
 

 

Afrejse den 10.07.20  hjemkomst den 12.07.20 
 
Pris pr. person i delt dobbeltværelse  2.975,- 
Tillæg for eneværelse 400,- 
 
Rejsen er inkl.: 
2 nætter på Rudbøl Grænsekro 
2 x morgenmad  
1 x aftensmad 2 retter  
1 x aftensmad 3 retter                                            
1 x eftermiddagskaffe  
Udflugter/ ture som beskrevet  
Rejseleder på hele rejsen og turhjælper 
Moderne turistbus   
Personlige forsikringer, entréer og drikkevare er ikke inkl. i rejsen  
 
Hotel: 
Rudbøl Grænsekro er beliggende nær vestkysten i et naturskønt område kun få 
hundrede meter fra den dansk-tyske grænse. Kroens historie går helt tilbage til før 
året 1711. Kroen har bevaret sin hyggelige atmosfære og er berømt for sin gode mad. 
Der er desuden indendørs swimmingpool med sauna. 
 
Du kan fra d. 21. august 2019 kl. 13.00 tilmelde dig ved henvendelse en onsdag 
på Ældre Sagens kontor eller on-line via hjemmesiden aeldresagen.dk/gundsoe 

Kom med til en 100-års-begivenhed – Genforeningsfesten i juli 2020 

Kunne du tænke dig at opleve Danmarkshistorie, så tag med til denne 100-års-

begivenhed. Arrangementer omkring højdepunktet på turen "Genforeningsfesten 11. 

juli 2020" falder først endeligt på plads sidst i 2019, men vi har sikret dig mulighed for 

at komme med. Og resten er turen er på plads. 

 

Hen over sommeren 2020 vil der blive afholdt et væld af arrangementer i forbindelse 

med 100-året for Genforeningen af Sønderjylland med Danmark. En 100-

årsbegivenhed, som du kun får mulighed for at opleve én gang i dit liv.  

Sønderborg Slot, der ud over de permanente udstillinger fra tidligt i 2020 vil  

have en stor 100-års genforeningsudstilling.  

Udstillingen forventer vi vil give et samlende billede 

af 1800-tallets Sønderjylland med krigene i årene 

omkring 1848 og 1864 og tiden efter og op til gen-

foreningen i 1920.  

 

Vores besøg på Sønderborg Slot bliver helt sikkert 

en af de store oplevelser på denne historiske Gen-

foreningstur. 

 

Frøslevlejren, hvor vi vil kunne opleve de originale bygninger i en af Europas    bedst 

bevarede fangelejre. Frøslevlejren blev bygget 

som tysk interneringslejr i 1944 under besættel-

sen af Danmark.  

 

Her sad flere tusinde danskere indespærret hos 

det tyske sikkerhedspoliti.   

 

Industrimuseet Kobbermølle lige syd for grænsen i Harrislee.  

Kobbermøllen er et af de ældste industrimuseer.  

Her kan man se de gamle arbejderstempelure, her 

findes en omfattende samling af lysestager, vand-

kedler, af store kobberkar - de såkaldte 

"Flensburger Eimer", bageforme og historiske doku-

menter og billeder fra Kobbermøllens næsten 400 

år lange historie.  

Vi afslutter det historiske med et besøg i en græn-

sebutik med mulighed for indkøb. 

 

Detaljeret dagsprogram forventes at kunne udarbejdes ultimo 2019  

Der er endnu ikke udarbejdet dagsprogrammer for alle 2020-arrangementerne, herun-

der for festlighederne den 11. juli 2020 i Dybbøl Skanser. Det foreløbige program vedr. 

festlighederne oplyser, at der åbnes til Skanserne ca. kl. 11 og den store fest med 

taler og ”kendte” m.v. afvikles fra kl. 14 – 16 med efterfølgende kunstneriske indslag. 

Alt forgår denne dag under åben himmel i Skanserne, så husk siddeunderlag og tøj til 

vejrets skiftende luner. Deltagelse i disse festligheder er gratis.  

 

Ældre Sagen Gundsøs hjemmeside opdateres løbende med seneste nyt og du vil, når 

du har tilmeldt dig turen, løbende pr. e-mail modtage et Nyhedsbrev. 

Museum Sønderjylland 

Vi har planlagt følgende andre spændende besøgsmål på denne tur: 

Den 11. juli 2020 gennemføres en stor folkefest i Dybbøl Skanserne 

Vi skal fejre den centrale Genforeningsfest, 

der fandt sted på Dybbøl med omtrent 

100.000 deltagere for præcis 100 år siden. 

Hvem husker ikke billedet med Christian X, 

der red over grænsen på sin hvide hest.  

 

Og vi skal på turen høre om baggrunden for 

genforeningen, fx om, at Tyskland efter af-

slutningen på første verdenskrig blev tvun-

get til at afgive tidligere erobrede landområ-

der til fx Frankrig og til Danmark.  



 

 

100-året for genforeningen  
af Sønderjylland 

 

Tilmelding senest d. 01.04.2020 

Afgangstid:   07:00 Værestedet Jyllinge den 10.7.2020 
    07:10 Forsamlingshuset Gundsømagle 
 
Hjemkomst                       Ca. kl. 18 den 12.7.2020 
 
Følgende oplevelser er inkluderet i turens pris og program:  
Al transport, opholdet på Rudbøl Kro som beskrevet, besøget på Sønderborg 
Slot og i Frøslevlejren samt Industrimuseet Kobbermølle (Kupfermühle) ved Har-
rislee. Gratis deltagelse ved festlighederne 11. juli 2020 i Dybbøl Skanserne.  
 
 
Uddrag af Rejsebestemmelser for Klingenberg Busrejser. 
 
Bestilling og Betaling: 
Rejsebevis tilsendes sammen med 2 indbetalingskort, et til depositum og et til 
restbetaling.  
Depositum udgør kr. 800,- pr. person og betales senest 10 dage efter modtagel-
sen.  
Tilmelding er ikke bindende fra vores side, før depositum er indbetalt.  
Restbetaling er 30 dage før afrejse. 
 
Kundens afbestilling af rejsen: 
Afbestilling indtil 30 dage før afrejse er depositum tabt, mellem 30-14 dage før 
afrejse er 50 % af rejsens pris er tabt. 
Ved afbestilling mindre end 14 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt. 
 
Pladser i bussen: 
Fordeles i takt med tilmelding. 
Der køres med røgfri bus 

 
Bemærk:  
Ved afbud og/eller sygdom fra din rejseledsager / værelsesfælle og dermed æn-
dring fra brug som dobbelt til enkeltværelse, skal der påregnes almindeligt tillæg 
for enkeltværelse.  
 
På denne rejse er rejsebestemmelser for Klingenberg Busrejser gældende.  
Vi tilsender gerne vort busrejseprogram med de samlede rejsebestemmelser.  
 

 
Teknisk arrangør:                 

KLINGENBERG 

Fulbyvej 4T - 4180 Sorø 
58 52 32 00 

www.klingenberg-rejser.dk 
 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2075 

Ældre Sagen Gundsø inviterer  
sammen med Klingenberg Rejser  

den 10. til 12.  juli 2020 til 

http://www.klingenberg-rejser.dk

