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Rejsemagasin 2020
Rejsetilbud fra foreningen NORDENs afdelinger

Holstebro-afdelingen:

Gotland i forsommeren 
Foreningen NORDEN i Holstebro arbejder på at arrangere en 
studierejse til Gotland i slutningen af juni måned 2020.

Øen ligger som bekendt midt i Østersøen, og den var op-
rindelig svensk. I forbindelse med Valdemar Atterdags gene-
robring af Skånelandene blev Gotland erobret i 1361, og den 
var indtil 1645 på danske hænder, inden den igen forenedes 
med Sverige.

Vi regner med at sejle fra Oscarshamn til Visby, hvor vi bor; 

selve opholdet forventes at blive 3 dage (= 4 nætter), men 
programmet er ikke endeligt fastlagt på skrivende tidspunkt, 
da vi endnu ikke har de endelige sejltider.

Turen arrangeres sammen med Skave Turistbusser, og nær-
mere kan oplyses i det nye år ved henvendelse til bestyrelsens 
formand: Finn Ebenhecht på mail: ebenhecht@mail.dk

VISBY,  
GOTLAND



*Der vil være tillæg for større køretøj, annen kahyt og flere personer. Brændstofstillæg, skatter og afgifter er 
inkluderet i prisen. Vores priser er dynamiske og styres af efterspørgsel og kapacitet. Forbehold for trykfejl. 
Alle priser er i DKK. Se flere tilbud på fjordline.com. Foto: Robin Strand / Rødne Fjord Cruise
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Bestil din rejse på  
fjordline.com  ⁄⁄ +45 979 63 000

•  Overfart tur/retur mellem Hirtshals-Bergen
• 2 overnatninger i 2-4-sengs indvendig standardkahyt
• 2 nætter i dobbeltværelse på Thon Hotel Orion
• 2 x morgenmad på hotel
• 3-timers fjord-cruise til Mostraumen
• Afrejsedatoer 2020: 

19.03, 16.04, 07.05, 20.08, 10.09

fra 2490,-*

Per person, når 2-4 personer rejser sammen 

Prisen inkluderer:

Hirtshals - Bergen
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Aarhus-afdelingen:

Bergen i maj
Mandag den 25. maj: Afgang fra Aarhus Musikhus kl. 12.45. 
Forventet ankomst til Billund Lufthavn kl. 14.45, hvor vi 
tjekker ind og afleverer bagagen. Flyafgang kl. 16:10 med an-
komst til Bergen kl. 17:30. Efter indkvartering er der middag 
på hotellet.

Tirsdag den 26. maj: Rundvisning på Bryggen og Bergenhus 
Fæstningen, Kunstmuseet, guidet rundvisning på Bryggen, 
der siden 1979 har været på UNESCO´s verdensarvsliste. 

Efter frokost går vi til museet ”kode 3”, der blandt andet 
rummer Rasmus Meyers samling af norsk kunst fra barokken 
til modernisme. Der er en guidet tur i den norske guldalder-
kunst. Kunstsamlingen er i dag en af verdens vigtigste Mun-
chsamlinger. Af øvrige kunstnere i samlingen kan nævnes J. 
C. Dahl, Harriet Becher, Christian Krogh, Gerhard Munthe og 
Henrik Sørensen.

Onsdag den 27. maj: Efter morgenmaden på hotellet kører vi 
en tur i ”baglandet” – en tur gennem byerne Åsane, Indre 
Arna, Trengereid og Osøyro. Udflugten slutter ved Troldhau-
gen, den norske komponist Griegs hjem. Der er rundvisning i 
villaen, der blev bygget i 1884- 85. 

I 1985 blev der bygget en kammermusiksal, der ligger ned-
sænket i en slugt i terrænet. I den moderne troldsal overvæ-
rer vi en stemningsfuld minikoncert.

Torsdag den 28. maj: Midt på formiddagen sejles med ekspres-
båd i to timer på Hardanger Fjorden i det storstilede fjord-
landskab med udsigt til vandfald med mere. Båden lægger til 
nær Rosendal, hvor der er et smukt lille Baroni, med tilhøren-
de rosenhave. 

Tilbage i Bergen går vi hen til Fløybanen og tager kabelba-
nen til toppen af Fløyen, som ligger 320 m.o.h.  Turen tager 

BRYGGEN, 
BERGEN.
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Sammen skaber vi 
store rejseoplevelser

  Siden 2005 har vi haft den store fornøjelse
at hjælpe gæster på rejser rundt i VERDEN

  Vi betragter det som et gedigent hånd-
værk, at arrangere jeres grupperejse
med fokus på kulturelle oplevelser med et
"tvist" af anderledes

  Vore årelange erfaringer gør, vi har dygtige
samarbejdspartnere, vi VED, hvilke heste vi
skal spille på

  Besøger gerne DIG, ligger landkortet på
bordet og laver råskitsen sammen

HVORFOR SKAL DU VÆLGE OURWORLD ?

Besøger gerne DIG, lægger landkortet på
bordet og laver råskitsen sammen
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6 minutter. Heroppe fra er der en fantastisk udsigt over ind-
sejlingen til Bergen, Bergen by samt de omkringliggende øer.

Fredag den 29. maj: Rundvisning i Rosenkranztårnet. Vi får 
madpakker med fra hotellet, som vi kan spise i lufthavnen. 
Kl. 14:25 er der flyafgang fra Bergen, ankomst Billund kl. 
15:45. Med bus fra Billund til Aarhus forventet ankomst til 
Musikhuset kl. 18:15.

Vi har kontaktet vores venskabsforening i Bergen og hå-
ber på at kunne arrangere et træf med nogle medlemmer 
af Foreningen NORDEN i Bergen.

Pris pr. person i dobbeltværelse Kr. 8.375,  
Tillæg for enkeltværelse Kr. 1.125

Prisen dækker:
Bus Aarhus – Billund t/r, fly Billund Bergen t/r, Bus I Norge 
jf. Program, indkvartering på godt 3 stjernet hotel, 4 X mor-
genmad, 3 X frokost, 4 X aftensmad, Fuldt udflugtsprogram, 
Bidrag til rejsegarantifonden, EU ansvarsforsikring, entreer og 
lokalguide. 

Rejsen gennemføres ved min 25 deltagere.

Tilmelding til Mols rejser på tlf. 75 87 12 12 eller pr. e-mail: 
info@molsrejser.dk senest 17. februar 2020. Depositum er på 
2000 kr. Betales ved tilmelding. Restbeløbet skal betales 8 
uger før afrejse

Arne Nielsen, Foreningen NORDEN Aarhus tlf. 26 75 13 79, 
e-mail arne.nielsen@stofanet.dk



BERGEN
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Sønderborg/Gråsten-afdelingen:

Trondheim, Røros  
– og Norges centrale  
fjeldområde
Besøg Østnorges skove, Chr. IV’s kobbermine, Røros’ træ-
husby, domkirkebyen Trondheim, fjeldmark med udsigt til 
Snøhetta og Rondane

Tirsdag den 9. juni: Opsamling om morgenen – og derefter 
kørsel mod Kiel, hvor vi spiser vores medbragte madpakke. 

Kl. 14.00 sejler vi med Color Lines færge mod Oslo, og det 
bliver en ganske særlig oplevelse at sejle under Storebælts-
broen.

Onsdag den 10. juni: Ankomst Oslo kl. 10 efter en smuk sej-
lads gennem Oslofjorden.

Vi kører straks mod Røros igennem Østerdalens urskovslig-
nende skove. På vejen gør vi holdt ved Jutulhogget, Europas 
største canyon.

Overnatning på Røros Hotell onsdag og torsdag.

Torsdag den 11. juni: Vi går fra hotellet til den smukke og sær-
prægede kirke. Fra kirken går vi videre til Sleggveien, hvor 
tv-serien, ”Pipis juleeventyr”, blev optaget.  Røros er en mine-
by, men også en af Europas ældste træhusbyer. Den er opført 
på Unescos liste over verdens kulturarv. Om eftermiddagen 
kører vi til den gamle Olavsgruva, en gammel kobbermine, 
hvor vi får en guidet tur i minegangene.

Fredag den 12. juni: Efter tidlig morgenmad kører vi til Trond-
heim, hvor vi ser Botanisk have og får en rundvisning + mini-
koncert i Ringve Musikmuseum.

Overnatning på Clarion Hotel de næste 3 nætter.

Lørdag den 13. juni: I beslutter og betaler selv de steder og 
ting, som I vil se. Vi hjælper jer selvfølgelig gerne. 

Søndag den 14. juni: Om formiddagen oplever vi Nidarosdomen 
under gudstjenesten (ellers entre: 110,-). Domkirken er ver-
dens nordligste gotiske katedral. Om eftermiddagen besøger 
vi Erkebispegården med Norges kroningsmuseum og rigsrega-
lierne. Bygningen er Nordeuropas ældste profane stenbygning. 

Mandag den 15. juni: Efter morgenmad kører vi mod Wadahl 
Højfjeldshotel, der ligger smukt med udsigt udover Golåvatnet 
til Rondanes snedækkede bjergtoppe.

Undervejs gør vi holdt ved en parkeringsplads midt i Dovre-
fjell. Herfra kan vi ad en natursti gå 1½ km i fjeldet til View-
point Snøhetta, (se forsidebilledet).

På denne fjeldvandring er der gode chancer for at se både 
vildren og moskusokser. 

Tirsdag den 16. juni: Efter tidlig morgenmad går turen mod 
Oslo. Undervejs kører vi langs Mjøsen, der er 100 km lang og 
Norges største sø.

Afgang fra Oslo kl. 14.

Onsdag den 17. juni: Ankomst til Kiel kl. 10 - hjemkomst for 
de sidste ca. kl. 14.

Pris: kr 8.995,- i dobbeltværelse og dobbeltkahyt.
Enkeltværelse + dobbeltkahyt: kr. 9.495 - 
Enkeltværelse + enekahyt: kr. 9.995,- (begrænset antal).
Tillæg for ikke-medlemmer:  kr. 500,-
Prisen dækker: alle sejl– og busture, overnatning på hotel-
ler og i kahytter uden koøje, aftensmad og morgenmad på 
hotellerne, og på færgerne, alle entreer, der er omtalt som 
fællesarrangementer. Koøje koster 500,- kr. ekstra pr. person.

Tilmelding og evt. spørgsmål til:
Jens Peter Thestrup (2344 9104 *jenspeter@thestrup.net 
Anna Birgitte Gautier (2164 6241 * annabirgitte@gautier.dk
Depositum kr. 3.500,- indbetales umiddelbart efter tilmel-
ding: Andelskassen reg. nr. 5953 - 1194583
Opsamlingssteder: Fynshav, Augustenborg, Ulkebøl, Hørup-
hav, Sønderborg, Gråsten, Rødekro og efter aftale.

DEN GAMLE  
KOBBERMINE  

OLAVSGRUVA, HVOR 
DELTAGERNE FÅR 

GUIDET TUR.
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Frederikshavn-Sæby-afdelingen:

Genforeningen 2020,  
100 års jubilæumstur,  
10. – 12. juli 2020
Helpension, kr.2895,-. Inkl. i prisen: Forplejning fra formid-
dagskaffe første dag til medbragt frokostpakke sidste dag. Op-
hold i dobbeltværelse med bad og toilet. Kørsel i moderne tu-
ristbus med klimaanlæg, alle udflugter og entreer. Lokalguide 
i Klokkemuseet, Skolemuseet, Genforenings- og Grænsemu-
seet, Dybbøl Skanse, Christiansfeld og Frøslev museumsafde-
ling.

Opsamling: Sæby RTB. Kl.05.40, Frederikshavn RTB. 
Kl.06.00, Vrå Menighedshus Kl. 06.45, Brønderslev bdg. 
Kl.07.00, Bouet, Kvicklys P. kl.07.30, Kaffeophold Gudenåen.
kl.08.30 – 09.00, Vejle efter aftale kl.10.00

Fredag
Første besøg der skal være med til at give et bredt historisk 
forløb i denne jubilæumstur er Skolemuseet i Over Leerte. 
Derefter besøger vi Klokkemuseet, som i 2008 kunne slå dø-
rene op for et nyt klokkestøberi – et åbent værksted, hvor 
publikum kan se hvordan en klokke støbes. 

Vi kører til frokost i Grænsekroen i Frederikshøj. 
Over for kroen ligger Genforenings- og Grænsemuseet ind-

viet af Dronning Margrethe 

1o juli 1995. Vi kan glæde os til en god gennemgang af 
museet og dets samlinger.

Turen går nu til Agerskov kro/hotel, midt i det sønderjyske. 
Indkvartering og et sønderjysk kaffebord. Dejlig 2 retters 

middag lidt senere med kaffe og lidt sødt.

Lørdag
Morgenbuffet kl.07.30 og afgang fra hotellet kl.08.30. De vil 
se os kl.09.45 på Dybbøl Skanse. Det er en 

festdag i dag og alle flag er hejst omkring Historiecenter 
Dybbøl Banke og du træder lige ind i slaget 1864.

Vi får en 2-timers orientering. Efter dette besøg kører vi op 
til Christiansfeld,

byen der blev anlagt med støtte af Chr. VLL i 1773 og på 
grund af dette oprindelige byggeri holdt i samme 

stil og klogt renoveret, kom på UNESCOs verdensarvs liste 
i 2015. 

Turen går tilbage til Agerskov kro og en dejlig middag. Fore-
drag ved pastor emeritus C.C. Jessen. Emne: Biskop Kaftan 
og hans virke i et besat land. 

Søndag 
Morgenbuffet og vi har smurt en madpakke. Bussen pakkes 
og vi tager afsked med kroen og kører kl.09.00 til den nuvæ-
rende Frøslev Lejr. Vi får en guidet fortælling i dette museum.

Måske et dystert besøg, så vi forærer os selv en times græn-
sehandel i Harritslee. 

Vejle ca.kl.15.00 Himmerland Øst, kort ophold kl.16.30, 
Bouet/Aalborg kl.17.15 Brønderslev kl.17.45

Vrå kl.18.00, Frederikshavn kl.18.45 og Sæby kl.19.00

Faglig bistand ved: Pastor Emeritus C.C. Jessen. 

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 400,-

Tilmelding og program: Karin Arveschoug Jensen, Forening 
Norden. Tlf. 23 21 77 69 mail: karinarveshoug@gmail.com  

Tilmelding senest 1.april med kr.500,- Restbeløb senest 
1.juni. Beløbet indsættes på: Forening Nordens konto i Nord-
jyske Bank: 8090-0001321150.

DEN GAMLE  
GRÆNSEKRO,  

FREDERIKSHØJ.
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Slagelse-afdelingen:

Sønderjylland  
og Nordtyskland
5-dages busrejse 10.-14. august 2020 i samarbejde med Egon’s 
Rejsebureau, Slagelse.

Pris pr. person i dobbeltværelse: kr. 4.795, tillæg for enkelt-
værelse kr. 495.

Den 15. juni 2020 er det 100 år siden Christian X red over 
den hidtidige dansk-tyske grænse nord for Christiansfeld og 
markerede at Sønderjylland var vendt tilbage til det danske 
kongerige. 

Vi markerer begivenheden med en historisk rejse til græn-
selandet mod syd.

1. dag: Historiecenter Dybbøl Banke – Dybbøl Mølle. Udrejse 
over Fyn, og fra Bøjden med færgen til Als. Let frokost om 
bord. Derefter Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle 
med rundvisning begge steder. Først på aftenen er vi fremme 
i Slesvig og Hotel Hohenzollern. 

2. dag: Flensborg og Anke Spoorendonk. Udflugt til Flensborg, 
hvor to lokale guider præsenterer Flensborg. Om aftenen får 
vi besøg af Anke Spoorendonk, formand for Foreningen Nor-
den i Sydslesvig, som vil fortælle om dansk-tyske relationer i 
Grænselandet. Hun har været Slesvig-Holstens justits-, kultur- 
og europaminister og også viceministerpræsident fra 2012 til 
2017.

3. dag: Gottorp Slot – Vikingemuseum Hedeby. Guidet rund-
visning på Gottorp Slot, der huser den største samling af 
kunst og kultur nord for Hamborg. Om eftermiddagen er der 
rundvisning på Vikingemuseum Hedeby, der præsenterer en 
af de mest moderne arkæologiske udstillinger i Europa. 

4. dag: Dannevirke Museum - Sejltur på Kielerkanalen. Besøg 
med rundvisning på Dannevirke museum, hvorefter vi kører 
til Rendsborg og går sammen med rejselederen på opdagelse 
i byen. Eftermiddagen byder på en 3½ times sejltur på Kie-

lerkanalen med hjuldamperen Freya fra Rendsburg til Kiel. 
Fra Kiel kører vi tilbage til Slesvig og Restaurant Wikinger-
schänke. 

5. dag: Kobbermølle Industrimuseum - Den Gamle Grænse. 
Morgenmad og afrejse. Derefter rundvisning på Kobbermøl-
le Industrimuseum.  Herefter kører vi nordpå til Den Gamle 
Grænsekro, hvor der venter en god frokost inden et foredrag 
på Genforenings- og Grænsemuseet.  Sidst på eftermiddagen 
går turen hjem til Korsør og Slagelse.

Afrejse: Mandag den 10. august 2020
Slagelse Busterminal 08.50, Korsør Casper Brands Plads 
09.15
Hjemkomst: Fredag den 14. august 2020
Korsør Casper Brands Plads 17.35, Slagelse Busterminal 18.00

Praktik information
Tilmelding til Egon’s Rejsebureau på telefon
7020 1847, senest den 1. maj 2020 eller online på
egons-rejser.dk/norden - Husk at oplyse/påføre ved bestilling: 
”Foreningen Norden, Slagelse”.

Inkl. i prisen:
• Transport og 4 overnatninger
• 4 x morgenmad, 3 x frokost og 4 x aftensmad
•  Alle entréer, rundvisninger og foredrag, som er nævnt i 

programmet
• Sejltur på Kielerkanalen inkl. kagebuffet
• Dansk rejseleder på hele rejsen
• Gebyr til Rejsegarantifonden

Læs en mere fyldig beskrivelse på norden-slagelse.dk og 
egons-rejser.dk 

DYBBØL  
MØLLE.
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Silkeborg-afdelingen:

Højskoleophold på Nordisk Folkehøjskole  
i Kungälv
30. marts – 3. april 2020

Måndag 30 mars 
Ankomst till Nordiska Folkhögskolan och incheckning i rum-
men

Eftermiddagskaffe/the och hembakat (beroende på när ni 
beräknas anlända)

Välkomstmiddag i matsalen där Karin Langeland Nordi-
ska Folkhögskolans rektor & Rolf Tengbratt er kursansvarige 
berättar om Nordiska Folkhögskolans historia och verksamhet 
samt vad veckan kommer att bjuda på

Tisdag 31 mars
Avresa till Hornborgarsjön (ca. 2-2,5 timmes bussresa), besök 
på två ställen och guidning.

Onsdag 1 april
Avresa till Akvarellmuseet på Tjörn med guidad konstvan-
dring och tid att på egen hand få vandra runt i det vackra 
bohuslänska kustsamhället Skärhamn.

Torsdag 2 april
Samling i Snorresalen för lite kuriosa kring medeltidsborgen 
Bohus Fästning och våra gamla fina hus och kullerstensgator 
i gamla Kungälv.

Gemensamhetsföreläsning med Nordiska Seniorer där Inuk 
Jörgensen en utav våra grönlänska lärare kommer att föreläsa 
om film.

Fredag 3 april
Föreläsning kring Nordiska Rådets Litteraturpris och ett före-
drag kring EU – Miljö, Danmark/Sverige

Afgang fra Multihuset i Sejs kl. 7.45, p-pladsen ved Skov-
bakken i Silkeborg kl. 8.00, Frederikshavn kl. 11.50,  

Afgang Gøteborg kl. 16.00, ankomst Frederikshavn kl. 
19.25, hjemkomst ca. kl. 22.15.

Pris: 5000 kr. For det får du: buskørsel incl. kaffe i bussen, 
rundstykker på udrejsen, 4 overnatninger, fuld pension, guid-
ning og entreer. Tillæg for enkelt værelse 600 kr.

Tilmelding senest d. 1. feb. til Grethe Svendsen 21779110 
grethesvendsen15@gmail.com 

Der betales 1500 kr. ved tilmelding. Regnr.2380 kontonr. 
5400055595   

Aalborg-afdelingen:

Lüneburger Heide
5 dages busrejse til heden & med besøg i bl.a. Hamborg, Cel-
le, Lüneburg & Uelzen. 

LÜNEBURGER HEIDE ligger umiddelbart syd for Ham-
borg, og der venter os en stor og smuk oplevelse af uberørt 
tysk natur. 

AFREJSE med bus fra Nørresundby & Aalborg lørdag mor-
gen den 22. august 2020. 

PRIS KR. 3300,- pr. person i dobbeltværelse med halvpen-
sion. Eneværelse + kr. 400 

TUREN ARRANGERES af Foreningen Norden i Ålborg i 
samarbejde med Just Justesen og Ålborg Turistfart som den 
tekniske leverandør. 

Program og tilmeldinf: Just Justesen, tlf. 6049 1651 eller 
mail fonager.just@gmail.com  

LÜNEBURGER 
HEIDE.


