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Rundvisning på TV2 
Odense  

(Kvægtorvet) 

Rundvisningen begynder i TV2s biograf, hvor rundviseren fortæller om husets 

historie, organisation, public service-forpligtelse, finansiering, 

programplanlægning, seertal, reklamer m.v.  

Derefter går turen til det store aktualitetsstudie, hvorfra TV2 blandt andet 

sender større sportsudsendelser og ’Station 2’. Man kommer også til at se 

nyhedsstudiet udefra og får et indblik i, hvordan en nyhedsudsendelse bliver 

til, og hvordan TV 2 arbejder døgnet rundt. 

Onsdag den 2. februar 2022 

Kl. 14.00 Afgang med bus fra Dyrskuepladsen (Bemærk dette!) 

Kl. 14.15 Afgang fra Østjysk Idrætscenter  

Kl. 16.00 Rundvisning  

Kl. 18.00 Rundvisningen er slut, hvorefter der vil være en sandwich samt øl/vand  

Kl. 20.00 Hjemkomst 

Pris pr. person Deltagerantal max. 50 personer!  

Medlemmer   150 kr.  

Ikke medlemmer  200 kr. 

Tilmelding og betaling senest d. 24.januar 2022 

Arrangør: Kjeld Jensen 

 



 

EGESKOV SLOT 

 

Guidet tur på slottet og frokost på Cafe Jomfru Rigborg 

Kaffe og rundstykker. 

ONSDAG D. 4. MAJ 2022 

Kl. 8.00  Afgang Horsens Dyrskuepladsen 

Kl. 8.20  Afgang Hedensted Centeret 

Kl. 11.00 – 12.00     Guidet tur inde på slottet 

Kl. 12.30 – 14.00 Frokost (inkl. 1 øl/vin/vand) 

Kl. 14.00 – 16.00 Tid på egen hånd til at se parken og alle udstillinger. 

Kl. 17.30  Hjemkomst Hedensted 

Kl. 17.45  Hjemkomst Horsens 

Pris pr. person 

Medlemmer  400 kr. 

Ikke medlemmer 450 kr. 

Deltagerantal max.  57 personer 

Arrangør: Jens Peter Jessen  24966811 

Mere information om Egeskov på hjemmesiden egeskov.dk 



 

HARZEN 4 DAGE  

Wernigerode er en af Harzens smukkeste byer – en meget flot by med masser af 

seværdigheder, velholdte bindingsværksbygninger, charmerende torv med rådhus 

som i en eventyrfortælling. Hotellet ligger i hjertet af denne smukke by, dette 4-

stjernede luksushotel har store veludstyrede værelser med bl.a. bad/toilet, 

hårtørrer, farve TV, radio og telefon., der er fri adgang til sauna, dampbad og 

fitness. Forplejningen er også helt i top, med stor morgenbuffet og en overdådig 

aftenbuffet.  

HKK Hotel Wernigerode, Pfarrstrasse 41, D-38855 

Wernigerode 

Tlf. Fra DK +49 3943 9410 – www.hkk-wr.de 

Mandag den 20. juni 2022  

Kl. 8.00 er der afrejse fra Dyreskuepladsen i Horsens, kl. 8:15 fra Hedensted centret. 

Herefter kører vi sydover, med pause ved grænsen, før vi fortsætter videre over 

Schleswig, Neumünster og Hamburg til Lüneburger Heide, hvor vi holder 

frokostpause, mulighed for selv at købe frokost, eller selv medbringe en madpakke. 

Efter pausen fortsætter vi til Celle, hvor der bliver tid til at drikke kaffe og gå en tur i 

byen. Sidst på eftermiddagen ankommer vi til hotellet i Wernigerode. 

Tirsdag den 21. juni 2022 

Udflugt til Quedlinburg - byen med de mange velbevarede bindingsværkshuse. Der 

bliver god tid til at se byen, og spise frokost, inden vi kører videre… Om 

eftermiddagen kører vi en panoramatur rundt i den østlige del af Harzen, bl.a. til 

Hexentanzplatz og Rappbodesee. Heksedanspladsen ved Thale er det sted, hvor 

heksene traditionelt mødes på Valborgs Aften, inden de flyver til Bloksbjerg. Overfor 

plateauet med Hexentanzplatz ligger den mægtige klippe Rosstrappe, som rejser sig 

op fra Bode-dalen. Herfra videre til Rappbodesee som er Tysklands største 

opdæmmede sø. Dæmningen Rappbodetalsperre er 415 m lang og 106 m høj. Her er 

der mulighed for, du kan gå over den 440 meter lange hængebro og nyde den 

fantastiske udsigt. 

 



 

Onsdag den 22. juni 2022  

Vi kører til den gamle kejserstad Goslar, vi spadserer igennem byens gader og ser 

bl.a. rådhuset, laugshuset Kaiserworth, torvet med bybrønden, klokke- og 

figurspillet. Der bliver også tid til at gå en tur på egen hånd. Efter frokost fortsætter vi 

til Hahnenklee, Clausthal- Zellerfeld med minemuseum, Altenau og Okerthal Sperre. 

Torsdag den 23. juni 2022  

Efter morgenmaden, kører vi nordpå, starter med en pause ved banegården i 

Uelzen, banegården er et stort kunstværk som er lavet af den berømte maler 

Hundretwasser. Efter pausen fortsætter vi til Lüneburg, denne middelalderby er 

kendt for sin rigdom af salt, som gennem mere end 1000 år har skaffet guld til byen. 

Efter opholdet i Lüneburg, kører vi videre nordpå, med en pause ved en 

grænsekiosk, inden vi kører det sidste stykke vej hjem, med forventet        

hjemkomst kl. 19:00. 

 

Tilmelding og betaling til: 

Tilmelding skal ske til lærerforeningen, senest den 1/3 2022, herefter sender Jumbus 

en opkrævning på turen, med betaling af depositum kr. 500,- og restbeløbet betales 

senest 30 dage før afrejse. 

Pris pr pers.  Deltagerantal max. 54 personer! 

Medlemmer  2.600 kr. 

Ikke medlemmer  2.900 kr. 

Tillæg for enkeltværelse kr. 375,- 

Inkluderet i prisen:  Kørsel, vejskat, moms, udflugter, 3 x overnatning i dobbeltværelse med 
bad/toilet og halvpension (morgenmadsbuffet og aftensbuffet med koldt/varm), gebyr til 
rejsegarantifonden.  

Ikke inkluderet i prisen:  Forplejning ud over det beskrevne, drikkevarer, entreer og lign. 

 

Arrangør: Knud Gylding  40801484 



 

Læg mærke til følgende: 

Angående tilmelding og betaling: 

Der er først mulighed for tilmelding fra  

tirsdag den 11.januar 2022 fra kl. 9:00.  

Alle tilmeldinger sker til Horsens Lærerforening på tlf. 7564 8191   

Der er kun telefonisk tilmelding, og man kan kun tilmelde sig selv og evt. 

ægtefælle/samlever eller et andet medlem af foreningen. 

Vi gør opmærksom på, at der kan være kø på telefonen, så vi beder om jeres 

tålmodighed. 

Betaling sker senest en uge efter den telefoniske tilmelding på 

kontonummer:  Reg.nr. 1685 Konto nr. 3226939805  

Vigtigt: 

Ved indbetaling oplyses: 

1/ Dit navn 

2/ Kreds 

3/ Antal tilmeldte 

4/ Om evt. tilmeldte ægtefælle/samlever er medlem eller ej  

5/ Hvilket/hvilke arrangementer, der tilmeldes. 

  

Har du ikke mulighed for at betale elektronisk, bedes du kontakte 

kredskontoret 

  

Hvis du bliver forhindret i at møde efter din tilmelding, bedes du melde afbud 

senest 3 dage før arrangementet, ellers vil du skulle betale alligevel. 

Ved ture med overnatning gælder de samme afbudsregler som ved andre 

bus/rejseselskaber. 

 


