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Kulturhistorisk rejse til Berlin 

23.- 26. september 2018 begge dage inkl.  

Bestyrelsen i Museumsforeningen har et stort ønske om fortsat at tilbyde 

medlemmerne kulturhistoriske rejser til spændende steder uden for Danmark. Vi har 

tidligere været i Norge og Tyskland (Rügen). Spændende ture som deltagerne har haft 

stor fornøjelse af med mange oplevelser. Vi har nu besluttet os til at et samarbejde 

med rejsebureauet "Historiske Rejser" som drives og ejes af cand.mag. i historie, 

Anders Bager Eriksen, med speciale i "den kolde krig". Dette for at kunne give 

medlemmerne den optimale historiske rejseoplevelse med guidning med stor indsigt. 

Anders skriver:  

Berlin er de historieinteresseredes lækkerbisken. Særligt hvis det er de seneste 

århundreder, der har ens interesse. Berlin er det bedste sted at finde "Historien" 

repræsenteret fra Napoleonstidens afslutning og til nutiden. Byen har i denne periode 

været hovedstad i  

såvel Preussen, Det Tyske Kejserrige, Republikken Weimar, og ikke mindst Nazisternes 

Hovedstad, der førte til total ødelæggelse. Siden Kommunisternes hovedstad, da byen 

var delt i øst og vest og stod som symbol på den Kolde Krig.  

Siden Murens Fald har byen været fyldt med spændende projekter, der konstant må 

relatere til denne historie som en moderne storby med sin historie som guide.  

https://museumsforening.us18.list-manage.com/track/click?u=8c8551b01500329fe187e995a&id=449e2c413c&e=751a14e1e4


1.dag: Sydsjælland – Berlin  

Mødested: Søparkeringen ved Gl. Kvikly, Vordingborg. Mødedato: Søndag d. 23. 

september 2018. Mødetid: Kl. 7.00 – kaffe og rundstykker under vejs. Færgeafgang 

Gedser: Kl. 9.00 Overfart: Kl. 9.00-10.45. På vej mod Berlin foredrager Anders om 

Berlins Historie, som er en væsentlig nøgle til forståelsen af byen. 

Vi ankommer til Berlin midt på eftermiddagen, hvor vi indkvarterer os på vores 

centralt beliggende hotel – Park Inn på Alexanderplatz tæt ved Museumsøen.  

I forlængelse af at vi har tjekket ind tager Anders os med på en gående 

byrundtur i nærområdet. Det indbefatter en præsentation af Alexanderplatz, Det 

Røde Rådhus, Museumsøen med Domkirken, Unter den Linden og området 

ved Hackescher Markt med de kendte baggårde kendt som Berlins 

studenterområde. Her spiser vi fælles middag på en restaurant inden vi går 

tilbage til hotellet.  

2.dag: Byrundtur i Berlin med bus  

Dagen starter med at indtage en god morgenbuffet. Herefter busrundtur i Berlin 

om formiddagen. Vi ser fra bussen seværdigheder som East Side Gallery – den 

bevarede mur – Checkpoint Charlie, Gendarmenmarkt – Berlins skønneste 

plads – Det Jødiske Museum, Kreuzberg, Tempelhof Lufthavn, Mindesmærket 

for Holocaust, Brandenburger Tor og Rigsdagen, Sejrssøjlen, Kurfürstendamm 

med Gedächtniskirche og mange andre seværdigheder.  

Vi kører byrundturen om formiddagen. Derpå holder vi en god lang 

frokostpause i området tæt på Hackescher Markt. Når vi har nydt 

frokostpausen, så går vi en fælles tur, hvor vi præsenteres for 

pragtbygningerne på Museumsøen og derefter går op af Unter den Linden, 

hvor Statsoperaen, Humboldtuniversitetet og Bebelplatz med bogbrændingerne 

foregik. Vi fortsætter til Brandenburger Tor og Rigsdagen, inden vi returnerer til 

hotellet.  



Om aftenen arrangeres fællesspisning i nærområdet.  

3.dag:  

Efter morgenmad kører vi via Schöneberger Rathaus hvor Kennedy holdt sin 

berømte tale "Ich bin ein Berliner" og derefter videre til Wannsee, hvor vi stopper 

ved Haus der Wannseekonferenz, hvor topnazister 20. januar 1942 på et møde 

her besluttede at udrydde Europas jøder. Tæt ved står en kopi af den danske 

Istedløve, som vi også ser og derefter kører vi den smukke vej igennem 

liebhaverkvarteret Grunewald, hvor vi gør et holdt ved stationen og ser 

mindesmærket for jødetransporten – kaldt spor 17. Vi fortsætter herfra via 

Olympia Stadion til Charlotten-burg. Her gør vi holdt med mulighed for at spise 

frokost i og omkring den smukke engelske have. For dem der ønsker dette kan 

man sejle på Spree tilbage til hotelområdet.  

Fælles spisning om aftenen på restaurant i nærområdet.  

4.dag: Potsdam – Sydsjælland  

Vi forlader Hotel Park Inn efter morgenmad og kører mod Potsdam – 

residensstaden sydvest for Berlin. Her starter vi med en rundtur på Cecilienhof 

- Hohenzollernes sidst opførte slot – hvor Potsdam-Konferencen fandt sted i 

sommeren 1945. Her får vi en rundtur der fortæller om afslutningen på 

2.verdenskrig, hvor Tyskland og Berlin blev delt i 4 og hvor grænserne overalt i 

Europa blev flyttet – bl.a. Polens. Vi ser hvor Churchill, Stalin og Truman holdt 

til under konferencen. Derpå kører vi til Park Sanssouci hvor vi går en tur 

igennem haven med de mange slotte og parkudsmykninger.  

Derefter får vi en unik oplevelse da vi møder en af de sidste indsatte fanger i 

Stasi-fængslet. Han viser os rundt i det lokale Stasi-fængsel i det centrale 

Potsdam. Det er en barsk oplevelse, hvor der bliver tid til at høre om den 

personlige psykiske terror som DDR forsøgte at påføre dets borgere. Midt på 



eftermiddagen sætter vi kurs mod Rostock og tager færgen hjem klokken 19.00 

og er i Gedser cirka klokken 21.00.  

PRIS: Kr. 3.547,00 (Enkeltværelsestillæg 565 DKR.) I pris er inkluderet: - Bus og 

professionel rejseleder. - Ophold på det 4-stjernede Hotel Park Inn Radisson. - 

Morgenmad er inkl. – Frokost og middag er eksl. Dvs. egenbetaling. 

Alle udflugter er inkl. Evt. entreer og sejladser er ekslusiv.  

Senest tilmelding 20. juli 2018. Tilmelding til john@holmer-as.dk eller 

40460112. Minimum 45 deltagere  

Depositum ved tilmelding: Kr. 1.000,00 Indbetales på Konto Reg.nr. 6140 

Konto nr. 41 17 931 

____________________ 

Kommende arrangementer: 

Tirsdag d. 26. juni: Optog gennem Stege By med nyrestaureret Kirkeskib. 

Museumsforeningen danner gruppe. 

Onsdag d. 15. august: Sidste rundtur på Borgring v. Køge. Hvad blev resultatet af 

udgravningerne?  

Torsdag d. 23. august: Grillaften på Museumsgården v. Keldbylille. 

Onsdag d. 29. august: Generalstrejken i 1943. Hvad skete der lokalt  

Søndag d. 2. septemb: Sensommertur til historiske Nakskov. Endelig program senere.  

23.-26. september: Historiske rejse til Berlin. Nyt samarbejde med firmaet "Historiske 

Rejser". Oplysning senere.  

I oktober måned: Status over årets arkæologiske fund og resultater. Museet gør 

status.  

I november måned: Status over 3 års udgravninger på Borgring. Er Borgring nu også 

Harald Blåtands kaserne? 

I december måned: Juletræf på Borgens Museumscafe. Historiske julelege og 

konkurrencer i den hyggelige cafe.  

mailto:john@holmer-as.dk


_______ 

Samt endelig lidt lovpligtige oplysninger til medlemmerne i Museumsforening 

Sydsjælland og Møn. 

  

Også vi er omfattet at reglerne i persondataforordningen. 

  

Derfor følgende oplysninger om hvad vi har registreret af data: 

Navn og medlemsnummer – til identifikation af de enkelte medlemmer. 

Mail adresse – for at kunne udsende foreningens nyhedsbreve. 

Post adressen – for at have mulighed for at sende et almindeligt brev. 

Telefon nummer – for en mulig til hurtig kontakt til dig. 

Betalingsoplysninger – oplysning en kontingentbetalinger til brug for 

regnskabet. 

  

Disse oplysninger opbevares i mindst fem år af hensyn til bogføringslovens 

bestemmelser. 

Vi opbevarer oplysningerne elektronisk i sikre systemer og i fornødent omfang 

på papir. 

  

Vi bruger oplysningerne til at kunne opretholde et medlemskartotek og kunne 

udsende nyhedsbreve pr. e-mail, samt øvrige lovpligtige registreringer, 

herunder bogføringsloven. 

  

Vi opbevarer oplysningerne i vore og vores samarbejdspartneres IT systemer 

med begrænset adgang og som kun kan betjenes af personer som er særligt 

betroet til dette. 

  

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi har om dig, og du har ret til at gøre 

indsigelser og ret til at få slettet urigtige oplysninger. 

Bemærk dog, at hvis fortsat opbevaring er nødvendig i henhold til gældende 



 

lovgivning, kan du ikke kræve sletning. 

Hvis du ønsker oplysning om de data vi har registreret om dig, skal du rette 

henvendelse til administrator Jørgen Larsen på e-adressen, 

mads.jensensvej3@gmail.com 

  

Hvis du ønsker at klage over behandlingen, kan det ske til Datatilsynet, 

Borgergade 28, 5. 

1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk 

  

   

Til slut den serviceoplysning, at vi nu har taget et nyt system i brug til 

udsendelse af nyhedsmails. 

Vi beder om forståelse for eventuelle begyndervanskeligheder. 
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