Narsarsuauq. Besøg på Erik den 
Rødes hjemsted

Dag 2 : Helikopter til Qaqortoq, hvor vi skal bo de 
kommende dage. Byrundtur.

Rejse til Bergen-Stavanger 3. – 10. 
juni 2010 med Foreningen NORDEN, 
Horsens

Fakta
Pris for rejsen bliver 7.499,- kr. 
Tilmelding kan ske til Niels Bundgaard tlf. 7565 
7248
Mail : nhbu@stofanet.dk
Helt færdigt program vil foreligge senere.

Foreningen NORDEN, ÅRHUS 
Turen går til Sydgrønland i år! 
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Fakta
Prisen vil være omkring 13.500 kr. pr. person. 
Bestil udførligt program med eksakt pris og dato hos 
Foreningen NORDEN, Århus, tlf : 86 12 18 49 (Torben 
Rasmussen) eller tlf : 86 15 62 23 (Torkil Würtz)

Syv-dages tur til Estlands hovedstad 
Tallinn og Harju amt.
Med Foreningen NORDEN - Nykøbing Falster 
afdeling

Foreningen NORDEN i Nykøbing Falster fortsætter 
succesen og arrangerer igen en rejse, der i år går til 
Estlands hovedstad Tallinn og Harju amt, som i år er 
blevet Guldborgsund Kommunes venskabsby.

Rejsen byder på interessante besøg og udflugter til 
forskellige seværdigheder.

Rejsen starter i Nykøbing F, 
derefter med bus til Stock-
holm, hvorfra vi sejler til 
Tallinn i Estland. Under 

overfarten er der middag, 
overnatning i 1 eller 2 per-
soners kahyt samt mor-
genmad. Indlogering 

på 4* hotel, hvor vi 
skal bo i 5 dage.

Fakta
Tidspunkt : tir den 7. – man den 13. september 
2010.
Pris : ca. 4.275 kr. inkl. bus, hotel m/½-pension (enkelt-
værelsestillæg 800 kr.) samt entréer. Prisen kan redu-
ceres, hvis kommunen bevilger et tilskud.
Prisen er beregnet med 40 deltagere.
Befordring : bus og færge.
Overnatning : moderne 4* hotel, beliggende centralt 
iTallinn.
Arrangør : Foreningen NORDEN Nykøbing Falster
Turledere : Erna og Bent Jensen.
Tilmeldingsfrist : senest 15. april. Efter først til mølle 
princippet.
Tilmelding/Supp.info : Bent Jensen, Angelikvej 14, 
Marielyst, 4873 Væggerløse, tlf. 54177173, e-mail : 
ebj@marienet.dk

Dag 3 : Sejltur til Hvalsø Kirkeruin og Upernarviarsuk 
Forsøgsstation

Dag 4-6 : Til fri disposition – måske besøg på skole eller 
anden institution

Dag 7 : Sejltur fra Qaqortoq, via Qooroq Isfjord, til 
Narsarsuauq

Dag 8 : Fly Narsarsuauq-Kastrup

Vær med til at skabe en god tur !
Bestyrelsen

Oplev Tallinn, som betyder »den danske by«. Valde-
mar Sejr indtog byen i 1219 og det var her Dannebrog 
faldt ned fra himlen. Byen er optaget på UNESCOs 
verdensarvsliste med sin fine gamle middelalderby.

Estlands hovedstad er den smukkeste og den bedst 
bevarede middelalderby i Baltikum. Den charmerende 
gamle bydel, Vanalinn, med gader og stræder byder på 
en lang række historiske seværdigheder. Her findes bl.a. 
en næsten intakt bymur med vagttårne, gotiske kirker 
og Nordeuropas ældste rådhus.

Besøg i domkirken, Toomkirik, der er Estlands 
lutherske hovedkirke, den er byens ældste kirke og 
sandsynligvis grundlagt af danskerne i 1219.

Endvidere besøges Toompea slot bygget på funda-
mentet af den fæstning som blev anlagt af estiske stam-
mer i begyndelsen af 900-tallet på toppen af Toompea.

Desuden besøg i den russisk-ortodokse Aleksander 
Nevskij-katedralen, som er beliggende på det højeste 
punkt i Tallinn.

Udflugt til Frilandsmuseet Rocca al mare, som bety-
der »klippen ved havet«. I området ses bl.a. bonde-
gårde, en mølle, estisk sauna, smedje og kapel.

Tur til den gamle danske by Rakvere, som var en del 
af det danske Nordestland under konge Erik Menved. 
Det er en velbevaret 1300-tals fæstning, som stadig er 
under restaurering.

Desuden besigtiges Tallinns største og smukkeste 
park, Kadriorg parken, der er anlagt omkring Zar Peter 
den stores sommerslot, Kadriorg, som han opførte til 
sin hustru Katarina i 1700-tallet.

Besøg på det danske kulturinstitut i Tallinn, hvor vi 
får et indblik i kulturinstituttets arrangementer.

Endvidere vil der blive lejlighed til at shoppe på egen 
hånd samt besøg på marked. n
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Sommerrejse til Sverige og Finland
Med Foreningen NORDEN, Nakskov afd.

1. dag. Tirsdag d. 27. juli. Kørsel ca. 800 km. fra Nak-
skov.
Afgang kl. 06.00 fra Krøyers Gård i Nakskov. Opsam-
ling mulig langs E 47 til Helsingør.
Udrejse via færgeoverfarten Helsingør – Helsingborg. 
Direkte ad motorvej mod Stockholm.
Frokostpause undervejs. Frokost inklusive. (Excl. drik-
kevarer).
Indkvartering : Ibis Hotel Hägersten, 8 km. fra Stock-
holm centrum. 
Bad/dusch og wc på værelserne.
Aftensmad på hotellet. Inklusive. (Excl. drikkevarer). 

2. dag. Onsdag d. 28. juli . Kørsel ca. 20 km.
Kl. 09.00 – 12.00. Bussightseeing i Stockholm. Kl. 12.00 
– 15.30. På egen hånd i centrum. Frokost ikke inkl.
17.00 færgeafgang m/ Silja Line til Helsingfors. Ind-
kvartering i udvendig dobbelt- eller enkeltkahyt.
Aftenbuffet inkl. øl/vand og vin ad libithum er inklu-
deret.
 
3. dag. Torsdag d. 29. juli. Kørsel ca. 370 km
Morgenbuffet på færgen. Inkluderet.
Kl. 09.55 ankomst Helsingfors. Kl. 10.00 - 12.00 Bus-
sightseeing. Kl. 12.00 – 14.00 på egen hånd i centrum. 
Frokost ikke inkl.
Herefter direkte til Varkaus.
Indkvartering for 3 nætter på Hotell Oscar i Varkaus. 
Central beliggenhed. 
Bad/dusch og wc på værelserne. 
Aftensmad på hotellet. Inklusive. (Excl. drikkevarer).  

4 dag. Fredag d. 30. juli. Kørsel ca. 250 km. 
Morgenmad på hotellet. Varkaus - Savonlinna : 85 
km. 
Kl. 09.30 - 11.30. Bussightseeing i Varkaus m/ guide. 
Kl. 12.00 Bustur til Savonlinna.
Kl. 14.00 er der et 80 min. cruise på søen Saimaa med 
det over 90 år gamle dampskib Paul Wahl. Frokost på 
båden (excl. drikkevarer).
Herefter på egen hånd.
Kl. 19.00 er der mulighed for Operaforestilling »Figaros 
Bryllup«. Billet ikke inkluderet i turens pris. Tilkøb !
Vi har reserveret de bedste billetter : € 149 = DKK. 
1.125 pr. person. Forudbestilles ved tilmelding. Billet-
ter kan ikke refunderes.
For ikke-operadeltagere køres en aftenudflugt. Fælles 
hjemtransport til hotellet efter operaforestilling.

5 dag. Lørdag d. 31. juli.
Morgenmad på hotellet.
Formiddagen og frokost på egen hånd i Varkaus.
13.30 : Water Town sightseeing platform. 14.30 : Taipa-
le Canal området og Canal Museum. 15.45 : Varkaus 
Museum.
Aftensmad på hotellet. Tidspunkt afhænger af koncert 
om aftenen.
Aften : Tilkøb. Mulighed for koncert i Varkaus. The 
Avanti Chamber-Orchestra. Priser foreligger endnu 
ikke.
6. dag. Søndag d. 01. august. Kørsel ca. 470 km.
Morgenmad på hotellet.
Afgang kl. 08.00. Der køres via Jyväskylä (83.000 inb.) 
og Tampere (205.000 inb.), hvor der er frokostpause. 
Ikke inkl.
Ankomst Turku/Åbo sidst på eftermiddagen.
Kl. 20.15 færgeafgang m/ Silja Line til Stockholm. Ind-
kvartering i udvendig dobbelt- eller enkeltkahyt.

26 NORDEN Nu  NR.1 JANUAR 2009



Aftenbuffet inkl. øl/vand og vin ad libithum er inklu-
deret.

7. dag. Mandag d. 2. august. Kørsel ca. 800 km. til 
Nakskov. 

Bemærk. Der er ikke inkluderet morgenmad på færgen, 
da der er ankomst allerede kl. 06.10 i Stockholm. Er der 
behov så er det for egen regning. I stedet er der bestilt 
morgenmad på restaurant i Stockholms udkant.
Derefter direkte ad motorvej til Helsingborg.

Fakta
Priser : v/ min. 30 deltagere. I dobbeltværelse. Kr. 
5.950 Inkl. bus, færgeafgifter,
- erfaren chauffør. 
- frokost på udrejsedagen 
- 1 nat på Ibis Hotel Hägersten, inkl. aftensmad (2 ret-
ter) + morgenmad
-2 nætter i udvendig dobbeltkahyt, inkl. 1 x morgenmad 
+ 2 x aftenbuffet, hvor drikkevarer er inkl. jfr. beskri-
velse
- 3 nætter på Hotel Oscar i Varkaus, inkl. 3 x morgen-
mad + 2 x aftensmad (3 retter)
- cruise i Savonlinna inkl. frokost 
- entre til museer i Varkaus + guide i Varkaus 
- morgenmad i Stockholm på hjemrejsedagen 
- frokost på hjemrejsedagen 
Prisen er exclusive
- eventuelle entreudgifter
- drikkevarer (er dog inkl. på færgerne)
- frokoster dag 2, 3, 5 og 6
- aftensmad dag 4
- billet til koncert og opera
Tilkøbsmulighed : Pr. person,
Enkeltværelse, 4 nætter på hotel og 2 x enkeltkahyt på 
færgeoverfarter (begrænset antal) Kr. 1.650
OBS! Kun enkeltværelse på hoteller, men dobbeltkahyt 
på de 2 færgeoverfarter kr. 870
Billet til Opera i Savonlinna d. 30.07. - bedste kategori 
- skal bestilles ved tilmelding. Kan ikke refunderes ! – kr. 
1.125
Se evt. mere på : http://www.operafestival.fi/In_Eng-
lish/Front_Page.iw3
Billet til aftenkoncert i Varkaus - pris foreligger endnu 
ikke.
Praktiske oplysninger :
Bussen er røgfri.
Øl-vand-kaffe/te kan købes i bussen under hele turen, 
(brug danske kroner).
Rejse- og afbestillingsforsikring.
Vi anbefaler vore gæster at kontakte eget forsikrings

Frokostpause undervejs. Frokost inklusive. (Excl. drik-
kevarer).

Færge Helsingborg – Helsingør.
Herefter afsætning af passagerer. n

Fakta - fortsat
selskab. Mange er i forvejen dækket gennem andre 
forsikringer.
Litteratur.
Vi medbringer i bussen en del materiale og brochurer. 
Kan lånes under turen.
Plads i bussen.
Ved bestilling af turen er det muligt at reservere plads 
i bussen efter »først til mølle princippet«.
Opsamlingssteder.
Bussen udgår fra Nakskov. Mulighed for opsamling 
langs E 47 på Lolland-Falster og Sjælland. 
Alle gæster vil modtage besked om opsamlingstids-
punkt og –sted.
Bestilling / depositum.
Bestilling senest den 15. marts 2010 til fa. Kruse 
A/S, Nakskov afd. tlf. kl. 08-16 : 5492 0679. Eller pr. 
brev/e-mail.
Senest 14 dage efter bestilling bedes man indbetale 
depositum, kr. 1.000 pr. person. Beløbet bedes indbe-
talt på vor konto i Lollands Bank, reg. nr. 6520, konto nr. 
2033525. Tekst : Norden 2010. Restbeløb indbetales 
på samme konto senest 30 dage før afrejse.
Tilmeldinger efter den 15. marts 2010 forudsætter at 
hoteller/rederi bekræfter at have plads.
Andet :
- turen gennemføres ved minimum 30 deltagere
-  hvis turen aflyses vil De modtage besked herom senest 
4 uger før afrejse sammen med tilbagebetaling af ind-
betalt depositum

-  vi anbefaler at medbringe en lille pude el. lign. i bus-
sen

-  der kan kun anvendes svenske Kroner til betaling i 
Sverige og Euro i Finland.

-  Finland er i anden tidszone, + 1 time ved indrejse og 
1 time ved udrejse.

Yderligere oplysninger/forespørgsler om turen - kon-
takt venligst Kruse A/S på tlf. 5492 0679, spørg efter 
Poul Henning Christensen.
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Samernes vintermarked 
i Jokkmokk
30.januar - 8. februar 2010
I over 400 år har samerne hvert 

år afholdt deres vintermarked. Et overflødigheds-
horn af kulturelle, musikalske og kunstneriske 
oplevelser samt et udendørs marked der kan tage 
pusten fra enhver.

Mere end 500 boder med alt fra det smukkeste same-
sløjd til dybfrosne flødeboller. Dagene inden markedet 
bruges på langtur i den smukke arktiske vinter, besøg 
hos lokale kunstnere, byvandring, besøg på Ájtte, 
svensk fjeld- og samemuseum m.m.

Vi bor på hotel Gästis lige midt i hjertet af Jokkmokk 
og i umiddelbar tilknytning til markedspladsen. Rejsen 
foregår med tog.

Sápmi
samernes smukke land nord for polarcirklen i Sverige

Pris : 11.410,00 DKK i pr. pers. i d. rum 
12.815,00 DKK pr.pers i e.rum
Rejsen 2011 finder sted 29.januar - 7. februar.

Akrylmalekursus med  
danskunderviser i Kvikkjokk
13.-20. september 2010
Akrylmalekursus med dansk underviser i Sápmis 
fantastiske flammende efterårslandskab i den lille 
kirkeby Kvikkjokk hvor vejen ender og national-
parken Sarek tager over med sine smukke bløde 
fjelde. Rejsen foregår med fly. Læs mere på www.
sn-rejser.dk eller ring efter brochure !

Hotel
Hotel Gästis
www.hotell-gastis.com

Teknisk arrangør:
bis@snr.se
www.snr.se
Medlem af den svenske 
rejsegarantifond

Rejseleder/info/tilmelding
Mette Rubin
Thorkildsgade 60 st.tv.
5000 Odense C
63 12 20 36 / 20 62 39 59
metterubin@galnet.dk
www.sn-rejser.dk

H.E. Sørensens bøger om de nordiske lande

Alle 
tre

 bøger 

Nu ku
n kr

.150,-

på landsko
ntor

et

»Det er en flot serie, skrevet med en utrolig viden og indsigt. H.E. Sørensen kan kunsten at gøre tungt og 

indviklet stof letforståeligt og spændende. Man er simpelthen i godt selskab, og går turen nord på denne 

sommer, er det mere end oplagt at medbringe H.E. Sørensens bøger som vejviser«.

Anette Jensen - leder af Nordisk Informationskontor (Flensborg) i Flensborg Avis
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