
KUBIK OG KULTUR
JARUPLUND HØJSKOLE

HOLSTEN OG SLIEN RUNDT PÅ MC 12.08 - 18.08



MOTORCYKEL HOLSTEN OG SLIEN

Fællesskab, snoede landeveje gennem smuk natur, kulturelle seværdigheder og en 
højskolehverdag med foredrag, samtaler og fællessang. Det er bare nogle af stikordene 
for et kursus, hvor man oplever Sydslesvig og Holsten på motorcykel.

Østkysten syd for den dansk/ tyske grænse er i mange henseender en ”overset” region. 
Dette gælder især for kørende turister nordfra, dergerne anser strækningen fra grænsen 
og til Hamborg som et gennemfartsland. Det gælder om, så hurtigt som muligt, at komme 
ned til syden, der hvor man holder ferie.

Men allerede lige syd for grænsen er der en overdådighed af skøn og for de fleste ukendt 
natur et par kilometer ved siden af motorvejen. Her har Jaruplund Højskole med dens 
beliggenhed lige syd for grænsen gennem årtier haft sit tema-område med indholdsrige 
egnskurser om grænselandets natur, kultur og historie.

I år er det så 3. gang, vi tilbyder et motorcykel kursus med ture i området. 
Med udgangspunkt i højskolen går turene denne gang til Holsten og Slien, med bl.a. Lübeck, 
Femern og Slien rundt, og desuden Büsum i vest og Broagerland i Sønderjylland.

Dette spændende landskab nydes bedst fra motorcykel, hvor alle sanser har del i oplevelsen. 
På de forskellige ture under dette ugeskursus kommer vi vidt omkring i regionen.

Vi kører ikke stærk men motorcyklerne skal kunne følge med op til 100 km/ timen

Pris
Pr. person i dobbeltværelse kr. 5.400,-
Pr. person i enkeltværelse    kr. 5.700,-
Der er rabat på kr 300.- hvis man er medlem at Touring Nyt 

Kursusleder Ole Præstkær Jørgensen
Bagtrop Niels Præstkær Jørgensen og Andreas Bøje.



Mandag d. 12. august
15.00 : Ankomst, indkvartering og kaffe m boller/kage 
17.00: Rundvisning
19.30: Velkomst og præsentation

Tirsdag d.13.august - Slien
09.00 Morgensamling om Turen
10.15 Rundtur omkring Slien med stop ved de smukkeste seværdigheder samt fortællinger om området vil 
          formidle et helhedsindtryk af natur og historiens samspil imellem hertugdømme og kongerigemed besøg 
          ved Hedeby og Danevirke
20.00 Foredrag Hansastæderne ved Mogens Roostgaard Nissen

Onsdag d.14. august - Lübeck med overnatning
09.00 Turen går til Hansastaden Lübeck. Få den spændende fortælling om Hansefor- bundet – middelalderens      
          indflydelsesrige handelssammenslutning, der strakte sig fra Novgorod over Lübeck, Burges og London 
          til Bergen. Temaer som magtforhold mellem kirke og borgere i hansebyerne, forbundets opståen og fald             
          samt politikken over for de omkringliggende naboer vil blive belyst. Vi skal besøge Hansens ”Dronning”, 
          Lübeck, og opleve det nye Europæiske Hanse museum opført i 2015 og beundrer de monumentale 
          kirkebyggerier. Aftensmad på hansekaptajnernes gildehus, ”Schiffer- gesellschaft”. Vi overnatter i Lübeck

Torsdag d.15. august - Femern
08.00 Morgenmad Lübeck
09.00 Denne dag sætter vi kursen mod Femern. Det bliver den længste dag på Motorcyk-lerne men også smuk.     
          Vi skal opleve de danske kongers tidligere ejendom, den rige ø Femern, som jo er meget omtalt i danske  
          medier pga. den kommende femerforbindelse
19.00 Aftensmad på højskolen
20.00 Foredrag, Marsk og diger - om turen i morgen ved Ole

Fredag d.16. august - Büsum
09.00 Heldagstuen går mod Büsum ned over Ejdersted og Eidersperrewerk til Büsum, hvor vil spise frokost
19.00 Grillaften
20.30 Sangaften ved Else Kirsten

Lørdag d.17. august - Broagerland
09.00 Morgensamling om turen
10.00 Den sidste dag vil vi forlade Sydslesvig og tage på tur langs Flensborg fjord på den danske side for at 
          opleve Broagerland landskabet med besøg på vejen ved Cathrinsminde teglværksmuseum
18.00 Festmiddag - Afslutningsaften med BJ Hot Swing

Søndag d.18.august
09.00 Afrejse efter morgenmaden

ret til ændring forbeholdes




