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Eller flymuseet, der ligger lidt uden for byen (transport skal så arrangeres).
Middag på hotellet.

Dag 5 / søndag den 10.2.2019
Tur med isbryder i Piteå, cirka 55 km fra Luleå. 
Vi får lov at følge med helt fra maskinrummet og op for at hilse på skipperen. Som gæst for en dag 
får vi adgang til alle rum på skibet. Vi kan endda koble lidt af i den fine salon og nyde en varm 
drik eller tage en promenade på det frosne hav. Turen passer lige godt for voksne som for børn. 
Alle interesserede (og friske vinterbadere) får en mulighed for en tur i en våge, for ude til havs laver 
mandskabet et hul i isen og iført en overlevelsesdragt kan man tage en tur i det mørke isfyldte vand. 
Middag på hotellet. 

Dag 6 / mandag den 11.2.2019
Hjemrejsedag. Bussen kører os til lufthavnen, hvorfra flyet mod Arlanda afgår kl. 11.05, og via 
mellemlanding dér, ankommer vi til Billund kl. 18.10.

Kort om KulturRetur A/S
Virksomheden ejes af K. Torben Rasmussen og Carl Erik Skovgaard Sørensen.
K. Torben Rasmussen litteraturhistoriker fra Århus Universitet, direktør for Nordens hus i Reykjavik 
(1994-98), leder af Århus Kunstakademi (2000-2004), og forfatter til Turen går til Island (Politikens 
Forlag). Er en hyppig anvendt foredragsholder. Siden 2004 har han arbejdet professionelt med at 
arrangere rejser (udførligt C.V. sendes gerne)
Carl Erik Skovgaard Sørensen er islandsk konsul i Århus, advokat og partner i advokatfirmaet 
DELACOURDANIA i Århus/København. Han bistår med idéer, inputs og kontakter bl.a. ved plan-
lægning af erhvervsrelaterede rejser og ture
KulturRetur A/S arrangerer rejser til mange forskellige destinationer, 
se gerne mere på disse to sider www.kulturretur.dk og www.team-island.dk 

Praktiske oplysninger
Pris pr. person: 1.390 € / 10.500 kr. 
Tillæg for enkeltværelse: 114 € / 850 kr.

Inkluderet i prisen:
Flybilletter t/r, inkl. skatter og afgifter
Transport iflg. program i komfortabel, røgfri bus med god plads 
og erfaren chauffør
Indkvartering i delt dobbeltværelse m. morgenmad – privat bad/toilet
Middag, alle dage.
NB: Frokost 1 dag, ellers på egen hånd.
Nævnte udflugter og besøg (undtagen på Dag 4, i Luleå)
Praktisk/teknisk/kontaktperson fra Danmark på hele turen
Lovpligtigt bidrag til Rejsegarantifonden

Ikke inkluderet i prisen:
Drikkevarer ved måltider
Drikkepenge 
Øvrige måltider

* Der tages forbehold for større uventede prisændringer og for ændringer af 
skatte- og afgiftsforhold. Der regnes med omkring 22-25 deltagere.

Tilmeldingsfrist: 1. november 2018 til anke.spoorendonk@ssw.de

Programmet er vejledende og ret til ændringer forbeholdes.

Dag 1 / onsdag den 6.2.2019
Afgang fra Billund lufthavn kl. 06.40 og mod Arlanda (Stockholm). Derfra videre mod Luleå  
kl. 09.20 og ankomst Luleå kl. 10.40, hvor bussen venter. Vi kører til det centralt beliggende hotel, 
hvor vi tjekker ind og spiser frokost. Så er der rundtur i byen, hvor vi skal besøge Gammelstads 
Kyrkstad, optaget i 1996 på UNESCOS’s liste over umistelig verdensarv. Det er verdens bedst 
bevarede kirkeby med mere end 400 små træhuse, samlet omkring den gamle stenkirke. I de små 
træhuse kunne kirkegængerne overnatte ifm. Gudstjeneste; mange kom langvejs fra. Efter rundturen 
er tiden til egen disposition indtil vi mødes igen for en fælles middag på hotellet. 

Vi bor på det smukke Elite Stadshotel (opført 1903), meget centralt beliggende i Luleå, hvor vi  
bor alle dagene (se om værelser neden for, under Praktiske oplysninger). Byen har cirka 75.000 
indbyggere.

Dag 2 / torsdag den 7.2.2019
Foreningen NORDEN i Luleå arrangerer en dag for os. Programmet bliver først klart sidst i august, 
men vil i det mindste byde på foredrag, besøg på institutioner og andet…
Middag der, cirka kl. 20.00.

Dag 3 / fredag den 8.2.2019
Jokkmokk Marknad er åbnet og vi kører tidligt fra Luleå og dertil i god bus. Der er cirka 170 km  
på god asfaltvej, så der regnes med godt 2 timers kørsel.
Hele dagen, indtil kl. 17.00 er afsat til markedet og derefter kører vi tilbage til Lulelå og vort hotel.
Middag der, cirka kl. 20.00.

Dag 4 / lørdag den 9.2.2019
Fri dag i Luleå, for egne besøg og egne interesser. Blandt mulighederne kan nævnes:
Tag en travetur på den fantastiske Isvej, og for de, som vil gå en længere tur på isen, kan man fra 
Södra Hamn (centrum) på cirka 20 minutter nå til øen Gråsjälören. Spørg på havnen – eller kig om 
flagene på øen er hejst – om de små salgssteder med vafler, pølser, kaffe etc. er åbne. 
Hvis du vil holde dig lidt nærmere på byen, er det populært at krydse fra havn til havn og se  
Luleå fra isen. Om aftenen, eller sidst på eftermiddagen, er det smukt at se byens lysende skyline.
Og her ude, hvor du er langt fra byens lys, er der bedre chancer for at se Nordlys, hvis det  
skulle vise sig! Det sker ikke sjældent her højt mod nord.
Besøg måske Norrbottens Museum.  
Eller Teknikkens hus (science center og planetarium).

I anledningen af Foreningen NORDENs 100 års jubilæum i 2019, arrangerer 
Foreningen Norden i Sydslesvig en studietur til samernes land. Vi skal besøge det 
berømte samiske Vintermarked i Jokkmokk og møde lokale folk dér og i Luleå, hvor 
vi bor under hele opholdet.
Samerne er en befolkningsgruppe med det oprindelig folks rettigheder og ifølge 
FN kulturelt beskyttet. De udgør geografisk en stor del af Norge, Sverige, Finland 
og Rusland. Alligevel er og har de været forfulgt som andre mindretal. Vi vil blive 
klogere på samernes historie, de demokratiske rettigheder i dag og den hverdag, 
de i dag lever med.
Vi mødes desuden med repræsentanter for Foreningen Norden i Luleå og får der-
for også viden om livet i en mellemstor svensk by langt mod nord.

Som optakt til rejsen vil der i løbet af vinteren blive arrangeret foredrag, filmvisning 
(Sameblod (2016) og forberedelsesmøde, så vi kan blive så godt forberedt som 
muligt. 


