
  

Drømmen om Amerika 
- en kulturrejse i de danske udvandreres fodspor 

9. september - 20. september 2019 

Kom med på en anderledes ”højskolerejse”, der byder på historisk 

og kulturelt indhold samt ægte wild-west-stemning. Oplev personli-

ge møder med de hjertelige dansk-amerikanere og nyd den enestå-

ende natur i hjertet af USA.  

Vi rejser i de danske udvandreres fodspor og følger deres nye liv i 

”Guds eget land”. En fortælling om udlængsel, virketrang og hjemvé. 

Det gennemgående tema bliver den danske masseudvandring fra 

1860 – 1910 og den drøm om Amerika, der førte over 300.000 af  

vore landsmænd til en ny og anderledes tilværelse. 
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På denne rejse møder vi efterkommere af de danskere, 

der drog over Atlanten, og vi skal opleve deres helt særli-

ge gæstfrihed og hjertelighed. Hver enkelt af dem bærer 

på fortællingen om, hvorfor deres forfædre valgte at bry-

de op fra hjemstavnen og om, hvordan det gik dem i det 

fremmede. Desuden skal vi opleve, hvordan deres danske 

rødder manifesterer sig i nutidens USA. 

 

I løbet af rejsen besøger vi blandt andet lokaliteter med 

navne som Danebod, Elk Horn, Kimballton, Kronborg og 

Dannebrog. Steder, der alle har haft afgørende betydning 

i udvandringshistorien, og som den dag i dag bærer præg 

af dansk kultur og historie. 

 

Der vil være en helt særlig vægtlægning på den grundtvig-

ske arv og samspillet med andre kirkelige og kulturelle 

strømninger i midtvestens USA. 

De danske udvandrere tog deres kultur med sig til det 

fremmede. De byggede højskoler, kirker og forsamlings-

huse, og det indebar også, at striden mellem Indre Missi-

on og grundtvigianerne fortsatte på prærien. Her blev de 

kaldt ”Holy Danes” og ”Happy Danes”! – og kampens epi-

centrum lå præcist i tvillingbyerne Elk Horn og Kimballton, 

som har USA´s største koncentration af amerikanere med 

danske rødder. 

 

DR-TV sendte i 2013 dokumentaren ”Danmark På Præri-

en”, som var et smukt portræt af danskerbyerne Elk Horn 

og Kimballton i Iowa.  

Elk Horns borgmester Stan Jens og de øvrige indbyggere 

tog den gang seerne med storm, og rejsens deltagere kan 

glæde sig til at møde nogle af TV-programmets 

”kendisser”. Vi skal naturligvis også smage den lokale spe-

cialitet - kombinationen af æbleskiver og medisterpølse! 

Herudover venter der flotte naturoplevelser med bl. a. 

den storslåede prærie og de spektakulære Black Hills, hvor 

der bliver besøg ved Mount Rushmore med de enorme, 

tavse stenansigter og Crazy Horse Memorial. Den oscarbe-

lønnede film ”Danser med Ulve” er optaget i Black Hills, 

og der bliver lejlighed til at se den enestående natur, som 

indgår i filmen. 

Den helt særlige stemning og charme ved ”Det vilde ve-

sten” indgår som en selvfølgelig del, når vi besøger Fort 

Laramie, cowboy-byerne Hill City og Keystone og prøver 

en nostalgisk rejse med veterantoget ”1880 Train”. 

Præriestaternes landskaber besidder deres helt egen 

skønhed og har været skueplads for dramatiske historiske 

begivenheder. Bl. a. de ulyksalige krige med Amerikas 

oprindelige befolkning, indianerne. 

 

Sammen med enestående naturoplevelser bliver der tale 

om et 12-dages krydstogt i ”Danmarkshistorien på udeba-

ne”, personlige møder med dansk-amerikanerne og et 

grundigt indblik i USA´s historiske rolle som indvandrer-

land. 

"Udvandrere på Larsens Plads". Maleri af Edvard Petersen, 1890. Nu på Aros Kunstmuseum. 
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Mandag den 9. september: 

Afrejse fra Billund Lufthavn – Ankomst til Minneapolis 

Airport, hvor bussen venter på os. Transfer til Tyler i 

Minnesota.  

Indlogering på Danebod Folk School. – Velkomstmiddag 

på højskolen. 

Forplejning inkluderet denne dag: Frokost (på flyet) og 

aftensmad. 

 

Tirsdag den 10. september: 

Danebod Folk School og Danebod Lutheran Church. 

Danebod blev grundlagt i 1885 som en organiseret dansk 

koloni. Der blev bygget kirke og højskole efter dansk og  

grundtvigsk forbillede.  På højskolen holdes stadig årlige 

”folkemøder” med fremtrædende foredragsholdere, fæl-

lessang og alt, hvad der forbindes med dansk højskoletra-

dition. Kirken er opført som en kopi af Vallekilde Valgme-

nighedskirke. Vi får en rundvisning ved lokale kræfter og 

hører om områdets spændende indvandrerhistorie. 

Efter frokost kører bussen sydpå med kurs mod Iowa.  

Sidst på eftermiddagen indlogerer vi os på hotellet Tivoli 

Inn & Suites i Elk Horn, Iowa. Her skal vi bo i fire nætter. 

Aftensmaden indtages på en af de lokale restauranter. 

Forplejning inkluderet denne dag: Morgenmad, frokost og 

aftensmad. 

 

Onsdag den 11. september: 

Dagen starter med sightseeing til fods i Elk Horn, som er 

den by i USA, der har den største koncentration af indbyg-

gere med danske rødder. Langs hele ”Main Street” vajer 

Dannebrog side om side med Stars & Stripes, og byen bæ-

rer i det hele taget præg af indbyggernes stolthed over 

deres danske arv. I 1976 lykkedes det en gruppe borgere i 

Dag for dag: 

Danebod Folk High School i Tyler, Minnesota. Grundlagt af 
danske grundtvigianere i 1888. 

Iowa´s bakkede landskaber og frugtbare jord mindede de danske udvandrere om hjemlandet. 

Vi skal spise grill-middag med de lokale fra Elk Horn. 
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Elk Horn at købe Nørre Snedes gamle vindmølle og stykke 

for stykke fragte den til USA. Her knejser den i dag som 

byens vartegn og symbol på tilknytningen til Danmark. Vi 

skal på rundtur i møllen og høre om hele projektet. Ved 

møllen ser vi også ”Viking Hjem” og miniaturekirken 

”Morning Star Chapel”, som er bygget af en dansk indvan-

drer og bl. a. benyttes til bryllupper. 

Herefter går vi langs Main Street og kigger ind på ”The Da-

nish Genealogy Center”. Vi får en indføring i, hvordan der 

arbejdes med at dokumentere de danske indvandreres 

rødder og familiebånd. 

Efter en frokostpause fortættes der med et besøg i 

”Bedstemor´s House”. Huset i victoriansk stil blev bygget i 

1908 af Jens Otto Christiansen, der nogle år forinden var 

udvandret fra Aulum i Vestjylland. Huset står nøjagtigt, 

som da det blev bygget og viser, hvordan en dansk indvan-

drer indrettede sig i det fremmede.  

Vi passerer hovedgaden og modtages af pastor Keith Men-

ter, som inviterer på rundvisning og fortælling i Elk Horn´s 

Lutherske kirke. Der sluttes på kirkegården med de hund-

redvis af danske navne på gravstenene, og vi finder Jens 

Otto Christiansens gravsted. Efter en lang dag til fods skal vi 

nyde en amerikansk barbecue-middag arrangeret af lokale 

ildsjæle. Her bliver der lejlighed til at møde den venlige 

befolkning og opleve ægte amerikansk gæstfrihed. 

Forplejning inkluderet denne dag: Morgenmad og aftens-

mad. 

 

Torsdag den 12. september: 

Dagens oplevelser begynder i Kimballton omkring 3 km 

nord for Elk Horn. Denne by var om muligt endnu mere 

dansk end Elk Horn. Her stiftede den grundtvigske del af 

den danske koloni sin egen menighed i 1894 efter bruddet 

med Indre Mission og splittelsen i Den Danske Kirke i Ame-

rika. I Kimballton dyrkedes alle de aktiviteter, der forbindes 

med et grundtvigsk livssyn: foredrag, højskole, fællessang, 

dilettant, litteraturkreds, andelsforetagender med mere. 

Og naturligvis danske gudstjenester ved grundtvigske præ-

ster. I Kimballton ser vi bl. a. ”Mermaid Park” med en vel-

Park” med en veludført kopi af Den Lille Havfrue og en 

serie skulpturer over H. C. Andersens eventyr. Derefter 

besøg i kirken, hvor menigheden byder på frokost. Her vil 

Annette Andersen, som er født og opvokset i Kimballton 

fortælle om byens historie som dansk og grundtvigsk høj-

borg. Annette Andersen er datter af den navnkundige 

Nadjeschda Overgaard fra Saxild ved Århus, som levede i 

Kimballton fra 1915 til sin død i 2002 og i 1998 blev tildelt 

en fornem kulturpris af præsident Clinton.  

Under besøget i kirken ser vi en bevægende dokumentar-

film om Nadjeschda Overgaard. 

Vi når også at besøge Kimballton´s nye kunstgalleri og det 

nybyggede forsamlingshus, inden vi returnerer til Elk 

Horn. Her bliver der tid på egen hånd til en spadseretur og 

evt. indkøb i byens forretninger. 

Efter aftensmaden mødes vi til dansk-amerikansk aften-

sang i Elk Horn´s lutherske kirke. 

Forplejning inkluderet denne dag: Morgenmad, frokost og 

aftensmad. 

 

Fredag den 13. september: 

Efter morgenmad på hotellet kører vi til Museum of Da-

nish America, som ligger i udkanten af byen. Museet åb-

nede i 1994 med det formål at bevare og dokumentere 

historien om den danske indvandring til USA, og dets arki-

tektur er inspireret af en dansk bindingsværksgård. Muse-

et indeholder en enorm samling af mere end 35.000  mu- 

Bedstemor´s  House i Elk Horn. Bygget i 1908 af Jens Otto 
Christiansen fra Aulum. 

Mermaid Park i  Kimballton med  kopi af Den Lille Havfrue.  

Museum of Danish America i Elk Horn. 
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seumsgenstande, som hver især er med til at fortælle om 

vilkårene for de danskere, der slog sig ned i USA. Blandt 

meget andet er Victor Borges første flygel udstillet. Muse-

et har for nylig modtaget officiel national akkreditering og 

hører dermed til blandt USA´s højest anerkendte histori-

ske institutioner. Senest er der foretaget en større udvi-

delse og nyindretning af den permanente udstilling. Muse-

umsdirektøren viser rundt og fortæller – på dansk - om 

museet og dets fremtidsplaner. 

Først på eftermiddagen besøger vi en lokal farm, hvor 

ejeren selvfølgelig har danske rødder. Vi får en rundvis-

ning og et miniforedrag om vilkårene for de første danske 

farmere i og omkring Elk Horn. Desuden skal vi høre om 

de enorme forandringer, landbruget har undergået i de 

seneste 100 år og om nutidens vilkår for en præriefarmer. 

Dagen slutter med et besøg på den nyåbnede dansk-

amerikanske restaurant i Elk Horn og en festlig farvelmid-

dag. 

Forplejning inkluderet denne dag: Morgenmad og aftens-

mad. 

 

Lørdag den 14. september: 

Det er tid til at sige farvel til de danske tvillingbyer. Vi for-

lader det bakkede landskab i Iowa og kører vestpå over 

Missouri-floden ind i Nebraska og præriestatens største 

by Omaha.  

I byens nordlige del ligger Florence, som huser mormon- 

udvandrernes vinterkvarter. Den store mormonudvan-

dring fra Danmark fandt sted fra 1860´erne og årtierne 

herefter. Mormonerne var stærkt aktive i Europa med 

mange missionærer. Ikke så få danskere lod sig omvende 

til den nye tro og satte kursen vestpå. Målet var ”Det nye 

Zion” i Salt Lake City langt mod vest, hvor mormonerne 

havde etableret sig på det sted, der senere blev til staten 

Utah. Det var før jernbanernes tid, og op mod 1000 men-

nesker ad gangen drog ud på den farefulde færd - til fods 

eller i ”prærieskonnerter”. En vandring på omkring 3.200 

kilometer, der kunne vare flere måneder. Forud for rejsen 

samledes man i Florence for at forberede sig til den bar-

ske tur. Vi besøger vinterkvarteret og får et godt billede af 

vilkårene for den lange vandring mod vest. 

Herefter fortsættes sydpå til Beatrice i Nebraska, hvor vi 

skal besøge ”Homestead National Monument”.              

Homestead-loven blev vedtaget i 1862 og indebar, at en-

hver person kvit og frit kunne få 160 acres svarende til ca. 

117 tønder land, såfremt man bosatte sig, opdyrkede jor-

den og havde til hensigt at blive amerikansk statsborger. 

Denne lov fik umådelig stor betydning som katalysator for 

bosættelse, og danske udvandrere benyttede den i hobe-

tal. Det første homestead blev taget i Beatrice d. 1. januar 

1863, og siden fulgte over 1 million homesteads. Her er 

der i dag et flot besøgscenter, som fortæller om denne 

side af amerikansk nybyggerhistorie.  

Efter besøget i Beatrice køres der mod nordvest, og sidst 

på dagen ankommer vi til Central City - en typisk og hyg-

gelig amerikansk ”small town”. Her indlogerer vi os på 

hotellet og nyder aftensmaden på Prairie Creek Winery.  

Forplejning inkluderet denne dag: Morgenmad og aftens-

mad 

 

Søndag den 15. september: 

Efter morgenmaden kører vi nogle få kilometer mod syd 

igennem frugtbare majsmarker til ”St. Johannes Lutherske 

Kirke” i Kronborg. Menigheden stiftedes i 1880 af danske 

grundtvigianere, og dens første kirke blev indviet i marts 

1889.  Bygningen blev samme år jævnet med jorden af en 

tornado. Den nuværende kirke i Kronborg blev rejst i 1900 

og betragtes af mange som USA´s smukkeste præriekirke. 

Og selvom den hvide bygning med rødt tag er såre ameri-

kansk, er der noget udefinerbart dansk over den. Indven-

dig hænger der et dansk kirkeskib, og alterudsmykningen 

består af en kopi af Bertel Thorvaldsens kristusfigur. Kron-

borg-bosættelsen var omkring år 1900 en tætknyttet 

dansk koloni med stærkt grundtvigsk præg. 

 Mormonernes vinterkvarter i Florence, Nebraska 

Nybyggerhus ved Homestead National Monument. 

Kirken i Kronborg, Nebraska. USA´s smukkeste præriekirke. 
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Vi deltager i søndagsgudstjenesten, og bagefter har me-

nigheden lovet at servere en såkaldt ”pot-luck” frokost for 

os. Måltidet indtages i det tilhørende forsamlingshus 

”Brejdablik”. Der bliver også tid til at høre om Kronborg-

områdets danske præg og fællessang med de gæve dansk- 

amerikanere. Rejsen fortsætter vestpå igennem Nebraska 

med et kort stop i den lille by Dannebrog, som indbygger-

ne kalder ”Nebraskas Danske Hovedstad”. Overnatning og 

aftensmad i North Platte, Nebraska. 

Forplejning inkluderet denne dag: Morgenmad, frokost og 

aftensmad. 

 

Mandag den 16. september : 

Vi starter tidlig morgen og begiver os ud i det vilde vesten. 

Det er imponerende at opleve præriens endeløse vidder 

med sporadiske, store ”feed lots”, hvor det velsmagende 

kødkvæg opfostres. Ellers består landbruget af ranches 

med enorme jordtilliggender og spredte flokke af kvæg. 

Denne dag skal vi opleve historiens vingesus, når vi kører 

langs det gamle ”Oregon Trail”. Før jernbanen skar sig 

igennem landet, benyttede tusindvis af immigranter den-

ne rute. Vi kører ind i staten Wyoming og indtager froko-

sten på en lille rustik westerncafé. Herefter skal vi se det 

historiske Fort Laramie. En tidligere handelsstation fra 

1834 og senere vestens største fort for det amerikanske 

kavaleri. 

Sidst på dagen kommer vi ind i staten South Dakota og når 

frem til Hill City. En hyggelig mineby, som opstod, da der i 

1883 blev opdaget forekomster af tin i området. Under 

minedriftens højdepunkt var der 15 saloons i byen. Hill 

City var i nybyggertiden kendt for sit vilde og rå liv. Den 

blev omtalt som ”byen med en kirke i hver ende, og en 

mile af helvede ind imellem”! 

Her skal vi bo i tre nætter. Vi indlogerer os på hotellet og 

spiser aftensmad på ”The Bumpin´Buffalo” i Hill City. Her 

serveres der traditionel amerikansk middag, og der findes 

et stort udvalg af gode øl. 

Forplejning inkluderet denne dag: Morgenmad og aftens-

mad. 

Fort Laramie i Wyoming. Grundlagt i 1834. 

Hill City er en charmerende mineby i hjertet af Black Hills. 

 Tirsdag den 17. september: 

Efter morgenmaden spadserer vi til Hill City´s gamle jern-

banestation og stiger ombord på ”1880 Train” - et fint 

vedligeholdt veterantog, som bringer os ud på en nostal-

gisk rejse igennem flot natur. Det er USA´s stejleste jern-

banestrækning, og lokomotivet må køre for fuld damp for 

at trække vognene opad.  

Strækningen er en del af den gamle ”Burlington Railroad”, 

og toget har medvirket i utallige westernfilm og TV-serier. 

Undervejs fortælles der om denne jernbanes historie og 

om det rige dyre- og planteliv, der ses undervejs. Efter en 

times kørsel ankommer vi til cowboybyen Keystone. Her 

bliver der tid til at spise frokost og på egen hånd udforske 

den hyggelige by med gode restauranter og museer. 

Eftermiddagens store oplevelse bliver det imponerende 

”Mount Rushmore”, hvor vi skal se de 4 præsidenter, hvis 

hoveder er hugget ud af klippen. Hvert af ansigterne er  

Vi skal på tur med veterantoget ”1880 Train”. 

Mt. Rushmore. Skabt af dansk-amerikaneren G. Borglum 

18 meter høje, og amerikanerne omtaler i ærefrygt dette 

monument som ”En helligdom for demokratiet”.   
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Onsdag den 18. september: 

Storslåede naturoplevelser er i vente! Med en lokalkendt 

guide skal vi udforske Black Hills, der er et af USA´s mest 

naturskønne og særprægede landskaber. Hele området er 

og var helligt land for indianerne. Den amerikanske rege-

ring i Washington havde ved en traktat i 1876 garanteret 

Lakotastammen eneret til hele Black Hills-området, men 

da der blev fundet tin og guld i bjergene, strømmede lyk-

kejægere og guldgravere til. Den berømte/berygtede ge-

neral George Armstrong Custer blev sendt hertil for at 

opretholde ro og orden og beskytte indianernes interes-

ser, men det endte med, at general Custer egenhændigt 

gik i krig med indianerne, som under ledelse af de berøm-

te høvdinge Sitting Bull og Crazy Horse udraderede den 

amerikanske hærenhed. Som bekendt tabte indianerfolket 

i sidste ende krigene mod den veludrustede amerikanske 

hær.  

Vi bruger det meste af dagen til at nyde den storslåede 

natur i The Black Hills.  

 Bl. a. Custer State Park med et rigt dyreliv. Her lever nogle 

af USA´s største bestande af den amerikanske bison, og 

med lidt held får vi også andre vilde dyr at se. Storfilmen 

”Danser Med Ulve” med Kevin Costner blev filmet i denne 

smukke natur. 

Torsdag den 19. september: 

Efter morgenmaden er der tid til de sidste indkøb i Hill 

City, inden bussen kører os til den nærliggende lufthavn i 

Rapid City. Herfra begynder rejsen tilbage til Danmark. 

Forplejning inkluderet denne dag: Morgenmad. 

 

Fredag den 20. september: 

Flyskifte og hjemkomst til Danmark. 

 

Ret til ændringer forbeholdes.  

Custer State Park i Black Hills har USA´s største bestande 
af vildtlevende bisonokser. 

Enestående natur i Black Hills. Her ”Cathedral Spires”. 

Carol og Doug Willoughby byder på kaffe, snacks og for-
tælling i deres bjælkehytte ”The Lariat”. 

Vi danskere kan være stolte af, at det imponerende kunst-

værk er skabt af billedhuggeren Gutzon Borglum 

(Børglum), hvis forældre var indvandrere fra Nordjylland. 

Der bliver tid til at gå langs ”The Presidential Trail” helt 

tæt på monumentet og til at se Borglums atelier og muse-

um. Efter Mount Rushmore gøres et kort stop ved ”Crazy 

Horse Memorial”. Skulpturen af den berømte indianer-

høvding er endnu langt fra at være færdiggjort. Kun det 

27 meter høje ansigt er udhugget, men det er planen, at 

hele bjerget skal omdannes til en gigantisk skulptur af 

Crazy Horse til hest. Forplejning inkluderet denne dag: 

Morgenmad og aftensmad. 

 

Crazy Horse Memorial 

På vej tilbage til Hill City gør vi stop og besøger Carol og 

Doug Willoughby i deres bjælkehytte ”The Lariat”                      

(”Lassoen”) De byder på eftermiddagskaffe og scnaks 

samt fortæller om området og deres varme forhold til 

Danmark. 

Vi slutter dagen med afskedsmiddag på en god restau-

rant. 

Forplejning inkluderet denne dag: Morgenmad, eftermid-

dagskaffe og aftensmad. 

Layout: Kristen Kousgaard - Tryk: Aulum Bogtryk & Offset 
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Praktiske oplysninger: 
Rejsens pris:  

20.900 kr./person i delt dobbeltværelse. Tillæg for enevæ-

relse: 3.500 kr. 

Prisen inkluderer: Fly tur/retur • Hoteller • Transport 

under hele rejsen • Alle udflugter og entréer jf. program • 

Veterantog • Danske rejseledere • Flybilletter og afgifter • 

Skatter, moms og gebyr til Rejsegarantifonden. 

Ligeledes inkluderet: Morgenmad og aftensmad alle dage-

ne i USA samt 3 x frokost. 

 

Varighed:  

12 dage. 9. – 20. september 2019  

Tilmeldingsfrist: 30. april 2019 – men gerne før. 

 

Rejseledere:  

Fhv. kordegn Erik Nørkjær, Korsholmsvej 2, 7490 Aulum.  

Telefon 2161 5501. E-mail: enorkjaer@gmail.dk  

Jens Nørkjær, Vennemindevej 21, 4., th. 2100 Kbh. Ø   

Telefon 2925 2522 – email: jn@jensnorkjaer.dk 

 
 

Foredrag: 

Rejseforedrag kan forud aftales med Erik Nørkjær. 

 

Drikkepenge: 

Det er kutyme at give drikkepenge i USA. Det er høfligt at 

lægge 1-2 dollar på værelset til stuepigen. Til chaufføren 

påregnes 3 dollar per person per dag. Rejselederne samler 

chaufførens drikkepenge ind, når turen nærmer sig sin 

afslutning. Drikkepenge til alle aftensmåltider er inklude-

ret i billetprisen.  

 

Kreditkort: 

Der kan anvendes kreditkort i næsten alle forretninger - 

især Visa og Master er udbredt, men det er en god idé at 

medbringe kontanter til frokoster og lignende. Det er mu-

ligt at hæve penge i kontantautomater, som findes over-

alt. 

 

Shopping: 

Der er mulighed for at købe ind forskellige steder på tu-

ren. Bl. a. i Hill City og Keystone. Køber man direkte hos 

indianerne, bør der ikke pruttes om priserne, de er yderst 

rimelige. 

 

Tidsforskel: 

Der er 7 timers tidsforskel mellem Danmark og Minne-

sota/Iowa/Nebraska, og 8 timers tidsforskel mellem Dan-

mark og South Dakota/Wyoming. Det vil sige, når klokken 

er 18.00 i Danmark, er den 11.00 i Iowa og Nebraska og 

10.00 i South Dakota og Wyoming. 

 

Klima: 

Generelt varmt og lunt sensommervejr med dagtempera-

turer på 20-30 grader.  

I Minnesota og bjergområder som Black Hills er der koldt 

om natten og køligt om morgenen. Vejret kan på denne 

årstid være temmelig omskifteligt. I Nebraska og Iowa 

siger man: ”Hvis ikke du kan lide vejret, så vent 5-10 mi-

nutter! ” 

 Erik Nørkjær Jens Nørkjær 
 

Arrangør:  

Sdr. Nærå Valgmenighed og Holstebro Valgmenighed i 

samarbejde med Foreningen af Grundtvigske Valg- og 

Frimenigheder. Teknisk tilrettelægger er Gislev Rejser.              

OBS! Rejsen er åben for alle. 

 
Flybilletter: 

Der vil blive fremsendt en såkaldt e-ticket ca. 10 dage før 

afrejsen. Det er meget vigtigt, at du allerede ved bestilling 

af rejsen oplyser navn nøjagtigt, som det står anført i dit 

pas, så det registreres korrekt på flybilletten.  

Hoteller: 

Første overnatning er på Danebod Højskole med bad på 

gangen. Alle øvrige overnatninger er på gode mellemklas-

sehoteller – nogle med swimmingpool. Hotellerne har 

rummelige, komfortable værelser med bad og toilet. Langt 

de fleste værelser har hårtørrer, strygefaciliteter, kaffema-

skine og kaffe.  

Hotelliste gældende for denne rejse udleveres sammen 

med dit rejsebevis - eller kan på forhånd rekvireres. 

Yderligere information kan fås hos rejselederne eller ses 

på www.valgmenigheden.dk , som løbende opdateres.  

Solnedgang på prærien 

mailto:enorkjaer@gmail.dk
mailto:jn@jensnorkjaer.dk
http://www.valgmenigheden.dk

