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Bæredygtig turisme
Bella Center i København sætter
bæredygtig turisme på dagsordenen
på ferieudstillingen FRE 23 – SØN 25
januar for professionelle og fagfolk
gennem to workshops med vigtige
aktører i turismebranchen. Publikum
kan dog også se frem til flere spændende foredrag indenfor samme genre.
Bæredygtighed og social ansvarlighed er på alles læber i disse dage,
og vi opfordre alle til at bidrage til
at mindske ressourceforbruget for at
passe ekstra godt på Moder Jord.
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Også turismebranchen har sat
fokus på emnet – og taler nu om
bæredygtig turisme. - Formålet med at
sætte det på dagsorden er både at gøre
opmærksom på de tiltag, der er ude
i verden og bidrage til diskussionen
om bæredygtig udvikling i forhold til
turisme, siger salgs- og projektleder
Margit Geil, Bella Center.
Diskussionen om miljø og bæredygtighed sættes i gang med to
workshops ledet af Niels Riis Jensen
fra WST - ”CO2 og flybranchen” og

”Bæredygtig turisme i Danmark”, med
vigtige aktører som SAS, CBS, Scandic
og VisitDenmark.
Udstillerne kan vise deres ’grønne’
tiltag, ligesom publikum kan lytte til
flere interessante foredrag om bl.a.
”Økoturisme i klimaforandringernes
tegn” af journalist Ulla Lund og fotograf Peter Hauerbach.

Læs mere på: www.ferie09.dk

REJSEBERETNING

Rügen, Eutin og
Slesvig, september 2008
Forslag om fælles Østersø-projekt
Rejsen, der var tilrettelagt af
Foreningen NORDEN, Nykøbing
Falster, havde undertitlen: I vikingernes og Valdemar den Stores fodspor,
samt de gamle danske hertugdømmer
med det smukke landskab.
Rejsen var naturligt opdelt i tre
afsnit, Rügen, Eutin og Schleswig. Det
blev en stor oplevelse for deltagerne
med mange dejlige indtryk af landet.
Vi fik indsigt i regionens levevis, både
politisk, historisk og kulturelt.
På Rügen var det i første omgang vikingeborgen Kap Arkona,
som blev besøgt. På nordspidsen af
Rügen findes rester af den vendiske
tempelborg med helligdommen for
guden Svantevit med de fire ansigter.
Ca. år 500 e.Kr. var Rügen beboet
af venderne, og øen blev efterhånden støttepunkt for sørøvertogter i
Østersøområdet. Men i 1169 erobrede
kong Valdemar 1. den Store og biskop
Absalon Rügen, gjorde den til dansk
len og tvangskristnede befolkningen.
Samtidig blev borgen ødelagt, men
i dag er der rejst en efterligning af
Svantevit, og der er udsigtstårne og en
særudstilling på volden. Indtil 1972
har de danske konger kaldt sig ”de
Venders hertug”.
Desuden besøgte vi den første danske kirke, Altenkirchen, med Svantevit
indmuret i et kapel i kirken. Dernæst
det lille hyggelige fiskerleje Vitt, nationalparken Jasmund med Königsstuhl
samt byen Sassnitz.
På østkysten af øen ligger noget af
Rügens bedste badestrand. Her byggede Hitler ”Kolos von Prora” som et
feriecenter med plads til 20.000 gæster.
Centret nåede ikke at blive helt færdigt, før 2. verdenskrig brød ud, og det
har aldrig været i brug som planlagt.
Det mere end tre km lange bygningskompleks i seks etager af grå beton
ligger stadig ubenyttede hen. Dog er
der indrettet et lille museum med café,
og stranden er stadig meget fin.

Endvidere en tur til øen Usedom,
hvor man undervejs ser Greifswald.
Forbi klosterruinen Eldena, hvor til de
første munke kom fra Esrom Kloster
i Nordsjælland. På øen ligger bl.a.
byen Peenemünde, hvor V2-raketten
blev udviklet og afprøvet under 2.
verdenskrig.
Besøget i venskabskommunen
Eutin med modtagelse på rådhuset var planlagt ca. et år forinden.
Planlægningen foregik i samarbejde
med borgmesterens sekretær samt
turistkontoret. Ved modtagelsen blev vi
mødt af 2. Vorsitzende Frau Möller og
sekretæren. Næstformanden redegjorde for byens historie og udvikling
og udtrykte glæde over et besøg fra
venskabskommunen Guldborgsund.
I min takketale foreslog jeg, at vi i
samarbejde forsøger at finde et tema
for et fælles projekt omkring region
Østersøen, hvor til der kan søges
støttemidler fra EU i region Sjælland.
Forslaget blev vel modtaget og opgaven er nu at finde et fælles projekt,
f.eks. klima og miljø. Derefter overrakte vi gaver til værterne.
I Eutin var der desuden arrangeret
en rundvandring i den gamle bydel
med guider. Dernæst besøg på Eutin
Slot med rundvisning af guider. På
slottet er der flere genstande, som
viser slægtskabet med Danmark, bl.a.
et maleri af Christian d. 4. til hest.
Dagen sluttede med en sejltur på
Eutiner-søen.
Rejsens 3. etape var besøg i Slesvig.
Her var vi på Gottorp Slot, hvor de
danske hertuger ofte havde bopæl.
Dernæst vikingemuseet, som præsenterer vikingernes levevis, huse og
kulturelle redskaber.
Ved Dannevirkevolden er der
udgravet et stykke af den oprindelige
Valdemarmur, som blev opført af
Valdemar 1. Store. Her oplever vi
forbindelsen fra Rügen med Valdemar
den Stores sejr over venderne for at

skabe fred mod den sydlige nabo og
samtidig til Valdemarmuren her ved
Slesvig, ved Dannevirke, som værn
mod naboen mod syd.
Inden hjemrejsen var der besøg på
den ny skole, A. P. Møller-skolen, som
er skænket til det danske mindretal syd
for grænsen, og skolen må kun benyttes af elever fra det danske mindretal.
Skolen er udstyret med alle moderne
hjælpe-midler til undervisningen.
Skolen har kostet over 400 mill. kr.
Den sidste dag gik rejsen mod
nord med færgen Puttgarten-Rødby til
Guldborgsund Kommune.
Rejsen var en succes og stor
oplevelse for de 49 deltagere, som
fik indblik i det gamle danske lands
historie og kultur. Siden var der en
rejseaften i Kultur-forsyningen, hvor
undertegnede viste digitalbilleder fra
rejsen og deltagerne medbragte fotos.
PS! Hvis nogen har et emne, tema til et
samarbejdsprojekt i Østersøområdet,
og kunne tænke sig at deltage, så
modtager vi gerne idéen.
Bent Jensen, Marielyst
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Brande

BALTIKUM/RUSLAND
Estland – Rusland, Skt Petersborg
Foreningen NORDEN i Brande meddeler, at foreningen arbejder på tilrettelæggelse af en rejse til Estland og videre til Skt. Petersborg i Rusland. Med fornøden
tilslutning gennemføres rejsen i august. Mere nyt herom vil fremkomme i dagspressen i januar. Supplerende oplysninger kan indhentes på tlf. 9718 2618 el.
9718 7170.

Silkeborg

Fem fine dage i Letland
Foreningen NORDEN i Silkeborg står for en introduktion til det midterste af de tre baltiske lande.
busrejse i Letland med dansk rejseleder.
Fuldt dagsprogram med flere historiske besøg: Hovedstaden Riga og den gamle borgby Cesis. Sangfestivalpladsen, borgen
Turaida. Vi kommer til Siguldafloden og Gauja Nationalpark og besøger flere skovkirkegårde.
Turen har meget focus på samvær med letter: Vi besøger et lettisk landbrug. Vi møder den selvstændige landmand, der
viser rundt på sin gård og fortæller om udfordringerne for lettisk landbrug under og efter sovjettiden. Besøg på et savværk.
Manden i huset fortæller sin slægtshistorie. Besøg på et ældrecenter og i private haver og spiser frokost i et privat hjem.
Folkloreaften med sang og dans.

Tidspunkt:
Transport:
Hjemrejse:
Overnatning:
Pris:
Ansvarlig arrangør:
Teknisk arrangør:
Tilmelding:
Suppl. info:
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TOR 27 – MAN 31 AUG
Udrejse: Fly Billund-Riga. Bus i Letland.
Fly Riga-Hamborg, bus Hamborg-Billund.
Hotel.
Kr. 7.000.- inkl. fly, bus, hotel, forplejning, rejseleder, alle besøg
og entreer.
Foreningen NORDEN, Silkeborg.
Mols Rejser Aps, 7300 Jelling, www.ingemolsrejser.dk.
Rejsegarantifond nr.1626.
Senest SØN 15 FEB. Depositum kr.2.000.- skal være indbetalt
senest SØN 01 MAR.
Bent Klode, tlf. 8685 3704.

Hjørring-Hirtshals mm

DANMARK

I sporet på vikingerne
Lindholm Høje – Rubjerg Knude
Værkstedsaktiviteter, fortællinger,
og meget mere… Hverdagens
fjernsyns- og computerskærme
bliver i disse uger afløst af historiens vingesus... Målet er klart: Hele
familien skal prøve at leve sig ind
i rollen som viking. Det kræver en
livlig fantasi, som skal bruges til
fremstilling af mad på bål, krukker,
tøj, knive, sværd og skjolde, smykker m.v. For at samle inspiration
til værksteds-aktiviteterne skal vi
besøge Vikingemuseet Lindholm
Høje, og en af dagene drager vi til
vikingekongen på Rubjerg Knudes
besiddelser, hvor vi som amatørarkæologer skal finde sporene efter
ham og andre vikinger, potteskår
flint mv. Desuden sang, musik,
debat og foredrag.

Tidspunkt:
Befordring:
Overnatning:
Guide/turleder:
Pris:

Tilmelding:
Ansvarlig arrangør:
Teknisk arrangør:
Suppl. info:

LØR 25 – FRE 31 juli, begge dage inkl.
Til fods og i bus
Vrå Højskole, Højskolevej 1, 9760 Vrå.
www.vraahojskole.dk
Middelalderarkæolog Jan Simmen og højskolelærer/museumsformidler Tove Marquardsen
Kr. 4.000.- for en voksen plus et barn, kr. 700.- pr.
ekstra barn, kr. 3.500.- for en voksen inkl. fuld
pension, overnatning på Vrå Højskole, bus og
entreer. Tillæg for enkeltværelse.
MAN 01 JULI.
Foreningen NORDEN Hjørring-HirtshalsSindal-Løkken/Vrå i samarb. m. Vrå Højskole
Vrå Højskole
Foreningen NORDEN, tlf. 9896 0127, Vrå Højskole,
tlf. 9898 1010 el. www.vraahojskole.dk
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Brande

Sort sol i april
Foreningen NORDEN i Brande arrangerer en bustur til Sort Sol-fænomenet ONS
01 APR. Der er afgang fra N. I. Møllers Plads, Brande, kl. 15.15. Pris kr. 225.- for
medlemmer, andre kr. 250.-, inkl. bus, guide, madpakke, drikkevarer.
Tilmelding senest SØN 01 MAR til tlf. 9718 2618 el. 9718 7170.

Hjørring-Hirtshals mm

På kant med havet
Fortællinger og vandringer på en rejse fra Skagen til Thy
Nordjylland er berømt for sine kyster med brede strande, badebyer og fiskerlejer, den storslåede natur med gamle kystskrænter, klitter, heder, moser og skove samt det særlige lys på ”toppen” i Skagen. Det lys, der i 150 år har tiltrukket kunstnere og andre til
området. Mange af
Nordjyllands byer er
vokset frem omkring
Tidspunkt:
MAN 01 – SØN 07 begge dage inkl.
gamle handelspladBefordring:
Til fods og i bus
ser langs kysten.
Overnatning:
Vrå Højskole, Højskolevej 1, 9760 Vrå. Se også: www.vraahojskole.dk
På det tilknyttede
Guide/turleder:
Højskolelærer/valgmenighedspræst Lene Graarup og højskolelærer/
kursus fortæller om
museumsformidler Tove Marquardsen.
livet på kant med
Pris:
Kr. 3.900.- inkl. fuld pension, overnatning på højskolen, bus og entreer.
havet og vandre i
Tillæg for enkeltværelse.
en rute, der snor
Tilmelding:
Senest FRE 01 MAJ.
sig gennem kystAnsvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN Hjørring-Hirtshals-Sindal-Løkken/Vrå
nære landskaber,
samarbejde med Vrå Højskole
på gamle redningsTeknisk arrangør:
Vrå Højskole
veje, kirkestier og
Suppl. info:
Foreningen NORDEN, tlf. 9896 0127, Vrå Højskole, tlf. 9898 1010,
Nationalparken i
el.www.vraahojskole.dk
Thy.
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Skagen Museum

Hjørring-Hirtshals mm

Mere smag af Nordjylland
Kendte og ukendte sider af Nordjylland
Til fods og i bus skal vi høre om kunstnerne og digterne i
Lysets Land. Vi skal møde naturvejlederen, som vil fortælle
om egnens barske natur. Vi skal debattere med fiskeren og
etnologen om kunsten at overleve. Sidst men ikke mindst,
skal vi have smagsprøver ved egnens fødevarehåndværkere,

Tidspunkt:
Befordring:
Overnatning:
Guide/turleder:
Pris:
Tilmelding:
Ansvarlig arrangør:
Teknisk arrangør:
Suppl. info:

som arbejder med nysgerrighed, tålmodighed og omhu
for at skabe unikke fødevarer – fødevarer, som har historie,
sjæl og enestående kvaliteter. Det bliver en uge, da der
knyttes bånd mellem de gode historier i naturen, kunsten,
maden, fortiden og nutiden.

SØN 09 – TOR 15 AUG begge dage inkl.
Til fods og i bus.
Vrå Højskole, Højskolevej 1, 9760 Vrå. Se også www.vraahojskole.dk
Højskolelærer/museumsformidler Tove Marquardsen m.fl.
Kr. 4.200.- inkl. fuld pension, overnatning på Vrå højskole, bus og entreer. Tillæg for enkeltværelse.
Senest LØR 15 JULI.
Foreningen NORDEN Hjørring-Hirtshals-Sindal-Løkken/Vrå i samarbejde med Vrå Højskole.
Vrå Højskole
Foreningen NORDEN, tlf. 9896 0127, Vrå Højskole, tlf. 9898 1010, el. www.vraahojskole.dk
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Horsens

ENGLAND

På det gamle kort er Danelagens-området
det grønne mod nord-øst

York
- Danelagens
centrum
Otte dage på gammel dansk grund
York var det danske vikingesamfunds hovedsæde i det område af det nordøstlige
England, der kaldtes Danelagen (Danelov, Danelaw), og som beskrives i The
Anglo Saxon Chronicle, en samling delvis bevarede krøniker nedfældet i slutningen af 900-tallet.
Bortset fra den historiske atmosfære i York er der ikke mange synlige rester af
de danskes tilstedeværelse i det gamle vikingeområde i 800- og 900-tallet, bortset
fra i Jorvik Viking Centre, som indgår vores rejseprogram.
Dette museum er udelukkende baseret på de enorme fund fra Danelagentiden, der var resultatet af den såkaldte Coppergate-udgravning i byens centrale
del i årene1979-81. Her fandt York Archaeological Trust ikke færre end ca.
40.000 genstande, så her er noget nordisk at se på.
Danelagens indflydelse afspejler
sig stadig i mange lokale stednavne
med f. eks. endelserne ”by” og
”thorp”, og Yorks navn menes at have
rødder det gamle nordiske Jórvík.
Også i det engelske sprog i øvrigt
findes mange ord, der stammer fra
gammeldansk, f. eks. ”law”, der kommer af det danske ord ”lov”.
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MAN 01 – MAN 08 JUNI
Fly og bus.
Hoteller.
Kr. 8.500.- inkl. fly, bus i England, hotelophold med halvpension, entreer, ekstra for eneværelse kr. 1.030.Tilmelding, info m. v.:
Helle Nancke, tlf. 2097 5028, eller til Bent Sørensen, Hugintours, tlf. 8651 1599. Ved
tilmelding kr. 1.000.- i depositum. Restbeløb betales senest 1. april. Vi har max. plads til
40 deltagere. Ikke-medlemmer kan deltage, men medlemmer af Foreningen NORDEN
har fortrinsret. Tøv derfor ikke med at melde dig ind. I god tid før afrejse tilsendes
nærmere informationer, deltagerliste m.m. Efter rejsen tilsendes referat af rejsen.
Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i Horsens.
Faglig arrangør/rejseleder: Bent Sørensen.
Teknisk arrangør:
Gislev Rejser
Tidspunkt:
Transport:
Overnatning:
Pris:

Der kan opstå ændringer, så check vores hjemmeside: www.nordenhorsens.dk/rejser

Program:
Mandag
Afrejse Billund med KLM kl.17.30, mellemlanding Amsterdam, ankomst Heathrow, London, 20.45. Bus til hotel nord for
London.
Tirsdag
Ankomst York ved middagstid, ndkvartering hyggeligt familiehotel tæt på centrum. I løbet af eftermiddagen invaderer
byen med en fælles byvandring.
Onsdag og torsdag
Er fri til York på egen hånd. Med et York Pass (inkluderet i rejsens pris) er der fri adgang til over 20 af byens største seværdigheder: Jorvik vikingecenter (se overfor) og en lang række af museer, York Minster, byens mægtige katedral med
de verdensberømte farvede glasvinduer, Jernbanemuseet, det største i England, sikkert i hele verden. Man kan sejle på
floden Ouse og deltage i folkelivet i de smukke, gamle gader og gyder med marked, optræden, spændende forretninger
og hyggelige cafeer. Vores kyndige rejseleder vil hjælpe med særlige ønsker.
Fredag
Køretur i Yorkshire Dales, landskabet med stendigerne, fårene, landsbyerne, som det kendes fra mange tv-serier. Først
besøg i Harlow Carr Garden ved Harrogate, en meget fornem blomsterpark, der ejes af The Royal Horticultural Society.
Herfra videre til Bolton Abbey, Grassington og via Pateley Bridge tilbage til York.
Lørdag
Byder på heldagstur til Beamish Open Air Museum, et meget stort frilands-museum ca. 100 km nord for York. Museet
har vundet en del fornemme priser, og ingen forstår som englænderne at levendegøre et museum. På tilbagevejen til
York køres langs østkysten i storslået landskab med byerne Whitby og Scarborough. Her genkendes steder som vist i den
engelske tv-serie ”Landsby-hopitalet”.
Søndag
Lidt nord for York ligger Castle Howard. Det storslåede herresæde i
landskabet har lange alléer og en stor park med berømt rosenhave
og fornemt inventar i hovedbygningen med malerier af Rubens,
Holbein og Reynolds. Castle Howard huskes af mange fra tv-serien
”Gensyn med Brideshead”.
Senere besøg i Rievaulx Abbey i en fredelig dalsænkning, en af
Englands største klosterruiner, grundlagt af Cistercienserne og
ødelagt under Henrik d. 8. I december 1538 forlod de sidste munke
deres ødelagte kloster. Dernæst til Masham med det berømte
bryggeri Black Sheep Brewery, og til den næstældste by i England,
Ripon, på vej tilbage til York. Vi satser på at afslutte dagen og opholdet i York på festlig vis.
Mandag
Afsked med York. På vej til flyet besøges Coventry med de to berømte katedraler. Den gamle som
ruin efter bombningen under krigen, den nye, moderne tæt ved. Afrejse fra lufthavnen kl.17.10. med
ankomst til Billund kl. 21.40
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Foreningen NORDEN

FINLAND
Sommerrejse Åland og
Syd-Finland - med opera
- en naturskøn rejse i kultur og historie 26 juli – 02 august
Vi har sammensat en særlig oplevelsestur i roligt tempo til det skønne
Finland.
Rejseleder er operasanger og
finlandserfarne Morten Schønberg
Sørensen, der undervejs vil give et par
numre og gennemgå forestillingerne
”Cavalleria Rusticana” og ”Bajadser”,
som vi skal se på den fantastiske middelalderborg Olofsborg, midt i det
finske sørïge.
På rejsen giver vi os også tid til at
besøge Ålandsøerne og nyde en dagstur videre gennem skærgårdsparadiset
til Åbo. Vi besøger Åbo og Helsingfors
på vores vej til perlen i søriget,
Savonlinna/Nyslott. På tilbagevejen be-

Tidspunkt:
Transport:
Overnatning:
Pris:

Rejseleder:
Tilmelding:
Suppl. info:
Ansvarlig
& teknisk arrangør:
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søger vi Borgå inden den flotte sejltur
til Stockholm.
Forfatteren og finlandseksperten
Søren Sørensen deltager i rejsen, og
han vil undervejs øse af sit kendskab
til bl.a. Bellman, Finlands historie og
landets nationalepos, Kalevala.

SØN 26 JULI – SØN 02 AUG
Busrejse i egen bus og diverse sejlture.
Gode hoteller.
Priser med forbehold, da de endelige priser endnu
ikke foreligger: Kr. 8.550.- pr. pers. i dobbeltværelse,
tillæg for enkeltværelse kr. 2.590.-, inkl. kvartpension
samt tre middage, entre til kunstmuseet Retretti.
Tillæg for operabillet i bedste kategori kr. 875.Morten Sørensen.
Senest ONS 25 FEB. Depositum, kr. 1500.-, betales
sammen med tilmeldingen.
Morten Sørensen, Ringstedvej 25, 4171 Glumsø,
tlf. 5764 5354, e-post: mss@paradis.dk
Schønberg Musik&Rejser, i samarb. m.
Foreningen NORDEN.

REJSEBERETNING

Til Finland
med besøg hos ﬁre lokale
afdelinger af Pohjola-Norden

Foreningen NORDEN på Københavns
Vestegn (d.v.s. foreningerne i Hvidovre,
Rødovre, Glostrup og Høje-Taastrup)
var sammen med Norden i Lands-krona
(Glostrups svenske venskabskommune)
i Finland med besøg i fire lokale afdelinger af Foreningen Norden eller Pohjola
Norden, som foreningen hedder i
Finland. 36 personer deltog i rejsen: 23
fra Landskrona, 11 fra Vestegnen samt
to medlemmer fra Island.
Målet for rejsen var havnebyen
Kotka i det østlige Finland, der er
Glostrup og Landskronas venskabsby.
Derfra gik turen via Savonlinna tilbage
til Helsingfors. Da Hvidovre har Tusby
som venskabskommune i Finland var
det nærliggende at kontakte denne
forening for at lave et program for
os, mens vi var i Helsingfors-området.
Ideen om at lade finske Nordenforeninger lægge program for os udviklede sig, og vi fik kontakt til foreningerne i Borgå og Savonlinna, som lå på
rejsens rute. Alle steder var der glæde
over at skulle møde danske og svenske
Norden-venner, og der blev tilrettelagt
nogle meget spændende besøg, som
gav os et bedre indtryk af byerne, end
nogen professionelle rejsearrangører
kunne have givet.
EU har et program, der yder
tilskud til kontakter mellem venskabsbyer. Kotka, som var værtskommune

under den største del af besøget, påtog
sig at søge EU-støtte til turen. Vi ved
endnu ikke, hvor meget vi kan få i
støtte, men da Kotka kommune er
gået ind og har garanteret en del af
beløbet, har det været med til at gøre
rejsen rimelig i pris.
Fra lufthavnen kørte vi direkte til
Borgå, hvor et lokalt medlem af foreningen Norden viste os rundt i den
gamle by med de maleriske træhuse
samt på Runeberg-museet, der var
indrettet i digterens hjem. Der var
også besøg i en udstilling af værker
af Runebergs søn, billedhuggeren
Walter Runeberg, der var uddannet på
Kunstakademiet i København som elev
af Bissen.
Medlemmerne af Pohjola-Norden i
Kotka havde arrangeret et spændende
program de tre dage, vi var i byen. Vi
besøgte bl.a. en svensk-sproget skole,
et plejehjem, et dagcenter og en hel
bydel tegnet af den berømte finske
arkitekt Alvar Aalto. For de danske
deltagere var der en hel særlig overraskelse: Et besøg i Langinkoski, den
russiske zars fiske- eller feriehytte lige
uden for Kotka. En ret beskeden bjælkehytte, hvor zaren fiskede, hente vand
ved brønden eller gik med de mindste børn i skoven for at finde vilde
bær. Zarinaen, der var født prinsesse
Dagmar, lavede mad, f.eks. kogt laks,

til familien og de få ledsagere. Det
er lokale Kotka-folk, der har stået for
bjælkehyttens bevaring.
I Savonlinna mødtes vi med formanden for Pohjola Norden og hans
kone og hørte om foreningens arbejde
der. Savonlinna er ellers kendt for sin
operafestival, der finder sted hvert år
i juli.
Fra Savonlinna gik turen til
Helsingfors og herfra til nabokommunen Tusby, hvor vi igen mødtes
med lokale Norden-folk. Tusby havde
i begyndelsen af 1900-tallet en hel
kunstnerkoloni. Vi besøgte Ainola, familien Sibelius’ hjem, og Aino og Jean
Sibelius’ grav i Ainolas have. Senere
kørte vi til maleren Pekka Halonens
hjem, der også står, som da maleren
levede med en dejlig udsigt over
Tuusula søen. Hjemmet anvendes også
til mindre kunstudstillinger.
De lokale Pohjola Nordenfolk tog
vare på os og fungerede som guider,
der med stor viden og entusiasme
fortalte os om deres by og dens fortid
og nutid. De ydede et meget væsentligt
bidrag til rejsens succes, og vi skylder
dem en stor tak for deres indsats.
Marion og Flemming Thøgersen
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Århus

FÆRØERNE

Rejse til alle Færøerne
25. juni til 2. juli 2009
Foreningen NORDEN udbyder i sommer en meget spændende rejse til Færøerne. Det bliver en tur med god tid til
at nyde de landskabelige attraktioner, dvs. høje og stejle
fjelde og dybt indskårne fjorde. Idylliske småbyer, øer og
fugle og masser af rare mennesker.
Vi kommer til se alle øerne. Der bliver en god variation
mellem bus, båd og natur.
Velkommen til Færøerne og ikke mindst til vejret, som
her virkeligt kommer og går…
Overnatning i Klaksvík de to første nætter. Vi besøger
Viðareiði med verdens højeste forbjerg, Christianskirken
med dansk altertavle, færøske strikkevarer fra Tøting, besøg
på en trawl-fabrik i Fuglafjørð. Vi skal opleve kirken i Gøta,
hvortil den kendte færøske kunstner Tróndur Patursson,
født i Kirkjubøur, har lavet glasmalerierne. Vi besøger
Gjógv, Færøernes højeste fjeld Slættaratindur, og Kæmpen
& Kellingen.
Vi sejler helt til Suðuroy, og oplever en færøsk aften
med færøsk dans og mad. Om vejret tillader det, er det
muligt at sejle ud på fjorden i en lille båd.
I kirken i Froðba findes Færøernes første flag, som blev
lavet i 1906 af færøske studenter. Amtmanden kaldte det
»kluden«.
Det vestlige punkt Mykines (med mange suler) skal
besøges, ligesom Vestmannabjørgini med Silja Star, den
gamle katedral i Kirkjubøur og gåtur tilbage til Tórshavn.
Der bliver også tid til at besøge museerne i Tórshavn og en
nattur til Nólsoy med ornitologen Jens Kjeld for at se og
høre stormsvalekolonien.
12
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TOR 25 JUNI – TOR 02 JULI
Afrejse fra Billund, hjemrejse
fra Vagar
Transport:
Fly, bus
Overnatning:
I delt dobbeltværelse (merpris
enkelt-værelse ca. kr. 1.300.-)
Pris:
Pr. person: ca. kr. 9.400.(NB: prisen er endeligt fastlagt
i JAN 2009).
Prisen inkluderer: Flybilletter
t/r, inkl. skatter, fuld pension,
transport på Færøerne, guider
(dansk-talende), samtlige
entréer, lovpligtigt bidrag til
Rejsegarantifonden
Ansvarlig arrangør: Foreningen NORDEN i Århus.
Tilmelding:
Senest SØN 15 FEB til e-post:
vicki.torkil.wurtz@gmail.com,
el. tlf. 8615 6223. Her oplyses
konto for indbetaling.
Tidspunkt:

Roskilde

GRØNLAND
Oplev otte dages
rundrejse i
Sydgrønland
På denne rejse oplever du det ægte
Grønland med ophold i den sydligste by Nanortalik og i Narsarsuaq.
Store naturoplevelser venter forude.
Gruppen får egen, erfaren turguide på
hele rejsen, så I kan føle jer trygge og
bare nyde rejsen i den smukke natur.
Den storslåede natur kommer du til at
opleve fra fly, helikopter og vores egen
turbåd. Holdet kommer til at møde
en venlig lokalbefolkning og høre om
dens historie, sagn og sociale forhold.
Du bliver sammen med de andre rejsedeltagere grundigt forberedt til rejsen
ved et formøde, hvor rejsen gennemgås ud fra gode fotos på storskærm.
Rejsen planlægges, så også transporten opleves som en udflugt.
• Byrundture med museumsbesøg i Nanortalik, Qaqortoq og
Narsarsuaq
• Vandretur til gamle bopladser ved
Nanortalik.
• Mulighed for fjeldvandring til toppen af Ravnefjeldet, 308 m højt,
hvorfra der er en smuk udsigt over
skærgården og til de mange fjeldtoppe. Man kan også se til Nanulaq
Guldmine.
• Sejlads fra Nanortalik forbi mange,
store isfjelde med ophold på øen
Uunartoq, hvor der er badning i en
varm kilde med ca. 38° varmt vand.
Herfra fortsættes til Sydgrønlands
største by Qaqortoq, hvor vi bl.a.
skal se kunstprojektet ’Sten og
menneske’.
• Sejlads fra Qaqortoq gennem
Eriksfjorden forbi Isfjorden til
Narsarsuaq.
• Vandretur til Signalhøjen i
Narsarsuaq, hvor der er en smuk
udsigt over lufthavnsområdet og

•

•

•
•

til Brathalid og
indlandsisen.
Vandretur til
Hospitalsdalen og
Blomsterdalen i
Narsarsuaq.
Heldagsudflugt
fra Nanortalik
med egen turbåd til
Tasermiut-fjorden med
besøg i bygden Tasiusaq og
ophold ved den imponerende
indlandsis, hvor vi byder på en
drink med tusind år gammel is.
Kaffemik hos en grønlandsk familie.
Sejlads fra Narsarsuaq til Brathalid,
Erik den Rødes boplads, hvor der er

Tidspunkt:
Transport:
Overnatning:

Pris:

Ansvarlig arrangør:
Teknisk arrangør:
Deltager-betingelser:
Tilmelding:
Evt. spørgsmål til:

rundvisning og besøg i rekonstruktionerne af Tjodhilds kirke og Erik
den Rødes gård.

TIR 01 – TIR 09 SEP
Fastvinget fly, helikopter, båd
De bedste værelser på Hotel Kap Farvel i
Nanortalik i fem nætter, og to nætter på Hotel
Narsarsuaq i dobbeltværelser med TV og eget
bad/wc
Kr. 17.975.- for fly, helikopter, sejlads, hotelovernatninger, helpension, alle udflugter, egen
turguide på hele rejsen. Tillæg for enkeltværelse
2.200 kr. for alle nætter. Frokost og middag med
kaffe/te alle dage.
Foreningen NORDEN i Roskilde.
Grønlands Rejsebureau, København.
Lokalt: Nanortalik Tourism Service.
Du skal være fyldt 60 år på rejsetidspunktet.
Hurtigst muligt, begrænset antal pladser: Max 12
deltagere.
Turleder Alf Tornberg, tlf. 2752 8238, e-post:
alf@nanortalik.dk. Her kan du bestille tilmeldingsseddel og rejseprogram. Tilmeldte får tilsendt
bekræftelse og opkrævning på depositum 5.700 kr.
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Hillerød

IRLAND

Rundrejse i Irland
De grumme vikingers hærgen vises i en af Europas fineste
samlinger
Rundrejsen i Irland begynder i Dun Laoghaire, videre
til Wicklow-bjergene med besøg i Glendalough, oprindelig ”hjemhavn” for Skuldelev-kopien ”Havhingsten af
Glendalough”, Roskilde-vikingelangskibet, der i 2007
blev roet nord om Skotland til Dublin, overvintrede og
blev roet hjem igen i 2008.
Senere bytur i Dublin. Her besøges bl. a. det irske
nationalmuseum, Kildare, som rummer kostbare skatte,
og også har en afdeling af nordisk interesse: Vikingeudstillingen med indgang fra Kildare Street, hvor vikinge-perioden i Irland fra ca år 800 til 1150 dokumenteres. Perioden kaldes ”The Norse Tyranny”. Vikingerne
hærgede og plyndrede i Irland i flere århundreder, og
det gik hovedsageligt ud over kirkens klostre, der var
så godt som forsvarsløse. Disse hedninger blev kaldt for
”The Danes”, uanset de fleste antagelig kom fra Norge.
En central del af museets udstilling viser fund fra
udgravninger i Dublin i perioden 1962-81, og rummer
en af Europas fineste samlinger af genstande fra tidlig
middelalder.
På vestkysten besøges Galway og det øde og bjergrige Connemara og Cliffs of Moher. Derfra til Kerry og
Killarney med den næsten obligatoriske tur ”Ring of
Kerry”. Inden turen går østpå igen besøges byen Cork,
og der køres gennem Waterford og Wexford på vej til
Rosslare, hvorfra færgen afgår.

14
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Tidspunkt:
Transport:

Overnatning:
Rejseleder:
Pris:

LØR 23 MAJ – TIR 02 JUNI
Med bus fra Hillerød til Hook van
Holland, tværs gennem England
og Wales samt rundt i Irland. Med
båd fra Holland til Harwich i
England, og fra Wales til Irland.
Samme rejse retur.
To gange på båden – ellers på
gode hoteller.
Fra DITOBUS
Kr. 8.650.-. Halvpension undtagen
en dag i Dublin. Fire x frokost.
Tillæg for eneværelse plus enkeltkahyt: Kr. 2.040.-

Ansvarlig
arrangør:
Foreningen NORDEN, Hillerød.
Teknisk
arrangør:
DitoBus.
Tilmelding/info: Tilmelding senest SØN 01 MAR til
Beth Espedal, Agernvej 13,
3400 Hillerød, tlf. 4826 0178,
der også giver yderligere
oplysninger om rejsen.

Vordingborg

ISLAND

Reykjavík og Mývatn
Dag 1. Vi mødes i Københavns Lufthavn i
Kastrup kl. 12 til gruppe-check-in uden kø.
Flyvetid ca. tre timer til Keflavík, fly-skifte
til Akureyri, hovedbyen i Nordisland. Med
bus til Hotel Reynihlid ved Myvatn-søen.
Dag 2. Efter morgenmad i bus til området
omkring søen, Krafla-vulkanen og Mývatn
Naturbad, med svømmetur i det varme
vand under åben himmel. Middag på
hotellet.
Dag 3. Til fri disposition. For de som har
mod på flere oplevelser, er der en tur til
den lille by Husavik 50 km nord for Mývatnsøen. Her besøges bl.a. byens smukke kirke,
og der er mulighed for at købe plads på
en ca. tre timers sejltur, hvor målet er at se
hvaler (turen koster ca. kr. 400.- og købes
på stedet). Ellers kan man f.eks. besøge
nogle af byens museer.
Dag 4. Tidligt op og med bus til Reykjavík.
Stop ved frokosttid i Borgarfjordur ved
det smukke Fossatun. Restauranten ligger
fantastisk lige op ad en fossende elv. Efter
frokosten ser vi filmen ”Acoustic Iceland”,
som blander musik og naturbilleder (ca.
25 minutter). Ankomst til Hotel Fron i
Reykjavík ved 17-tiden, middag på restaurant Kaffi Reykjavík kl. 19.30.
Dag 5. Efter morgenmaden ser vi på ca. tre
timers rundtur i bus og til fods nærmere
på de mange attraktioner i den lille storby.
Eftermiddag/aften til fri disposition.
Dag 6. Dagen byder på den magiske
”Golden Circle” bustur til nationalparken
Thingvellir, til det store vandfald Gullfoss
og til den verdensberømte Geysir. Den sene
eftermiddag/aften er til fri disposition.
Dag 7. Dagen er på egen hånd, mulighed
for at tage på en af flere planlagte ture.
Om aftenen middag på restaurant Perlan,
der ligger over Reykjavíks geotermiske
vandværk. Den berømte restaurant med
det smukke glaskuppeltag roterer med en
stadigt afvekslende udsigt over byen.
Dag 8. Hjemrejsedag. Efter morgenmad
bus til den Blå Lagune, hvor vi kan bade et
par timer før Icelandair-afrejse kl. 16.10,
ankomst til København kl. 21.10.

FRE 22-FRE 29 MAJ
Fly og bus.
Hoteller.
Lokal guide og Folke Hansen.
Kr.15.965.-. Tillæg for enkeltværelse:
kr. 2400.Tilmelding:
Senest MAN 16 FEB til Folke Hansen.
Ansvarlig arrangør: Foreningen NORDEN i Vordingborg i samarb.
m. Ældresagen i Vordingborg.
Teknisk arrangør: Nordic Adventure Event og Rejsebureau.
Suppl. info:
Folke Hansen, Vognmandsmarken 66,
4760 Vordingborg, tlf. 5537 7312,
e-post: Foki@mail.dk
Tidspunkt:
Befordring:
Overnatning:
Guide/turleder:
Pris:
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Hjørring-Hirtshals mm

En uge på højskole og ni dages rejse
Islands ældste historie – en anderledes
fortælling: »Dræb ikke flere end du
kan betale for!« Lov og ret i Island i
saga-tiden. »Njals Saga«. »Hvad kan det
islandske folk gøre bedre end andre?”
”Rejse i Island - mellem varme kilder,
gletschere og vulkaner«.
Heldags-ekskursion til Skagen og
Grenen. ”Gudernes Hest”. Det islandske sprog. »Island i dag - om at være
ung i nutidens Island«. En uge med
foredrag, udflugter og forberedelser –
derefter afrejse til Island.

LØR 13 – SØN 28 JUNI
Inkl. en uges indledende højskoleophold
Islands-rejse:
FRE 19-SØN 28 JUNI
Befordring:
Til fods, i bus og fly
Overnatning:
Vrå Højskole, Højskolevej 1, 9760 Vrå, og hoteller på Island
Guide/turleder: Gunnar Eskildsen samt islandske guider
Pris:
Højskoleugen: Kr. 3.800.- inkl. fuld pension, overnatning
på Vrå højskole, bus og entreer. Tillæg for enkeltværelse.
Islandsrejsen ca. kr. 16.500,- (tillæg for enkeltværelse)
Rekvirer brochure.
Tilmelding:
Senest FRE 01 MAJ.
Ansvarlig
arrangør:
Foreningen NORDEN Hjørring-Hirtshals-Sindal-Løkken/
Vrå i samarb. m. Vrå Højskole.
Teknisk
arrangør:
Vrå Højskole.
Suppl. info:
Foreningen NORDEN, tlf. 9896 0127, Vrå Højskole,
tlf. 9898 1010 el. www.vraahojskole.dk
Tidspunkt:

Frederikssund

Mývatn og hvalsafari fra Husavik
Tidspunkt:
Transport:
Overnatning:
Pris:

Tilmelding:
Ansvarlig
arrangør:
Teknisk
arrangør:
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MAN 22 – FRE 26 JUN
Fly, bus. Afg. Københavns Lufthavn, Iceland Express ca kl 13, ank. Akureyri ca 14.10.
Afg. Akureyri ca 15.30, ank København ca 20.30.
Fire nætter på Hotel Harpa, Hafnastræti 83-85, 600 Akureyri, el. lign. hotel.
Kr. 9.420.- i delt dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse: Kr. 1.100.-. Inkl.: København-AkureyriKøbenhavn, skatter/afgifter (pt. kr. 750.-), heldagsudflugt til Mývatn med frokost undervejs, heldagsudflugt med hvalsafari fra Husavik og let frokost undervejs, halvdagsudflugt til spændende oplevelser.
Hurtigst muligt, senest SØN 22 MAR. Rejsen gennemføres med dansk rejseleder ved min. 15 deltagere.
Foreningen NORDEN i Frederikssund.
Riis-Rejser (tidl. Dania-Rejser), Lyngby Hovedgade 47, I, 2800 Lyngby, tlf:. 4528 0285.
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NORGE

Frederikshavn

En uge med bus gennem Gudbrandsdalen til
Vestnorge – fra Ålesund til Trondheim
Betagende busrejse i juni
Busturen til vort første overnatningssted er i sig selv en oplevelse. Fra Oslo
nordpå gennem Peer Gynts land,
Gudbrandsdalen, den næstlængste
dal i Norge. Elven Lågen strømmer
gennem den. Her er smukt landbrugsland med dejlige, velholdte gårde. Til
begge sider er dalen omgivet af høje
fjelde, højere jo længere vi kommer
nordpå. Videre langs Raumaelven
med udsigt til bl.a. Trolltinderne og
Romsdalshorn. Åndalsnæs passeres,
og vi tager færgen til Hareid med vort
første hotel.
Næste dag er helliget fugleøen
Runde med ca. 240 fuglearter, vel
omkring 300.000 fugle i alt. Det er
yngletid, og naturvejlederen fører os
ad de tilladte stier.
Dagen efter guidet tur i Norges
største fiskeriby, Ålesund, som i 1988
fik EU’s arkitektpris for bevarelse af
bymiljøet.

På fuglefjeldet, Runde

Afsked med Hareid, og dagen
igennem har vi en usædvanlig smuk og
spændende tur foran os til Trondheim.
Ophold i Molde, kaldet ”Rosernes by”,
der ligger i læ for havet og har et mildt
klima. Ophold også i Kristiansund,
hvor Nordatlanten drøner lige ind
mod de vejrbidte klipper.
På turen skal vi også opleve
Atlanterhavsvejen, som består af otte
km dæmning og 12 broer, der forbinder 17 øer ved Kornstadsfjordens
munding.
Vi har en hel dag i Trondheim
med guidet tur i det gamle Trondheim
sluttende med besøg i domkirken,
Nidaros-domen. Resten af dagen på
egen hånd.

På hjemturen mod Oslo kan vi
glæde os til en utrolig smuk landskabstur med udsigt til nationalparken
Dovre Fjell.
Bemærk: Der vil i løbet af foråret
blive arrangeret et foredrag om det
usædvanlige søfugleliv på øen Runde
af Kurt Rasmussen, formand for DOF
(Dansk Ornithologisk Forening) i
Nordjylland.

Domkirken i Trondheim, Nidarosdomen

➤
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Tidspunkt
Befordring:
Overnatning:

Turleder:
Pris:

Ansvarlig
arrangør:
Suppl. info:
Udførligt
program:

MAN 08 – MAN 15 JUNI
Færger og moderne bus m. toilet, mulighed for at lave
kaffe/te; køb af øl og vand.
Ud og hjem i 2-personers kahytter m. dusch og wc på
Stenaline. Tre ætter på Hotel Hareid (nær Ålesund),
moderne hotel m. dusch/wc. Restaurant og bar. To nætter
på Hotel Elgeseter i Trondheim, lille centrumshotel m. 1, 2
og 3-personers rum, de fleste m. dusch/wc, morgenmadsrum, kaffe/te i lobby.
Erfaren guide på hele turen, suppleret med naturvejleder
på Runde, byguider i Ålesund og Trondheim.
Kr. 5995.-. Tillæg for enkeltværelse kr.1150.-.
Inkl.: Transport, kahytter, fuld pension på Hotel Hareid,
kvart pension på Hotel Elgeseter, guider, udflugter, bomog tunnelpenge. Drikkevarer er ikke med i prisen.
Tilmelding og depositum kr. 500.- senest ONS 01 APR.
Turen gennemføres v. min. 30 deltagere.

Udsnit af Atlanterhavsvejen

Foreningen NORDEN i Frederikshavn.
Karin Arveschoug Jensen, Fylleledsvej 10, 9900 Frederikshavn, tlf. 9842 5534.
E-post: arveschoug@webspeed.dk
Tilsendes interesserede. Se også www.frederikshavn.foreningen-norden.dk

Hjørring mm

Folket, litteraturen, kunsten
Nordiske forbindelser – Vendsyssel og Sydnorge
Busturen til vort første overnatningssted er i sig
selv en oplevelse. Fra Oslo nordpå gennem Peer
Gynts land, Gudbrandsdalen, den næstlængste dal
i Norge. Elven Lågen strømmer gennem den. Her
er smukt landbrugsland med dejlige, velholdte
gårde. Til begge sider er dalen omgivet af høje
fjelde, højere jo længere vi kommer nordpå. Videre
langs Raumaelven med udsigt til bl.a. Trolltinderne
og Romsdalshorn. Åndalsnæs passeres, og vi tager
færgen til Hareid med vort første hotel.
Næste dag er helliget fugleøen Runde med ca.
240 fuglearter, vel omkring 300.000 fugle i alt. Det
er yngletid, og naturvejlederen fører os ad de tilladte stier.
Dagen efter guidet tur i Norges største fiskeriby,
Ålesund, som i 1988 fik EU’s arkitektpris for bevarelse af bymiljøet.
18
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Tidspunkt:

Befordring:
Overnatning:

Pris:

MAN 01 – SØN 07 JUNI
Højskole-ugen i Vendsyssel 01. 07. juni, begge dage inkl.
Norges-rejsen 05. - 07. juni, begge
dage inkl.
Til fods, i bus og på færge
Vrå Højskole, Højskolevej 1, 9760 Vrå,
og Lyngør ressort ved Tvedestrand,
Norge. Guide/turleder Højskolelærer/
valgmenighedspræst Lene Graarup
og højskolelærer/museumsformidler
Tove Marquardsen m.fl.
Højskoleugen: Kr. 3900,- inkl. fuld
pension, overnatning på Vrå Højskole,
bus og entreer. Tillæg for enkeltværelse.

Rejsen til
Sydnorge:

Ring for nærmere oplysninger –
ColorLines færgeafgange og prislister
for sommeren 2009 var ikke på plads
ved redaktionens slutning.
Tilmeldingsfrist: FRE 01 MAJ
Ansvarlig
arrangør:
Foreningen NORDEN HjørringHirtshals-Sindal-Løkken/Vrå i samarb.
m. Vrå Højskole
Teknisk
arrangør:
Vrå Højskole
Suppl. info:
Foreningen NORDEN, tlf. 9896 0127,
Vrå Højskole, tlf. 9898 1010 el.
www.vraahojskole.dk
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Vildmarken er
Af
Terje
Nordberg

For mange af os er uberørt natur,
stilhed, fysisk udfordring og en smule
adrenalinbrus vigtige ingredienser i en
god ferieoplevelse.
Men vildmarken er ikke kun et
stykke natur uden bilos og menneskemylder. Den er også en tilstand i sjælen,
der opstår når naturlængslerne kommer
til udfoldelse i stærke og unikke oplevelser. Når vi bevæger os ud på forkanten
mødes krop, psyke og natur i en fascinerende blanding af alvor og leg.
Hvordan klinger dette møde i mig?
Hvilke strenge slås an, når jeg lader mig
sænke ned i en klippegrotte på den
svenske østkyst?. Angstens? Spændingens? Ærbødighedens? Måske kunne du
have lyst til at få nogle af disse spørgsmål
besvaret?
Når du nu skal planlægge din ferie
var det måske en ide at prøve noget nyt
og anderledes. Hvad med en vinterferie
med skøjteløb i den svenske skærgård?
Grotteudforskning i Blekinge, eller sommerhus med egen sø, båd og sauna i det
finske Karelen? Hvad med at trænge ind
i hjertet af en norsk gletscher eller riverrafte på den brusende barske fjeldelv,
Sjoa – eller noget helt andet?
Der er mange muligheder for os,
som bor i Norden, for vildmarken ligger
lige udenfor stuedøren. Her er nogle få
eksempler til inspiration og nærmere
overvejelse.

Skøjteløb i skærgården
Skøjteløb er en gammel, nordisk idræt
med rødder helt tilbage i tidlig stenalder. Nogle mener, at de første skøjter er
fundet ved udgravninger i Rom. Andre
holder stædigt fast i, at selvfølgelig stod
skøjtesportens vugge hos os nordboer.
Men Kong Vinter har de seneste år
været en sjælden gæst på de danske
bræddegrader, og mange af os har
enten glemt, eller har aldrig oplevet,
den fantastiske fornemmelse af at glide
langt ud over stålblank, sikker is. Husker
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du, da vi kunne løbe på skøjter over
Øresund, siger de gamle og mindes den
gang, der var vintre til.
Men drømmen om skøjteture over
isbelagt hav er ikke så langt væk, som
nogle måske tror. Skærgården udenfor
Stockholm og de store søer i Midtsverige
er rene paradiser for langtursskøjteløb,
og denne særlige vintersport har gennem de seneste 20-30 år været den hurtigst voksende vinteridræt i Sverige. Det
skyldes for det første forholdsvis kolde
vintre uden så megen sne. For det andet
Østersøens lave saltholdighed, som gør
at isen lægger sig tidligt – ofte allerede i
oktober.
Skøjteturene foregår altid i mindre
grupper, der ledes af en fører med nødvendig uddannelse og udstyr til denne
særlige form for skøjteløb. Al anden færden på isen er livsfarlig og skal frarådes
på det kraftigste.
Et godt sted at begynde er www.
utsidan.se. Her får du mange gode
informationer om, hvor du kan henvende dig. Langtursskøjteløb foregår
også i de andre nordiske lande, f.eks. i
Finland, hvor forholdene også er ideelle
til denne sport. Nærmere information
kan fås ved henvendelse til Det Finske
Turistbureau, www.finland-tourism.com,
eller www.finland.dk

Ned i Jordens indre
Bevæger man sig lidt østpå til
Karlskrona-kanten, kommer man til
en meget varierert kyst, som byder på
en række muligheder for anderledes
vildmarksoplevelser. Ved den lille by
Mörrum findes et kæmpestort sten- og
bjergmassiv fra istiden, der i løbet af de
mange tusinde år er dækket af mørk,
skyggefuld urskov, og som giver enestående muligheder for at prøve sig selv
som huleforsker. Dramatiske beretninger fra gamle drengeromaner dukker
straks op for den, der udstyrer sig med
hjelm, hovedlampe, tov og andet sikkerhedsudstyr og siger farvel til dagslyset.
På forhånd tjekker guiden deltagernes formåen og vælger forskellige ruter
gennem hulegange, smalle skakter,
op ad bjergvægge og hen over dybe
sprækker. Ind i mellem udvider de
smalle grotter sig til store haller, hvor lys

og skygge spiller sammen i fantastiske
mønstre. Taknemmeligheden over de
elementære behov – lys og luft – er stor,
når man endelig dukker op i dagen, og
sjældent har nykogt kaffe og svensk korv
smagt så godt. Grotteklatring er kun en
af mange spændende aktiviteter man
kan afprøve hos Emese Orsolya Balint,
som er indehaver af Adventure Firmaet
Uruslas eventyr. Læs mere på:
www.ursulaseventyr.com

Den eventyrlige gletscher
Noget af den samme, unikke fornemmelse kan man få i den norske gletscher Svellnosbreen eller Eventyrisen
i Jotunheimen. Jeg siger ”i”, for man
kommer faktisk dybt ind i gletscherens
hulrum og sprækker – formationer, der
som navnet siger, giver eventyragtige
associationer.
Beliggende ved foden af
Galdhøpiggen er den en af Norges
smukkeste og mest særprægede naturfænomener. Fra et stort, fladt bjergplateau bevæger gletscheren, der i alt
dækker et område på kun ca. fem-seks
km2 sig langsomt ned mod dalen og bliver hængende i det smalle bjergpas som
et stivnet, gråblåt vandfald i voldsomme
formationer. Sol og vand gør, at isen
hele tiden smelter og laver sprækker og
hulninger – nogle steder store isgrotter
med eventyrlige navne som Soria Moria,
Valhalla eller Kirken. Udstyret med
pigge - kramponer – på støvlerne, tov
om livet og under ledelse af en erfaren
gletscherfører, kan disse fantasiske isformationer udforskes af enhver fjeldvandrer. Tilmeldingen foregår på turisthytten Spiterstulen, som ligger med udsigt
til Eventyrisen og Galdhøpiggen. Man
tager af sted om morgenen i grupper
på 10-18 personer og kommer hjem
til spisetid om aftenen. Hvis man efter
turen på Eventyrisen har mod på
mere, kan man fortsætte til toppen af
Galdhøpiggen. Læs mere på
www.spiterstulen.no

På de vilde vover
Fra søen Gjende i Jotunheimens hjerte
løber elven Sjoa ned mod de norske
dales dronning, Gudbrandsdalen, og

snublende nær
netop denne elv bliver af mange betegnet som Europas bedste for white-water
rafting.
Det særlige ved den er, at den på sin
lange vej fra fjeldet og ned i dalen hele
tiden skifter udseende. Somme tider
flyder den bred og mægtig, andre gange
presses den ind i smalle bjergsprækker
og bliver vild og voldsom, hvorefter den
igen falder til ro og giver muligheder
for mere afdæmpet sejlads. Denne store
variation har gjort, at der langs hovedvej
51, som løber fra Fagernes i Valdres
til Lom og Vågå i Gudbrandsdalen,
findes mange muligheder for at afprøve
forskellige former for flodaktiviteter –
ikke bare i gummibåde, men også med
kajaksport og flodsurfing.
De første instruktioner foregår på
land med elven brusende i baggrunden.
Når det så går løs får alle deltagere sine
faste pladser, samt en kort indføring i
guidens kommandoer. Han sidder agter,
og fra sin position læser han elven –
bundforhold, hvirvler, klipper og pas og råber, hvad hver enkelt skal foretage
sig når man suser ned ad eleven. I begyndelsen går det gelinde, og gummiflåden minder mest af alt om et fredeligt
badedyr, men man skal ikke langt ned
ad elven, før man sidder ansigt til ansigt
med den brølende vandkæmpe og får
sin første ”vasker”. Læs mere på:
www.sjoaadventure.com

Storslået ro med egen båd og
sauna
Helt anderledes og stilfærdigt kan man
indrette sin vildmarkstur, hvis man
sætter kursen til det midtfinske sølandskab. Er man til lejet sommerhus, kan
man stort set ikke undgå at få egen
strand ved egen sø og med egen robåd
og sauna med i købet. I Finland er det
standardudstyr ved stort set alle typer
lejemål. Naturen er over alt, selv i byerne, for skoven og søerne er finnernes
sjælslandskab.
Med udgangspunkt i en lejet skovhytte – eller hvor man vælger at bo - kan
man let foretage vildmarksudflugter til
fods, på cykel eller i båd. Et af de mest
spændende og særprægede landskaber
i Finland er Karelen, der går som en
østlig bule ind i Rusland. Det rummer

Longyearbyn, Svalbard

Europas største, sammenhængende
sø-område, ligesom Sydfinlands største
nationalpark, Patvionsu, byder sig
til med vandreture og risiko/ mulighed for at støde på både bjørn, elg
og bæver. Især anbefales den 15 km
lange rute rundt om den smukke sø
Suomujärvi.
Koli er navnet på en anden af
de kendte nationalparker. Gennem
mange år er Koli blevet betegnet som
den ”finskeste” af alle de 32 finske
nationalparker. Læs mere på:
www.finland.dk

Snescootersafari
Selv om Svalbard ligger på højde med
det nordlige Grønland og er nærmeste
nabo til Nordpolen, byder øgruppen
på en varieret natur og relativt mildt
klima. Det betyder mange oplevelsesmuligheder, også i den kolde polarvinter. I februar kommer solen frem og
kaster sit lyserøde skær over fjeldtoppene, og det tidlige forår regnes for
den smukkeste tid på øerne. Fra april
til august er der midnatssol.
Som turistmål er Svalbard endnu
relativt jomfrueligt, men hvis du er
hurtig – og finder den store tegnebog
frem - kan du endnu nå at opleve ”den
arktiske ørken” uden de helt store
turistflokke. På en snescooter eller i en
bæltebil kommer du sikkert rundt på
øerne og får set det meste, f.eks. isbjørnen. Den er Svalbards ”nationaldyr” og
træffes overalt på øerne – året rundt.
Naturen på Svalbard er både barsk
og sårbar. Derfor bør du melde dig til
en eller anden form for grupperejse.
Det er muligt at færdes på egen hånd,
men det kræver tilladelse fra syssel-

mannen, som er den øverste administrative myndighed. Han kan kræve, at der
tegnes en forsikring, eller at der bliver
stillet en bankgaranti for udgifter til en
evt. redningsaktion.
Svalbards natur stiller store krav til
godt, solidt udstyr. Kulderekorden om
vinteren er minus 46 grader, og der
kan i lange perioder være minus 20-30.
Om sommeren ligger temperaturen på
tre til fem varmegrader. Til gengæld
er nedbørmængden beskeden i denne
”arktiske ørken”.
Men på grund af stor snesmeltning
om sommeren stilles der store krav til
fodtøjet. Gummistøvler er obligatorisk,
og solide vandrestøvler er helt nødvendigt i det helt ”uciviliserede” terræn.
Hvis du vil færdes udenfor bosætningerne er våben påkrævet. På snescooterturene overnatter man enten i telt
eller indendørs. Ekstra tøj til scooterturen og andet, nødvendigt udstyr hører
med i prisen.
Der findes et meget stort udbud
af sommer- og vinteraktiviteter på
Svalbard, og der er mange turoperatører. Fælles for de fleste er, at turer
og udflugter kan aftales i hvert enkelt
tilfælde. Kontakt Spitsbergen Travel på
www.spitsbergen-travel.no
Hvis du ønsker at få storslåede
naturoplevelser på snescooter, kan
turen over den 40.000 km2 store
Finnmarksvidda i det nordlige Norge
være et spændende og knapt så krævende alternativ. Her rejser du i flere dage
gennem rensdyr- og sameland og sover i
sametelt – ”lavvo”. Kontakt
www.finnmarksreiser.no
Vel mødt i den nordiske vildmark!
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Sønderborg/Gråsten

SVERIGE

Gøngernes land,
Glasriget, Kalmar og Øland
Seks-dages bustur til Sydsverige 5. – 10. juni 2009
Fra grænseland til grænseland
Fra Dybbøls skanser og dronning
Ingrids fantastiske slotshave i Gråsten
knyttes forbindelsen til det gamle
dansk-svenske grænseland i Sydsverige
fra Helsingborg til Kalmar - med
Øland som ekstragevinst.
Fredag 5. juni:
Afrejse fra Augustenborg/Sønderborg/Gråsten om morgenen.
Påstigningsmuligheder på rastepladser langs motorvejen fra Aabenraa
til Helsingør samt ved banegårdene i
Fredericia og Nyborg. Om eftermiddagen besøg på Sofiero, hvis slotshave
med flere tusinde blomstrende rododendroner i maj-juni inspirerede dronning Ingrid til at anlægge Gråstens
smukke slotshave. Aftensmad/overnatning på Comfort Hotel Nouveau,
Helsingborg.
Lørdag 6. juni:
Gennem snaphanernes og gøngernes
gamle land til Wanås slot med malkekøer og kunst, derfra til Huseby Bruk,
et levende museum, der illustrerer
svensk industrihistorie med järnbruksmuseet, arbejderboliger, slot og
slotshave. Aftensmad/overnatning på
Quality Hotel Växjö.
Søndag 7. juni: Besøg i Udvandrernes
hus, et museum om Vilhelm Moberg
samt de 1,2 mill. svenskere, der
udvandrede til Amerika 1850–1930.
I Småland kunne skovene levere
brændsel til glasovne, og fra midten af
1700-tallet etableredes en række glasværker. Vi besøger Kosta, det ældste og
et af de største, samt det lille Bergdale
Glasbrug.
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Aftensmad/overnatning på Best
Western Kalmarsund Hotel, Kalmar.
Mandag 8. juni:
Dagen er helliget Øland, med en
guidet tur på den specielle slette Store
Alvaret, der er optaget på Unescos
liste over verdens umistelige natur- og
kulturarv. Turen guides af den danske
biolog Louise Lyng Bojesen, specialist i naturovervågning. Den gamle
jernalderborg, Eketorp, der også er på
Unescos liste over verdens kultur- og

Tidspunkt:
Transport:
Overnatning:
Rejseledere:
Pris:

Afbestillingsforsikring:
Ansvarlig
arrangør:
Teknisk
arrangør:
Tilmelding:

naturarv, er restaureret som den så ud
omkring år 500 – og er fyldt med værksteder og dyr. Sidst på dagen besøger vi
Borgholm slotsruin. Aftensmad/overnatning på Best Western Kalmarsund
hotel, Kalmar.
Tirsdag 9. juni:
Rundvisning på Kalmar slot, hvor
dronning Margrethe I, der senere
døde af pest på Store Okseø i Flensborg Fjord, fik gennemført unionen
mellem Danmark, Norge og Sverige.

FRE 05 – ONS 10 JUNI
Moderne langtursbus med alle faciliteter fra Hjørring
Turistfart. Kaffe mm. kan købes i bussen.
Gode trestjernede hoteller
Bestyrelsen.
Kr. 3.990.- for medl. af Foreningen NORDEN ved
overnatning i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse: Kr. 675.- Tillæg for ikke-medlemmer: Kr. 300.Indbefattet i prisen er bustur, overnatning, morgenmad og aftensmad på Hotellerne, samt entreer.
Drikkevarer for egen regning.
Kan bestilles ekstra.
Foreningen NORDEN i Sønderborg/Gråsten.
Rejseselskabet DTF-travel i Hjørring.
Tilmelding og betaling af depositum, kr. 2.000.-, senest
MAN 30 MAR til: Jens Peter Thestrup, Bjørnemosen 18,
6400 Sønderborg, tlf. 7442 6210.
E-post: jenspeter@thestrup.net, eller Jørgen Wrang,
Lassensvej 14, 6300 Gråsten,
tlf. 7465 0182. E-post: j.wrang@bbsyd.dk

Svendborg, Langeland og Ærø

Fryksdalens fristelser og
Bohusläns seværdigheder
Syv-dages busrejse 3. august – 9. august

Besøg i Karlshamn, den store
udvandrerhavn med udvandrermonumentet ”Karl-Oskar og Kristina”.
Aftensmad og overnatning på Quality
Hotel Grand, Kristiansstad.
Onsdag 10. juni:
I Lund besøges Danmarks og Nordens
ældste domkirke med den gamle krypt
med statuen af jætten Finn, der ville
vælte kirken i vrede.
Derefter et kort besøg i Jakriborg,
en moderne by mellem Lund og
Malmø, der er vokset op siden 1999,
men hvor huse og gadebillede er inspireret af middelalderens hansestæder.
Mange danskere bor i bebyggelsen.
Derefter over Ôresundsbron og hjem.

Turen begynder i Svendborg, og herfra køres til Sverige via Helsingør/
Helsingborg. Efter overnatning i Huskvarna kommer vi til Sunne i Fryksdalen,
Värmland, hvor vi bl.a. skal se Selma Lagerlöfs hjem Mårbacka, det Lagerlöfske
familiegravsted på Östra Ämterviks kirkegård og naturligvis Tossebergklätten,
hvorfra der er en imponerende udsigt over den lange sø Fryken. Desuden et
besøg i blomsterparken Rottneros.
Vi byder også på besøg i Nobelmuseet i Karlskoga og Erlandergården, der
er museum for Sveriges tidl. statsminister Tage Erlander, samt herregården
Baldersnäs, og vi
ser på helleristninger i Tanum
Hede i Bohuslän.
På hjemrejsen
bor vi to nætter på Nordiska
Folkhögskolan i
Kungälv. Derfra
ture til den svenske skærgård til
øerne Smögen og
Marstrand, hvor
Tordenskjolds
soldater legede
kispus med
svenskerne.

Tidspunkt:
Transport:
Overnatning:
Guide:
Pris:

Ansvarlig
arrangør:
Tilmelding:

MAN 03 – SØN 09 AUG
Bus.
Hotel, højskole.
Nanna Drejer
Kr. 5.550.- pr. person i dobbeltværelse, enkeltværelsestillæg: Kr. 1.070.- (halvpension uden drikkevarer) samt
entréer. Depositum kr. 2.000.- betales ved tilmelding.
Restbeløbet forfalder senest MAN 01 JUN.
Foreningen NORDEN, Svendborg, Langeland og Ærø.
Senest TIR 02 APR til rejseleder Kathrine Stensgaard,
tlf. 6221 1315, e-post: kathrine.stensgaard@mail.dk) el.
guiden Nanna Drejer, tlf. 6221 6654,
e-post: nd@dadlnet.dk).

Udførligt rejseprogram kan rekvireres.
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Århus

Naturfænomen
i verdensklasse!
Trane-dans ved Hornborgasjön i Sverige primo april
Hornborgasjön ligger i trekantsområdet mellem Skara, Skövde og
Falköping, midt mellem de store søer
Vänern og Vättern. Her udspiller sig
hvert forår i begyndelsen af april et
naturfænomen i verdensklasse, nemlig
de op til 12.000 traner, som på vej fra
vinterkvarterene i Spanien til ynglepladserne i Nordskandinavien raster
ved Hornborgasjön.
Tranerne er et længe ventet forårstegn med deres trompetlyde og deres
forunderlige dans med bukken og
nejen, høje hop og flaksende vinger alt dette for at styrke båndene mellem
kønnene. Tranerne bliver i området i
en uges tid eller to for at spise, danse,
hvile og vente på, at foråret indfinder
sig i yngleområdet langt mod nord.

Program:
Fredag 3. april
08.00 - Afgang Viby Torv - Viby v. Århus
15.15 - Ankomst Göteborg
18.30 - Indkvartering på vandrehjem
20.00 - Aftensmad
Lørdag 4. april
08.30 - Afgang mod Hornborgasjöen
og tranedansen
12.00 - Frokost i det grønne
13.00 - Rundt om Hornborga
16.30 - Vandretur i Tiveden
Nationalpark
19.00 - Aftensmad i Tiveden området

Tidspunkt:
Transport:
Overnatning:

Pris:
Ansvarlig
arrangør:
Tilmelding:

Medbringes:
Suppl. info:
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Søndag 5. april
09.00 - Flere fuglelokaliteter omkring
Hornborga og sikkert lidt mere
tranedans
12.30 - Gudhem Klosterruin og evt.
Ekornavallen
15.00 - Afgang mod Göteborg
00.30 - Ankomst Viby Torv

FRE 03 – SØN 05 APR
Bus.
Vandrehjem, primært i dobbeltværelse. Forplejning
inkluderet undtagen måltider på færgen på udrejsedag
og hjemrejsedag.
Kr. 3.550.- per deltager (vejledende). Merpris for
enkeltværelse.
Foreningen NORDEN i Århus.
Senest TOR 15 JAN til nedennævnte Vicki & Torkil Würtz.
Turen gennemføres ved min.15 deltagere, max. 26
pladser sælges efter først-til-mølle-princippet.
Venteliste kan oprettes.
Kikkert, vind- og vandtæt tøj, vandrefodtøj, evt. gummistøvler, samt pas og sygesikringsbevis.
Vicki & Torkil Würtz, tlf. 8615 6223,
e-post: vicki.torkil.wurtz@g-mail.com.

Langeskov

Gotland og Kalmar
En seks dages busrejse til store svenske oplevelser

På Gotland bor vi på hotel i Visby. Der
bliver tre dage med oplevelser/udflugter: En hel dag med guide i Visby, en
hel dag med guide på udflugt til øens
sydlige områder og en hel dag i det
nordlige Gotland - herunder ophold
på øen Fårö med særlig interesse for
Rauker-stenpillerne.
På vej til og fra Gotland bliver der
besøg ved domkirken i Lund, udflugt
til Elgparken ved Kosta, i Glasriget ved
Nybro og besøg ved Udvandrernes
Hus i Växjö.Vi bor to dage i Kalmar,
hvor vi besøger midtbyen og sammen
med lokal guide også slottet i Kalmar.
Programmet kan ses på www.langeskov.foreningen-norden.dk

SØN 14 – FRE 19
JUNI
Transport:
Bus.
Overnatning: Hoteller.
Pris:
Kr. 4.975.-, inkl.
halvpension, tillæg
for eneværelse
kr. 1.175.Rejseleder:
Just Justesen.
Ansvarlig
arrangør:
Foreningen
NORDEN i
Langeskov.
Tilmelding:
Grete Østergaard
Hansen,
tlf. 6538 1073
og/eller turens
rejseleder Just
Justesen,
tlf. 6538 2550.
Tidspunkt:
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Sydsvenske
skisportssteder
Af
Terje
Nordberg

Du behøver ikke rejse langt væk for at dyrke skisportens glæder. Et par timers
bilkørsel fra København bringer dig op i det sydsvenske højland, hvor både små
og store kan få fart på brædderne

Isaberg ligger ved den lille by Hestra,
et stykke syd for Jönköping, hvor det
flade Halland går over i det sydsvenske
højland. Bjerget slår en kæmpe bule
i den tætte skovkrans og markerer, at
landskabet bestemt ikke er gammelt
dansk fladterræn, men står solidt fast på
den skandinaviske gnejssokkel.
I dag er skoven er glitrende af frost,
og kulden står som en silkeagtig dis
mellem træstammerne. Vejen svinger
skarpt under den lyseblå vejbro over
»Nissanstigen«og efter fire, fem spiralsving er vi op over skyerne. Isaberget
ligger kun 308 meter over havet, men
for min skyld kunne det godt have været
tre, fire gange så højt. I dag fås temperaturen og skiføret ikke bedre, hverken i
Åre eller i Val Thorens. Det skyldes først
og fremmest frostbølgen fra nord, der
har givet kulderekord i Lapland, men
også snekanonen, der hvert minut på
døgnet puster enorme mængder frossent vand ud på pisterne. Den nylavede
sne står som et slør mod himmelen og
dækker næsten helt for udsigten til pisterne. Der skal være et par frostgrader
for at kunne lave sne, men hvis vinteren
er rimelig betyder det, at man kan holde
åbent i 60-70 dage i en sæson.

Flest danskere
Umiddelbart kan det synes håbløst for
et sted som Isaberg at konkurrere med
de andre skandinaviske og europæiske
skisportssteder, og man kan forstå det,
hvis en repræsentant for det alpine jetset kvæler en slet skjult gaben ved synet
af dette sydsvenske skianlæg. Den sorte
piste har sværhedsgrad som en grøn i
Alperne, og den røde som begynderbakken i Åre.
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Men for den moderate alpinist,
børn, ældre og andre uøvede, dvs.flertallet af danske skientusiaster, er Isaberg
et rent skiparadis. Her er otte lifter og
10 pister med i alt seks km nedkørsler
og en faldhøjde på 150 m. Desuden
har man 18, 5 km præparerede langsrendsløjper, som snor sig rundt i det
smukke skovområde. Nogle af dem er
belyst om aftenen.
Når Isaberg klarer sig fint i konkurrencen om skituristerne skyldes det først
og fremmest, at afstanden til København
er kort. Kun tre timer tager det i bil, og
hvis man ikke kører selv er der flere busselskaber, som arrangerer dagsturer til
Isaberg. Det er ikke usædvanligt, at der
vælter 10-15 busfulde skiglade entusiaster og ligeså mange bilturister ud på
pisterne hver dag i weekender og ferier.
Ca.60 pct. af disse er danskere.

På tæerne for dig
Høj standard og god service har høj
prioritet på Isaberg. Når man ikke
rækker længere end godt 300 m op
over havoverfladen bliver man som
skisportssted nødt til at stå på tæerne
for hævde sig i konkurrencen med
andre og mere spektakulære skisportssteder. Der da heller ikke noget at sætte
fingeren på, hverken når det gælder det
skisportslige eller faciliteterne i øvrigt.
Skiinstruktørerne har alle det obligatoriske, svenske SPS ski-instruktørcertifikat,
priserne på liftkort og forplejning i
varmestuen er svenske og sympatiske,
og udlejningsudstyret virker nyt og ikke
nedslidt, som man ofte kan opleve på de
store skisportssteder, hvor man let kan
komme til at tage kunderne for givet.
Som rejsende fra Jylland er vi startet i

Halmstad og kommer til Hestra efter
ca.100 kms kørsel ad den smukke
hovedvej 26, »Nissanstigen«, mod
Jönköping. Rejsende fra København får
en noget længere vej. Fra Helsingborg
er der i alt ca. 250 km. Herfra følger
man Stockholmsvejen E-4 og skal huske
at dreje fra til venstre ved Värnamo og
følge vej 151 mod Hestra.
Læs mere på: www.isaberg.com

Følgende busselskaber arrangerer endags ture til Isaberg – enkelte også til
Vallåsen og Vångabacken:
FM-Collection www.skitrip.dk
Hafnia		www.hafnia-rejser.dk
Netski		www.netski.dk
Solrød bus		www.solrodturist.dk
Holger Danske www.holgerdanske.dk
Es-bus		www.es-bus.dk

Stemningsbilleder fra Isaberg

isaberg

VALLÅSEN

VÅNGABACKEN

Skianlægget Vallåsen ligger godt
placeret i en af Hallandsåsens nordvendte skråninger og kun 70 km fra
Helsingborg. Her når det højeste
punkt op i 178 m, til gengæld kan
man kaste sig ud på de velpræparerede pister blot to timer efter at man
har forladt København. Anlægget er
veludstyret med snekanoner, fire lifter,
seks pister, skiskole og muligheder for
langrendsture.

Ligeledes to timers kørsel fra
København i retning mod Kristianstad
og 125 km fra Malmø ligger Sydsveriges
mindste skisportsanlæg, Vångabacken.
Her råder man over tre lifter og tre
nedfarter. Faldhøjden er 132 m og den
længste nedfart er 660 m lang. Også
her indstiller man kanonerne så snart
kuldegraderne kommer. Der finders
både skishop og varmestue, hvor man
kan nyde købt eller medbragt mad og
drikke.

Fra København: Kør mod Helsingborg
ad E6 til Båstad og følg skiltene mod
Växtorp, som ligger ca. fem km fra
skianlægget.
Læs mere på: www.vallasen.se

Fra København: Kør mod Malmø og
følg E22 mod Kristianstad/Fjälkinge.
Ved Fjälkinge ca. syv km øst for
Kristianstad: Følg afkørslen. Kør igennem Flälkinge og fortsæt ca. 20 km til
Vånga.
Læs mere på: www.vangabacken.com
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Nykøbing Falster

Nordtyskland
Berlin og Dresden i seks dage
6-11 september
Foreningen NORDEN i Nykøbing
Falster fortsætter succesen og arrangerer igen en rejse, der i år går til det
østlige Tyskland med fast ophold på
firestjernet hotel i byen Cottbus syd for
Berlin.
Rejsen byder på interessante besøg
og udflugter.
Heldagstur til Berlin, som kaldes
Europas kulturcentrum, og som byder
på et stort antal turistmæssige højdepunkter. Det er bl.a. Rigsdagen, der er
hjemsted for den tyske forbundsdag og
med sin glaskuppel er den mest populære publikumsmagnet i byen. Kuplen,
som man kan gå rundt i, er åben for
besøgende og giver et fascinerende
vue ud over hovedstaden.
Brandenburger Tor er byens
vartegn, og den 26 meter høje port
er blevet et symbol på det forenede
Tyskland efter den historiske aften i
28
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1989, da Øst- og Vesttyskland igen blev
forenet.
Checkpoint Charlie har ofte været
skueplads for demonstrationer og
flygtningedramaer. På intet andet sted
i byen kunne man så tydeligt mærke
atmosfæren fra den kolde krig.
Potsdamer Platz imponerer med
sin arkitektur og mange indkøbsmuligheder. Efter mere end ti år som
Europas største byggeplads fremstår
den nu færdig som en bydel i sig selv,
med moderne skyskrabere, gader, åbne
pladser og arkader til at tilfredsstille
shoppe-lysten.
Heldagstur til Dresden, som er en
gammel kulturby, der er genopbygget
og renoveret efter 2. verdenskrig og
DDR-tiden. Byen består af to dele på
hver sin side af floden Elben: Altstadt
syd for floden med de fleste kulturhistoriske attraktioner, og det sprælske

og moderne Neustadt nord for floden.
Slotte, palæer og kirker ligger med
facaden ud mod den evigt trafikerede vandvej. Vi besøger Semperoperabygningen, hvor alle får en flot
velkomst. Her spilles musik af bl.a.
Richard Strauss og Mozart.
Desuden den genopbyggede
Frauenkirche, som blev genindviet i 2005. Kirken er åben for alle,
og der er adgang til kuplen og
udsigtsplatformen.
Heldagstur til Spreewald, som er et
stort flodlandskab, der ligger mellem
Berlin og Dresden omkring floden
Spree. Det er folkeslaget Sorberne,
som også boede på Rügen ved Arkona,
der har skabt det finmaskede net af
småkanaler og bække, som gør hele
området vådt og lettest at komme
rundt i i båd. Alting transporteres i
fladbundede både, der stages frem,

Tidspunkt:
Pris:
Befordring:
Overnatning:
Ansvarlig
arrangør:
Turledere:
Tilmeldingsfrist:

SØN 06–FRE 11 SEP
Ca. kr. 3.600.- inkl. bus, hotel m/halvpension
(enkeltværelsestillæg kr. 600.-)
Bus og færge
Moderne firestjernet Hotel Lindner, centralt i hjertet
af Cottbus
Foreningen NORDEN Nykøbing Falster
Erna og Bent Jensen
Senest ONS 15 APR til Bent Jensen, Angelikvej 14,
Marielyst, 4873 Væggerløse, tlf. 5417 7173,
e-post: ebj@marienet.dk

eller i motorbåde. Der dyrkes især
agurker, som fragtes til fabrikker udenfor området. Lyset, lydene og stilheden
er de indtryk, man samler på og tager
med hjem fra Spreewald, og måske et
glas syltede agurker.
En dag i Cottbus, hvor der er
mange spændende seværdigheder og
mulighed for shopping. Bl.a. Branitz
Slot, hvor den store attraktion er parken, en engelsk inspireret have med
spændende planter og træer samt to
jordpyramider, alt sammen anlagt af
fyrst Pückler-Muskau i 1800-tallet.

Frauenkirche i Dresden
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Nykøbing Falster

”Störtebecker Festspiele” på Rügen
Dramatisk skuespil på storscene med ryttere, optog, kanonader
og fyrværkeri

Som et nyt initiativ arrangerer
Foreningen NORDEN Nykøbing
Falster en to-dages tur til ”Störtebecker
Festspiele”, som foregår på Rügen i
Nordtyskland 25.-26. juni.
Störtebecker Festspiele er et
velegnet, historisk arrangement for
Foreningen NORDENs medlemmer,
da forestillingen udspilles i 1300-tallet
og bl.a. handler om Margrethe den
1. af Danmark, den svenske konge og
magtkampen og handelen i Østersøområdet ført an af Hansestæderne,
som er byerne Rostock, Wismar,
Stralsund, Hamburg og Lübeck m.fl.

Forestillingen foregår på en kæmpe friluftsscene, hvor der er opbygget
borge, købmandsgårde m.v., og en af
scenerne viser den danske konges lejr
med telte, bannere osv og historiske
personer.
Helten i stykket er Klaus Störtebecker, som prøver at bekæmpe de
rige købmænd og andre magthavere.
Der udspilles et dramatisk spil med
ryttere og store optog. På scenen affyres kanoner, og handelsskibe kommer
sejlende ind i bugten, beskydes og
bryder i ”brand”. Hele festspillet er
meget livagtigt og opføres af profes-

Tidspunkt:
Befordring:
Overnatning:
Pris:

Ansvarlig
arrangør:
Turleder:
Tilmelding:
Suppl. info:
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sionelle skuespillere. Forestillingen
slutter med et stort fyrværkeri ud over
Jasmunder-bugten.
En flot og effektfuld forestilling
med 150 medvirkende, fire skibe, 30
heste, specialeffekter og meget mere.
Der er plads til 7.800 tilskuere pr.
forestilling, og vi har gode pladser
med fin oversigt.
Forestillingen spilles på tysk med
tyske skuespillere, men inden rejsen
modtager deltagerne en forklarende
tekst på dansk.

TOR 25 - FRE 26 JUNI
Bus og færge
Moderniseret tre-stjernet hotel, Rügen Park i Gingst
Kr. 1.300. -, inkl. bus, hotel m. halvpension, morgenmad,
aftensmad, sightseeing og entré til ”Ozeanarium” i
Stralsund. Enkeltværelsestillæg kr. 400.Foreningen NORDEN, Nykøbing Falster
Bent Jensen
Senest ONS 15 APR, til Bent Jensen, først til mølleprincippet, 30 pladser.
Bent Jensen, Angelikvej 14, Marielyst,
4873 Væggerløse, tlf. 5417 7173.
E-post: ebj@marienet.dk

Aalborg

tyskland/
frankrig

Strasbourg og regionen
omkring Bas Rhin
Syv dages busrejse til det nedre Rhinen
Rejsen bringer os rundt i Schwarzwald og Alsace på begge sider af Rhinen.
Vi besøger byerne Heidelberg, Strasbourg, Baden-Baden, Gengenbach
og Zell am Harmersbach, og i Strasbourg i Frankrig besøger vi EUparlamentsbygningen, hvor også nordiske EU-parlamentarikere mødes.
I byens centrum er især domkirken og kvarteret Petite France en del af
oplevelserne.
Ud og hjem overnatter vi på hotel ved Kassel, og i Oberharmersbach bor
vi fire dage på Hotel Grünwinkel, hvor værtinden og hendes familie tager sig
nænsomt af os.

Tidspunkt:
Transport:
Overnatning:
Pris:
Rejseleder:
Ansvarlig
arrangør:
Teknisk
arrangør:
Tilmelding:

MAN 01 – SØN 07 JUNI
Bus. Evt. påstigning langs motorvejen.
Hoteller.
Kr. 3.395.-, tillæg eneværelse kr. 555.inkl. halvpension og alle entreer.
Just Justesen.
Foreningen NORDEN i Aalborg.
Foreningen NORDEN i Aalborg.
Senest LØR 28 FEB til formand Erling Pilgaard,
tlf. 9829 6608, eller Just Justesen, tlf. 6538 2550.

NORDEN NU // januar 2009

31

VANDREHJEMSKORT

2009

70,-

Foreningen NORDENs
Landskontor udsteder vandrehjemskort for hele 2009 ved
henvendelse til landskontoret,
Maj-Britt Skovbro Hansen,
tlf. 3542 6325.

Kortet gælder for én
person hele året

Sápmi
SAMERNES SMUKKE LAND NORD FOR POLARCIRKLEN I SVERIGE
Samernes vintermarked i Jokkmokk

31. januar -9. februar 2009
I over 400 år har samerne hvert år afholdt deres vintermarked. Et overflødighedshorn 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 samesløjd til dybfrosne flødeboller. Dagene inden
markedet bruges på langtur i den smukke arktiske vinter, besøg hos lokale kunstnere, byvandring,
besøg på Ájtte, svenskfjeld- 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.
Pris 11.410,00 DKK i pr. pers. i d.rum
12.815,00 DKK pr. pers. i e.rum
Rejsen 2010 finder sted 30. januar - 10. februar

Akrylmalekursus med dansk underviser i Kvikkjokk

14. -21. september 2009
Akrylmalekursus med dansk underviser i Sápmis fantastiske flammende efterårslandskab i den lille
kirkeby Kvikkjokk hvor vejen ender og nationalparken Sarek tager over med sine smukke
bløde fjelde. Rejsen foregår med fly. Læs mere på www.sn-rejser.dk eller ring efter brochure!

Teknisk arrangør:
SN-Resor, Jokkmokk
bis@snr.se
www.snr.se
Medlem af den svenske
rejsegarantifond

Hotel:
Hotel Gästis
www.hotell-gastis.com

Rejseleder/info tilmelding:
Mette Rubin
Krügersvej 10 st.th.
5000 Odense C
63 12 20 36 / 20 62 39 59
metterubin@galnet.dk
www.sn-rejser.dk

