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REJSEHJØRNET
Danske Seniorer arrangerer rejser i ind– og udland og er medlem af Rejsegarantifonden. Vi formidler rejser til både personlige medlemmer og foreninger.

TÅSINGE, ÆRØ OG
UNESCO’S CHRISTIANSFELD
28.-30. september fra Valby kl 08,15.
Vi anbefaler hurtig tilmelding
Dette bliver en tur med mange
oplevelser. Første stop på turen
bliver Valdemar Slot på Tåsinge,
hvor vi kommer på en spændende rundvisning. Herefter fortsætter turen til smukke Troense,
hvor hotellet efter en kort spad-
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seretur i byen, byder på frokost.
Midt på eftermiddagen sejler
vi med færgen til Ærø, hvor vi
skal bo på Ærø Hotel.
De næste 1½ dage skal vi så
opleve Ærø på nært hold. Vi skal
besøge Ærøskøbing, Marstal og
andre af øens seværdigheder
– og ikke mindst den smukke
natur. Og selvfølgelig også sma-

Rejser, tilmelding og billetter:
Mandag-fredag: kl. 9.30-14.00
Danske Seniorer, Rejsehjørnet
Griffenfeldsgade 58
2200 København N
Tlf. 35 37 24 22

ge på øens lokale øl hos ”Rise
Bryggeri”, hvor vi også spiser
frokost,
Søndag kører vi efter morgenmaden til den hyggelige færgeby
Søby, hvorfra vi sejler til Fynshav
på Als. Vores næste mål er den
spændende by Christiansfeld,
som ikke kun er kendt for sine
honningkager, men også ”Brødremenigheden”, der har præget
byen – og som nu har gjort, at
Christiansfeld er kommet på
Unescos Verdens Arv liste. Byens
giftefoged viser os rundt i byen
og nogle af dens spændende bygninger, og fortæller os om byens
historie. Og så er tiden inde til at
sætte næsen mod Valby, hvortil
vi forventer at ankomme kl ca 19
Prisen inkluderer rejse, måltider, overnatning i dobbeltværelser og entreer til museerne, men
ikke drikkevarer. Enkeltværelse
tillæg: 350 kr. Fast plads i bussen:
100 kr. Endeligt program kan bestilles hos turleder Kurt Sølund
på ksoe@privat.dk eller i Rejsehjørnet i Griffenfeldsgade. Turen
gennemføres ved minimum 35
deltagere. Mulighed for påstigning på ruten efter aftale
Pris: 3.475 kr. Medlemspris
3.275 kr.

OBS: Sommerferielukket i uge
28 og 29.

For Danske Seniorers arrange
menter tages der forbehold for
trykfejl og prisændringer.
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”SORT SOL” OG
SØNDERJYLLAND

ÅRETS JULEGAVE TIL DIG SELV:

EN JULETUR TIL ITALIEN
HVOR EN PERLERÆKKE AF
OPLEVELSER VENTER DIG

7-10 december 2018. Vi anbefaler
hurtig tilmelding
En perlerække af oplevelser
venter i det smukke Norditalien
– bl a Gardasøen, Dolomitterne
og ikke mindst, byder rejsen på
kulinariske oplevelser, idet der
vil være mulighed for at smage
på spændende og karakteristiske
norditalienske og sydtyrolske
specialiteter. Vi flyver til og fra
Milano med SAS, afgang kl 8:25
fra København og hjemkomst kl
22:00
Under opholdet bor vi i den
herlige by Riva del Garda, som
ligger direkte ud til Gardasøen
omgivet af høje sneklædte bjerge.
Skibene i byens lille havn er pyntet med lys i anledning af julen,
og byen byder på maleriske pladser, hyggelige og spændende gader og stræder. I løbet af de 4 dage
byder vi på spændende udflugter
til julemarked i Trento, udflugt til
Bolzano med svævebanetur i Dolomitterne, shoppingmuligheder
i Milano og selvfølgelig i Italien –
vingårdsbesøg
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Vi bor på Hotel Centrale,
der er indrettet i en flot gammel bygning midt i Riva del
Garda ved Gardasøens nordlige ende. Hotellet er bygget
omkring 1375 i veneziansk
stil og ligger smukt ved byens
hyggelige torv og den maleriske lille havn. Turen er med ½
pension og frokost på to udflugter, og der bydes på både
velsmagende lokale retter af
egnens gode råvarer og internationalt inspirerede måltider. Aftensmaden er en fast
3-retters menu med salatbar.
Hotellet har elevator
Udførligt program i Rejsebutikken i Griffenfeldsgade
eller hos turleder Kurt Sølund
– ksoe@privat.dk. Her kan du
se hvad der er inkluderet i prisen, og om diverse tillæg.
Turen, hvor ”Best Travel”
er teknisk arrangør, gennemføres ved minimum 25 deltagere. Pris: 4.295 kr. Medlemspris: 4.175 kr.

Onsdag den 10. oktober 2018 kl.
8 til fredag den 12. oktober 2018
kl. ca. kl. 18. Hurtig tilmelding
nødvendig, sidste frist den 21.
september 2018. Mødested: Valby
S-station, onsdag den 10. oktober
2018 kl. 8.
Vi kører fra Valby via Storebælt til Bøjden, hvorfra vi sejler til Fynshav, for at komme
frem til Danfoss. På vejen ser
vi Danfoss Universe og spiser
frokost. Herfra kører vi over
Als til Gråsten, hvor vi ser på
Slotshaven.
Turen går videre til vores
overnatningssted, Landhaus
Smaga i Süderlügum, hvor vi
bliver indkvarteret og får middagsmad.
Torsdag den 11. oktober
2018 kører vi fra Landhaus og
bliver guidet gennem den historiske del af Sønderjylland,
bl.a. grundigt ved Tønder og
Møgeltønder, hvor der bliver
mulighed for at se på den lille by, og få mulighed for at se
Slotshaven ved slottet.
fortsættes på næste side
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Frokosten
indtages
på
Slotskroen i Møgeltønder.
Sidst på eftermiddagen tager vi rigeligt med varmt tøj
på, og kører ud i marsken,
hvor vi med vores guide vil
blive sat ind i det fantastiske
fænomen ”Sort Sol” og med
egne øjne opleve en af naturens underværker.
Godt mæt af dagens mange indtryk afsluttes med middagsmad i vores Landhaus.
Fredag den 12. oktober
2018, forlader vi vore hyggelige omgivelser og kører i retning af Kolding, hvor vi standser vi Trapholt Museum. Vi får
en guidet rundvisning på museet, hvor der bliver mulighed
at se de permanente udstillere
og stifte kendskab til de aktuelle særudstillinger.
Frokosten bliver indtaget
på Trapholt museum. Efter
museumsbesøg kører bussen
til Valby.
Prisen for turen er 2.550
kr. for medlemmer, 2.600
kr. for ikke medlemmer. Indkvartering i dobbeltværelser.
Tillæg for enkeltværelser 200
kr. (der findes kun få enkeltværelser).
Alle måltider er med i prisen, men der er ikke inkl.
drikkevarer. Turledere: Anette
Mortensen og Lars Jacobsen.
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RUNDREJSE PÅ SICILIEN

– EN KULTURREJSE FOR LIVSNYDERE
10-17 oktober 2018. Vi anbefaler
hurtig tilmelding
Sicilien er Middelhavets
største ø. På øen fornemmes
virkelig historiens vingesus,
idet øen grundet sin strategiske beliggenhed gennem tiderne har været mål for mange folkeslag, som ønskede
herredømmet over området.
Grækerne, romerne, araberne, normannerne, Frankrig
og Spanien - alle har været
her - og alle har sat hver deres
specielle præg på øen.
Så i dag frembyder Sicilien en mangfoldighed af kultur uden lige - i et smukt og
betagende landskab. Sicilien
er ganske enkelt rejsemålet,
hvor den besøgende kan få
opfyldt så godt som alle ønsker om kultur, historie, natur og livsnydelse i et mildt
Middelhavsklima.
Vi flyver med Norwegian

fra København kl 10:20 til Rom,
hvorfra vi kører i bus til Napoli,
hvor vi får en byrundtur og spiser
frokost. Senere sejler vi fra Napoli
til Sicilien hvortil vi kommer næste morgen. På Sicilien bor vi på
det 4-stjernede Hotel Ipanerna i
Taormina.
Og så følger nye udflugter og
oplevelser hver dag – Europas
højeste vulkan Etna, den gamle
græske by Syrakus, Godfathers
”hjemby” Savoca, Messina Strædet og den smukke middelalderby Cefalu – og sidst, men ikke
mindst, den fantastiske romerske
kejservilla Piazza Amerina.
Du kan bestille udførligt program med alle oplysninger i Rejsebutikken i Griffenfeldsgade
eller hos turleder Kurt Sølund –
ksoe@privat.dk. Turen, hvor ”Best
Travel” er teknisk arrangør, gennemføres ved minimum 25 deltagere. Pris: 8.995 kr. Medlemspris: 8.795 kr.
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Billetter SKAL købes på forhånd til Danske Seniorers udflugter, da det desværre ikke
er muligt at købe billet på mødestedet. Bestil billet i Rejsehjørnet på tlf.: 35 37 24 22.

JESUSKIRKEN I
VALBY
Tirsdag den 19. juni kl. 15. Mødested:
Kirkevænget 5 A
Jesuskirkens historie hænger
uløseligt sammen med brygger
Carl Jacobsen (1842-1914) og
bryggeriet Carlsberg. Bryggeriet
blev grundlagt i 1847 af Carls far
J.C. Jacobsen på Valby Bakke,
En del af denne arv, der skulle
gå til sønnen, gik til opførelsen
af kirken. Indtil da havde der
ikke været nogen kirke i den
lille landsby Valby, og indbyggerne hørte til Hvidovre kirke.
Men efterhånden som landsbyen
voksede, blandt andet på grund
af arbejdere og funktionærer ved
bryggeriet, voksede også kravet
og behovet for en kirke.

HERLUFSHOLM
KOSTSKOLE
Onsdag den 8. august kl. 9.30. Mødested: Valby station på Lyshøjgårdsvej
Vi kører til Herlufsholm, hvor
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Dels for at give Valby en monumental kirke, men også et
minde over sig selv og sin slægt,
byggede Carl Jacobsen Jesuskirken. Kom med og hør hele den
spændende historie.

Efter besøget i Kirken går vi til
Tingstedet, hvor vi indtaget et let
og sent eftermiddagsmåltid.
Turledere Anette Mortensen
og Lars Jacobsen. Pris kr. 245,Medlemspris kr. 195,-

vi vil blive vist rundt og bliver sat
ind i livet på en kostskole.
Herlufsholm blev grundlagt i
1585 af Herluf Trolle og Birgitte
Gøye, der ønskede en skole for
egnede og motiverede unge men-

nesker.
Skolen er i dag Danmarks største Kostskole og tilbyder klasser
fra 6. klasse til 3.g. Skolen har 645
elever hvoraf de 287 er kostelever.
Kostskolen bestræber sig på at
skabe et hjemligt miljø, hvor undervisning, fritidsaktiviteter og
livet i elevgårdene udgør rammen
om elevernes fælles hverdag.
Efter besøget på skolen spiser
vi frokost på Skovens Restaurant.
Påstigning mulig på ruten efter aftale med turlederen Lars Jacobsen tlf. 2574 7254 eller mail:
lja003@outlook.dk. Pris 390 kr.
Medlemspris 340 kr.
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BALLONPARKEN
Onsdag den 15. august kl. 10.15. Mødested: Metrostationen, Islands Brygge.
Ballonparken er den ældste bebyggelse på Islands Brygge. Den
blev bygget i 1872, hvor hærens

DEN RUSSISKE KIRKE
Tirsdag den 21. august. kl. 11, Bredgade 53, København K
Den Russisk Ortodokse Skt.
Aleksander Nevskij Kirke ligger
på et af hovedstrøgene i København. Dens karakteristiske arkitektur, i særdeleshed de gyldne
kupler kronet med majestætiske
kors, tiltrækker omgående de forbigåendes opmærksomhed.

VINGÅRDS BESØG
OG RØSNÆS FYR
Onsdag den 5. september kl. 9, Valby
station, Lyshøjgårdsvej
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Artilleriafdeling her opstillede en
teltlejr.
Hæren havde kontrol med lejren indtil 1947. I dag er det en
selvejende institution. Vi får historien og en hyggelig rundvisning af
Frede Norbrink.

Efter rundvisningen går vi til
Kulturhuset, Islands Brygge og
spiser frokost.
Turledere er Lars Jacobsen og
Anette Mortensen. Pris 260 kr.
Medlemspris 210 kr.

Vi får en guidet rundvisning,
der giver indblik i kirkens historie, baggrund og oprindelse.
Der er mange trapper og kan
være vanskelig tilgængelig for
personer med kørestol eller rollator.
Efter besøget går vi til Cafe
Toldboden, hvor vi spiser frokost.
Turledere: Anette Mortensen
og Lars Jacobsen. Pris: 305 kr.
Medlemspris 255 kr.

Vi kører til Dyrehøj Vingård, hvor vi bliver introduceret for gårdens historie, går
en tur i vinmarkerne, ser på
druerne og hører om dyrkningen. I vineriet hører vi om
druernes forvandling til liflig
vin.
Vi spiser en god middag
med vinsmagning af gårdens
produkter.
Der bliver mulighed for besøg i gårdens butik og galleri.
Derefter går turen til Røsnæs
Fyr, hvor vi får fyrets historie
og kaffe.
Efter dette besøg kører vi
retur til Valby station, hvor vi
vil være ca. kl. 17.
Der er mulighed for opsamling på turen ved at kontakte turlederne på tlf. 25 74
72 54. Turledere: Anette Mortensen og Lars Jacobsen. Pris
kr. 545, medlemspris 495 kr.

FOREDRAG: 40 ÅR
VED HOFFET
Mandag den 17. september kl. 15.
Griffenfeldsgade 58 i Salen
Nu skal vi høre Kammertjener Anker Arne Andersen
fortælle om sine 40 år i Kongehuset, først hos Kong Frederik den 9., så hos Dronning
Margrethe og de sidste 33 år
hos Prinsgemalen.
Anker Andersen er en livlig fortæller med morsomme
anekdoter fra kongehusets
mange begivenheder og rej-
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FRIMURERLOGEN

FORSKNING I
MÆRSK TÅRNET
Onsdag den 19. september kl.
12.30
Vi starter ved receptionen
i Mærsk Tårnets foyer. En
lækker buffet i tårnets kantine samt en ½ l sodavand er
inkluderet.
På rundvisningen i Mærsk
Tårnet hører vi om visionen
for det nye fyrtårn inden for
sundhedsforskning på Københavns Universitet. Vi hører
om forskningen. Vi besøger
en af laboratorieetagerne og
går rundt i den stemningsfulde arkitektur med store
auditorier og små studiekroge bag facadens 3300 kobberskodder. I parken finder
vi Københavns længste gangbro, og fra øverste etage byens måske bedste udsigt - helt
til Sverige.
Turleder: Anne Rovsing.
Pris 300 kr. Medlemspris 280
kr.

ser i udlandet.
Bogen ”40 år ved Hoffet”
om kammertjener Anker
Arne Andersen udkom den
15.9.2017.
Medens vi underholdes af
Anker Arne Andersen, nyder
vi en kop kaffe og et stykke
kage.
Pris 100 kr., medlemspris
75 kr.
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Fredag den 21. september kl. 10.
Mødested, Blegdamsvej 23. 2100
København 2100 København Ø
Frimurerne udøver velgørenhed og støtter en lang
række almennyttige formål
som fx forskning og kunst.
Midlerne hertil kommer fra
medlemmernes kontingentbetalinger, indsamlinger og
donationer samt fra en række
fonde, legater og stiftelser.

Frimurerordenen ledes af Ordenens Stormester og det Højeste råd. Normalt skilter man
ikke med sit medlemskab, men
det står enhver frimurer frit for
at fortælle om det.
En mand, der er døbt i den
kristne tro og har et godt omdømme, kan anbefales af to faddere, og
der balloteres i logen om hans optagelse. Efter en interessant rundvisning får vi serveret smørrebrød
med drikkevarer og kaffe i huset.
Pris 325 kr. Medlemspris 275
kr.

OPLEV FANTASTISKE LEDREBORG
Onsdag den 26. september kl.
10.15. Vi mødes på Roskilde station i forhallen.
Bussen kører os til en fantastisk oplevelse på Ledreborg Slot, hvor meget foregår. Ser kirken og de smukke
sale, samt det gl. køkken og
fangehullet. Ledreborg Slot er
bygget i 1740-45 af Lensgreve
Johan Ludvig Holstein-Ledreborg, den daværende leder
af Det Danske Kancelli under
Christian VI, og har været
Holstein-Ledreborg familiens

domicil i over 250 år.
Hovedbygningen indeholder
en hel enestående samling af de
oprindelige møbler og malerier,
og Ledreborg Slot er således i dag
et af Danmarks fineste eksempler på det 18. århundredes bygnings- og landskabs arkitektur.
Vi spiser frokosten i Fasaneriet og vender tilbage til Roskilde
station ca. kl. 14.45.
Turarrangør: Hilda Ravn. Sidste frist for tilmelding: 15. september. Pris 525 kr. Medlemspris kr. 475 kr.
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MOTIONSTURE
PÅ GÅ-BEN ELLER CYKEL

Vandreture med Danske Seniorer, der ledes af
Anne, holder sommerpause. Turlængde: 5-9
km. Vi går kl. 11 og slutter ca. kl. 13. Der er ingen
tilmelding. Undervejs tager vi en kort pause,
hvor der vil være mulighed for at spise medbragt mad. Husk endelig drikkevand. Turen
koster 15 kr., som betales til turlederen ved start.

RUNDTUR I
SYDHAVNEN

Cykelture med Danske Seniorer ledes af Lars. Turene er
mellem 5 og 9 km. Vi starter kl. 11 og slutter ca. kl. 13.
Der er ingen tilmelding.
Turen koster 15 kr., som betales til turlederen ved start.

ØRESTAD RUNDT

KYSTAGERPARKEN OG
KØGE BUGT
STRANDPARK

Fredag den 29. juni kl. 10. Mødested:
Hjørnet Njalsgade / Artillerivej.
Fredag den 18. maj kl. 10. Mødested:
Sydhavn S-station.

RUNDTUR LANGS
KØBENHAVNS
HAVN

Fredag den 1. juni kl. 10. Mødested:
Dybbøl S-station.

AMAGER STRAND
OG SYDPÅ

Fredag den 15. juni kl. 10. Mødested
Bomhuset på Christianshavn.
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VEST VOLDEN
Fredag den 13. juli kl. 10. Mødested:
Avedøre S-station.

STRANDVEJEN
LANGS ØRESUND

Fredag den 27. juli kl. 10. Mødested:
Svanemøllen – S Station.

DYREHAVEN OG
OMEGN

Fredag den 10. august kl. 10. Mødested: Klampenborg - S Station.

Fredag den 24. august kl. 10. Mødested: Åmarken S station.

AMAGER FÆLLED

Fredag den 7. september kl. 10. Mødested: Metrostationen Vestamager.

VESTEGNEN

Fredag den 28. september kl. 10. Mødested Albertslund S-station.
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