Julearrangement 2015
Lørdag den 28. november 2015 kl. 11.00
Rundtur i Lund, Sverige
Bussen starter fra København H ved DGI Byen kl. 09:30 derefter
opsamlig på Femøren (Metro) kl. 09:45 & Lufthavnen kl. 10:00
Så går turen til Lund, hvor vores Guide Lisa Elsbøll, som er dansker, men bor i Sverige, venter på os.
Der vil være rundvisning i ca. 2 timer i Lund inkl. Domkirken og Universitet.

Lunds bymidte er fyldt med historie. Gaderne fra middelalderen og en del af den oprindelige byvold står stolt
den dag i dag. I centrum finder du domkirken, universitetet, kunsthallen og flere museer samt livlige
markeder, butikker, caféer og restauranter.

UNIVERSITETS- OG DOMKIRKEBYEN
På trods af sin alder er Lund en ung by, det er tydeligt, hvis man går en tur gennem centrum. Mere end en
tredjedel af Lunds befolkning har universitetet som arbejdsplads; som studerende, forsker eller medarbejder.
Lunds Universitet er Nordens største universitet og blev grundlagt i 1666 som led i en indsats for at gøre
Skåne mere svensk – Skåne som netop otte år tidligere var blevet tilbageerobret fra Danmark. Opfindelser
som har reddet millioner af liv, stammer her fra. Som den kunstige nyre og det medicinske ultralyd.
Domkirken i byens centrum stammer helt tilbage fra 1100-tallet og vidner om byens store betydning for
middelalderens nordiske kongedømmer – frem til reformationen var domkirken centrum for Europas største
ærkebispedømme.
Lunds Domkirke er en af Skånes populæreste attraktioner. 700 000 besøger hvert år kirken. Mange af disse
kommer for at se det astronomiske ur fra 1400-tallet med den unikke kalender. Den storslåede kirke er det
bedste eksempel på romansk arkitekturstil i Norden, med smukke sakrale udskæringer og en overvældende
prædikestol i barokstil fra 1500-tallet. Lige over domkirkepladsen ligger Domkyrkoforum, som i 2012 vandt
Sveriges mest kendte pris for arkitektur.
Middelalderuret
Til de mest populære seværdigheder hører domkirkens middelalderur, "Horologium Mirabile Lundense", fra
ca. 1424. Uret består af flere dele, bl.a. et astronomisk ur. Når uret spiller In Dulci Jubilo, træder De Hellige
Tre Konger frem og priser Jesusbarnet i Jomfru Marias favn. Uret spiller mandag - lørdag kl. 12 og 15
(søndag 13 og 15).
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Frokost på Kultorkrogen kl. 13:30
Kulturkrogen
Tegnérsplatsen 4,
223 50 Lund
Det store svenske julebord incl. 1 øl og 1 svensk snaps (5cl).

Bussen kører retur mod København kl. 18:00

Til dem som vil overnatte kan vi anbefale BB Hotel Kastrup – Bag Danhotel ved Kastrup st.

BB-Hotel Kastrup | Kastruplundgade 13 | 2700 Kastrup
1-sengs værelse pr. nat Dkr. 425,00 inkl. morgenmad
2-sengs værelse pr. nat Dkr. 525,00 inkl. morgenmad

Tilmeld dig senest fredag den 10. november 2015 til Linda.Fischer@dhl.com tlf. 25121099

Pris pr. medlem:
Pris pr. ledsager:

Gratis
Kr. 250,00

Transport Aalborg/Nordenfjords :
Transport øvrige Jylland/Fyn :
Transport ikke medlemmer

Reg.nr. 6735 Konto nr. 1064422
HUSK NAVN
Tilskud pr. medlem Kr. 600,00
Tilskud pr. medlem Kr. 400,00
For egen regning

Med venligs hilsen
Bestyrelsen
Hedorfs Seniorforening
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