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arrangement

Oplev det bedste af Sønderjylland. Vi besøger Europas smukkeste Brødremenigheds by 

Christiansfeld, hvis stemning og historie gør et besøg til en ganske speciel oplevelse. 

Vi skal mærke suset fra dengang Sønderjylland kom hjem til Kongeriget Danmark på en 

guidet tur i Sønderborg.  Vi skal opleve den Kongelige køkkenhaven ved Graasten Slot, 

som ikke før har været åben for offentligheden, men nu byder inden for til et væld af urter, 

frugttræer, buske, bær og blomster. Vi overnatter i de majestætiske kasernebygninger der 

stadig står flot langs havnen i Sønderborg. Bygget i tysk tid tilbage i starten af 1900-tallet 

og igennem årene bl.a. har huset tyske skibsartillerister og officerer, oplevet 

Genforeningen i 1920 og uddannet danske soldater. I dag danner bygningerne rammerne 

for bl.a. Hotel Sønderborg Kaserne.

Dato: Søndag, den 07.08.22 til mandag, den 08.08..22

Pris: Kr. 2.100,- pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg eneværelse: Kr.  360,- pr. pers.

Prisen inkluderer:

• 1 x overnatning på Hotel Sønderborg Kaserne i dobbeltværelse inkl. morgenmad

• 1 x 2-retters aftenmenu på restaurant i Sønderborg på dag 1 

• Kaffe og rundstykke ved bussen på dag 1

• 1 x Let frokost (medbragt frokostpakke: 3 x håndmadder inkl. en øl eller vand) på dag 1

• Guidet tur i Christiansfeld by

• Gudstjeneste i Brødremenighedens kirke i Christiansfeld på dag 1

• Fortælling ved Hans Dines Schmidt om de gamle Christiansfelder kakkelovne på dag 1

• Guidet tur i Sønderborg på dag 1

• Besøg i De Kgl. Køkkenhaver ved Graasten Slot med guide på dag 2

• Frokostbuffet/tallerken på Bov Kro på dag 2

• Grænseshopping ved Fleggaard på dag 2

• Kaffe og småkage ved bussen på dag 2

• Bustransport og moms

• Rejsegarantifond

Prisen er eksklusiv:

• Drikkevarer, hvor andet ikke er nævn, samt evt. entréer

Besøg kunstmuseet Silkeborg Bad

Det bedste af Sønderjylland 

Brødremenigheds by Christiansfeld

Christiansfelder kakkelovne

Den Kgl. Køkkenhave – foto: Thomas Rahbek

Vi bor på Hotel Sønderborg Kasserne

Tilmelding og information direkte til 

lokalafdeling eller Finn Rud Nielsen

Mobil: 25723233

Mail: finn.rud.aulum@gmail.com 

Tilmeldingsfrist: 01.06.22

Ældre Sagen Midt- & Vestjylland
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Program:

1 dag:

Efter opsamling går turen ned gennem Jylland til Skamlingsbanken, Sønderjyllands 

højeste punkt. Her afholdt man store folkemøder i 1800-tallet. I 1919 tog man forskud 

på glæderne ved en stor genforeningsfest, hvor 15.000 sønderjyder var samlet. Vi 

nyder kaffe og rundstykke ved bussen og får samtidig muligheden for at se sig omkring 

på det historiske og naturskønne sted..

Turen fortsætter videre til Christiansfeld, Europas smukkeste Brødremenigheds by. 

Byen blev opført for 230 år siden og betragtes i dag som et arkitektonisk klenodie. I juli 

2015  blev de ældste dele af byen Christiansfeld optaget på UNESCO’s liste over 

umistelig verdensarv. 

Vi besøger den historiske bydel, der emmer af historie om Christiansfeld og 

Brødremenigheden. Vi skal spadsere blandt de gamle historiske bygninger. Vi inviteres 

inden for til gudstjeneste i Danmarks eneste Brødremenighedskirke. Kirkesalen er den 

største i Danmark og er karakteristisk ved sin enkelthed. Her er næsten alt hvidt med 

sandstrøede gulve og smukke håndsmedede lysekroner der stammer fra 1777.

Vi skal møde ovnsætter Hans Dines Schmidt, der fortæller om de gamle 

Christiansfelder kakkelovne, hvis firmahistorie går helt tilbage til 1777. Christiansfelder 

kakkelovnene er i dag ikke kun eftertragtede som antikviteter, men også som de 

fortræffelige varmekilder de er. Vi nyder vores medbragte frokost i Christiansfeld.

Turen går herefter mod Sønderborg området, som er historisk forankret med en smuk 

natur. Her indkvarteres vi på Hotel Sønderborg Kaserne, som i 2019 var igennem den 

helt store renovering og hvis metalskabe og køjesenge er udskiftet med moderne 

omgivelser, bløde senge og en dejlig morgenmad med udsigt til Alsund. Sidst på 

eftermiddagen mødes vi med vores lokalguide i Sønderborg.

Vi skal på vandring gennem byen anno 1920, hvor man oplever suset fra dengang 

Sønderjylland kom hjem til kongeriget Danmark. Vi skal høre om hvordan dansk- og 

tysksindede kom ud af det med hinanden, hvordan foregik afstemningen i praksis. Og 

hvordan fik man fat i flag- og flagstænger, som man ikke havde haft i Sønderborg i 50 

år. Vi nyder aftensmaden i byen på en hyggelig restaurant.

Dag 2: 

Efter et dejligt morgenmåltid pakker vi bussen og turen går mod Graasten.

Vi besøger Den Kongelige Køkkenhave, der siden Dronning Ingrids tid på Graasten

Slot, har været neddroslet, men nu igen, er blevet til en livlig og smuk køkkenhave. 

Her er blandt andet skabt en ny urtehave og et gartneri, hvor de allerbedste produkter 

bliver dyrket og forædlet. Her kan man dufte til et væld af urter som for eksempel kvan 

og vietnamesisk mynte, buske med alskens bær som brombær, hindbær og 

stikkelsbær, farverige stauder og en skov af frugttræer, der vokser i espalier. Og for 

første gang i årtier vil det særlige Gråstenæbletræ også kunne opleves i de kongelige 

omgivelser.

Skulle man have lyst til selv at tilberede et kongeligt måltid når man kommer hjem i sit 

eget køkken, er der også mulighed for at købe produkter med fra haven. 

Turen går herefter mod Bov, hvor vi nyder en dejlig frokost inden vi runder grænsen for 

lidt græseshopping ved Fleggaard.

Forventet hjemkomst i Aulum omkring kl. 18.00/19.00

Rigtig god fornøjelse.

Hotel: 

Sønderborg Kaserne, Gerlachsgade 8, 6400 Sønderborg – hotelsonderborgkaserne.dk

Christiansfeld

Den Kgl. Køkkenhave – foto:  Thomas Rahbek

Skamlingsbanken

Sønderborg Slot

http://www.hotelsonderborgkaserne.dk/

