
 

 

 

 

 

 

 

 

Lemvig, 9. juli 2017 
 

Igen, igen og igen gør jeg endnu en gang den sidste tur til HOLLAND. Jeg fortsætter det gode samarbejde med det 

hollandske agentur HAT Tours og skipper Gerrit og hans fortræffelige skib, ”Tijdgeest”. Skibets størrelse og udstyr gør det 

meget velegnet til mit koncept. I må ikke forvente, at det bliver charterturisme, - men i langt højere grad … 

• Højskole på flodbåd og på museer… 

•  … på gader og på torve og i stræder… 

• … på soldækket, mens vi sejler rundt i den dejligste natur, pittoreske haveanlæg og Shiphoel lufthavnen.  

• På vores sejlrute skal vi besøge nogle af verdens bedste kunstmuseer. 

• Og vi skal naturligvis også smage på hollændernes nationaldrik: Genever. Og vi skal smage på Goudas oste.  

Og vi skal samtale om det alt sammen! 

 

Om turens indhold: se vedh. plan, ”dag for dag”. Herudover kan jeg sige, at dagene begynder og slutter med 

højskolesangbogen, ligesom der også her vil blive orienteret om dagens program/evaluering på dagen/oplæg til næste dags 

program (bl.a. via power point). I løbet af det kommende år vil jeg maile forskellige ”INFO-ark” til jer vedr. deltagerliste, 

lektielæsning, mødetidspunkter, orientering i øvrigt, betaling m.m.m. - Og jeg skal pointere, at der kræves absolut ingen 

kunsthistorisk forforståelse for at få glæde af turen! 

 

Vedr. betaling/pris:  kr. 8.930 pr. deltager – all inklusive. Og hvad får I så for pengene? 

• Fri busrejse. Lemvig - Amsterdam t/r (vi er alene om bussen). Der samles op langs ruten gennem Jylland (Lemvig-

Struer, Holstebro, Herning og Kolding) 

• Sporvogn: Delft - den Haag t/r samt bus- og sporvognstransport samme sted. 

• 5 x sporvogn i Amsterdam 

• Flodbådssejladsen med helpension, overnatning, forankring ”down town” i byerne. ”Tijdgeest” har internet- adgang 

(også for passagerer), men er ikke nogen luxusliner. Alt er meget redeligt og ordentligt, dvs. maden er meget OK, 

men ingen gourmetmiddage (selvom det i år næsten var på det niveau!) En fortræffelig kok! Drikkevarer er for egen 

regning.  

• Der tegnes forsikring for alle. 

• Max. deltagerantal: 28, selvom båden kan rumme 33 passagerer fordelt på 14 kahytter á 1, 2, 3 eller 4 senge. Der 

indkvarteres parvis i alle kahytter med mindre 2 x 3 singler kan bo sammen i de 2 4-sengs kahyt. Kahytterne er ikke 

store, men OK og med AIR CONDITION! samt bad og toilet (men ingen TV!). Og lad de store rober og smokingen 

blive hjemme: man spiser ikke med ved kaptajnens bord! 

• Fri adgang til alle planlagte museumsbesøg m.m.  

• Med andre ord: Når rejsen er betalt, kan I principielt lade pungen/plastkortet blive hjemme.  

 

Tilmelding: pr. mail eller telefon hurtigst muligt! Jeg skal senest 31. august underskrive 

kontrakt og indbetale depositum. Det betyder, at jeg senest denne dato gerne skal have så mange forpligtende tilmeldinger, 

at jeg kan vurdere, om turen er realisabel. 

 

• Det betyder, at I er nødt til at beslutte jer særdeles hurtigt, hvis du/I vil med. Det bliver først til mølle princippet, der 

bliver afgørende for deltagelse.  

• … hvis du er single, kan du acceptere at bo sammen med 1 ell 2 andre singler. Du kan evt. selv bestemme hvem, 

idet du kan lade invitationen gå videre til venner, familie, kollegaer ell. andre. I løbet af vinteren ændres apteringen 

på TIJDGEEST. To 2-sengs kahytter ændres til to 1-sengs kahytter, hvorfor det vil være muligt at få egen kahyt. 

Men skipper meddeler, at der her tillægges et extra gebyr: Euro 140,00. 

• … som ægtepar får man naturligvis egen kahyt, med mindre man har en god bekendt, som man kan holde ud at bo 

sammen med gennem en uge. 

• Så snart, jeg har deltagerlisten klar, får I den tilsendt sammen med et bankkontonr. til indbetaling af depositum. 

Restbeløbet betales i to rater, den sidste i foråret 2018 

 

Jeg ønsker jer fortsat god sommer (om den overhovedet kommer?) Og glæder mig til at høre fra jer… 

 

 

… m.v.h./ Knud Mølby Henriksen, Teglgårdsvej 25, 1.th, 7620 Lemvig    97 701 701 eller mob. 30 289 389 

                                                                                    e-mail: moelby@mvb.net 

Invitation til Holland 2018  

   

- Højskole på flodbåd i uge 23, 2. juni – 9. juni  
omkring… KUNST, ARKITEKTUR, 

BYVANDRINGER OG BYPLANLÆGNING 
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