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Program:                        

Tirsdag d. 1.10.                            
Kl. 7.30:                                        
Afgang fra Stege, Rutebilstationen.                                              
Kl. 8.00:                                                             
Afgang fra Vordingborg, Søparkeringen 
Kl. 9.00:                                         
Færgeafgang fra Gedser – Rostock, ca. 
2 timers overfart.                                    
Kl. 12.00:                                                      
Frokost i det grønne, medbragt af for-
eningen. Drikkevarer kan købes i 
bussen til rimelige priser.                                                      
Kl. 13.00:                                                  
Indlogering på hotel ”Inter City Hotel” 
Tribseer Damm 76. Tæt på Stralsunds 
bykerne.                                                    
Kl. 14.00 – 16.30:                                
Byvandring m. ophold undervejs. 
Deltagerne står selv for eftermiddag-
ens forfriskninger.                                      
Kl. 18.00:                                                  
Middag på restaurant. Deltagerne 
køber selv drikkevarer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag d. 2.10.                              
Kl. 7.00 – 8.30:                                 
Morgenmad. Frokostpakke smøres 
eller hotellet sørger for fine madposer.          
Kl. 9.00:                                                      
Afgang mod Rügen.                               
Kl. 9.00 – 16.30:                             
Højdepunkter på ø-rundturen:   
Arkona – Rügens nordligst punkt og 
stedet for Venderborgen som Absalon 
og Valdemar d. Store nedkæmpede i 
1169. Vi ser voldanlægene og nyder 
udsigterne.                                                             
Prora – ”Kolossen på Rügen”. Europas 
gigantiske og længste feriekompleks 
på 4,5 km opført i 1938 af Nazityskland 
Gotisk Kirkearkitektur –                           
Fra danskertiden sidst i 1100-tallet 
stammer flere af de pompøse kirker på 
Rügen. Dem kommer vi forbi. 
Bygningskunst ved badestederne – På 
Rügen opstår en særlig markant 
byggestil ved badestederne.          

 

 

 

 

Putbus og veteran-togbanen –   
Mellem Putbus – ”Den hvide by” og 
badebyen Göhren kører stadig 
”Rasende Roland” en smalsporbane. Vi 
besigtiger, men får ikke tid denne gang 
til at benytte det tog som var ynglings-
transportmidlet for parti-bosserne i 
det gamle DDR, når de var på ferie.                                 
Tranerne – Rügen er et af tranernes 
meget brugte ophold på vej fra nord til 
syden netop på den tid, vi er der. Er vi 
heldige får vi også den oplevelse med. 
Kl. 18.00:                                                  
Middag på restaurant. Deltagerne 
køber selv drikkevarer.                                  
Kl. 19.00-21.00:                                     
Mødested ved havnen i Stralsund, 
hvor vi skal besøge ”Ozeaneum 
Stralsund”. Entreen er en del af 
turprisen.           

                                  

 

 

 

Torsdag d. 3.10                                      
Kl. 7.00 – 8.30:                                 
Morgenmad. Frokostpakke smøres 
eller hotellet sørger for fine madposer. 
Formiddag:                                          
Stralsund på egen hånd.                       
Spisning af frokost sker individuelt.     
Kl. 13.00:                                           
Afgang med bus fra hotellet mod 
Danmark.                                                  
Kl. 15.00:                                              
Færgeafgang fra Rostock.                                     
Kl. 18.00:                                             
Vordingborg - Søparkering (ca.)                                             
Kl. 18.30:                                                       
Stege, Rutebilstationen. (ca.) 

Pris:                                   

Kr. 1.885,00 for medlemmer  

Kr. 2.200,00 for ikke medl. 

 

Dette nyhedsbrev indeholder programmer for følgende arrangementer: 

 

12. september – kl. 19.00 til 21.00:  ”I Dronningens Fodspor” på ”Borgcentret” 

1. – 3. oktober: Kulturhistorisk rejse ”Rügen – Arkona og Stralsund” 

 

Rügen – Arkona og Stralsund 

Museumsforeningens kulturhistoriske rejse: Tirsdag d. 1. – 3. oktober 2013 
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Tilmelding til:               

e-mail: john@holmer-as.dk  eller                   
Tel:   40 46 01 12 

Betaling:                            

Depositum er kr. 500,00 pr. deltager 
betales d. 3. oktober til Møns Bank: 
Reg.nr. 6140 – Konto nr. 41 17 949 
Dato for slutbetaling fremsendes efter 
d. 3. oktober, når vi ved hvor mange 
deltagere, der er tilmeldt.                  
Ved aflysning tilbagebetales det fulde 
indbetalte beløb.  

 

Arkona var vendernes borg på 

Rügen, og et kultsted for guden 
Svantevit, der dyrkedes i form af en 
kæmpe træstatue med 4 hoveder. 
Borgen var naturligt beskyttet i form af 
en næsten lodret klinteskrænt ned 
mod Østersøen. På landsiden var der 
anlagt en kredsformet jordvold.              
I 1136 erobredes borgen af Erik 2. 
Emune, og venderne tvangsdøbtes, 
men så snart ledingsflåden forlod om-
rådet, genoptog man den gamle 
religion, og fæstningen tilbage-
erobredes.  

I 1168 angreb og erobrede Valdemar 
den Store sammen med Biskop 
Absalon borgen, og tilintetgjorde det 
store gudebillede. Øen gjordes til et 
dansk len, og der byggedes kirker, der 
med pavens godkendelse lagdes ind 
under Roskilde Stift.  

 

 

 

 

 

 

 

Prora er et kolossalt bygnings-

kompleks direkte ud til Østersøen. Her 
planlagde nazisterne et næsten fem 
kilometer langt feriecenter med plads 
til 20.000 gæster. Men gæsterne kom 
aldrig. Verdens længste hus er næsten 
fem kilometer langt. Det ligger ved 
landsbyen Prora nord for det mondæ-
ne badested Binz. Huset blev bygget af 
den nazistiske ferie- og fritids-
organisation Kraft durch Freude i 
årene 1935-39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkitektur                                                                   

Fra Gotisk Kirkearkitekt til den spæn-
dende hvide badebygnings arkitektur.                                        

 

Stralsund      

 

 

 

 

 

 

 

OzeaneumStralsund ved havnen 

http://da.wikipedia.org/wiki/Vender
http://da.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCgen
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Kultsted&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Svantevit
http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98sters%C3%B8en
http://da.wikipedia.org/wiki/1136
http://da.wikipedia.org/wiki/Erik_2._Emune
http://da.wikipedia.org/wiki/Erik_2._Emune
http://da.wikipedia.org/wiki/Leding
http://da.wikipedia.org/wiki/1168
http://da.wikipedia.org/wiki/Valdemar_1._den_Store
http://da.wikipedia.org/wiki/Valdemar_1._den_Store
http://da.wikipedia.org/wiki/Absalon
http://da.wikipedia.org/wiki/Absalon
http://da.wikipedia.org/wiki/Len
http://da.wikipedia.org/wiki/Pave
http://da.wikipedia.org/wiki/Roskilde_Stift
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Direktør og leder af ”Nyere Tid” på 
Museum Sydøstdanmark, Keld Møller 
Hansen, har tilbudt Museumsforenin-
gens medlemmer at fremvise status 
for byggeriet på borgarealet. Vi vil 
bogstavelig talt gå i HKH Dronning 
Margrethes fodspor fra besøget d. 5. 
og 6. september ugen i forvejen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Dronningens fodspor 

Torsdag d. 12. september  2013 – Kl. 19 - 21 

  

 

Tilmelding til: 
E-mail: karinhmoeller@hotmail.com 
Tel.:      40 94 80 46 
Deltagerantal er MAX 50 deltagere. 
Husk medlemskort eller lignende. 
Deltagergebyr: Kr. 50,00 
Frist: Tirsdag d. 10. September 2013. 
Mødested: Ved Gåsetårnet 
Servering af kaffe/the m. brød.  

 

Redaktion : John Holmer 


