”Fra vugge til grav”
Fredag d. 7. oktober – Søndag d. 9. oktober 2022
Program:
Fredag d. 7. oktober
kl. 07.00:

Afgang med Fjerritslev Rejser fra Klim Valgmenighedskirke

formiddag: Pause med kaffe og rundstykker
kl. 11.30:

Frokost ved Korsør (sandwich, øl/vand)

kl. 14.00:

Besøg i Grundtvigs mindestuer i Udby (hvis der er tid kører vi forbi Præstø Kirke)

kl. 16.00:

Besøg på Gammel Kjøgegaard og Grundtvigs grav på Claras Kirkegård

kl. 18.00 ca. Ankomst og indkvartering på Hotel Absalon, Helgolandsgade 15, Kbh.
kl. 19.30:

Aftensmad i Frk. Barners Kælder. 2-retters menu bestående af gammeldags oksesteg
og rødgrød med fløde

Lørdag d. 8. oktober
morgen:

Fra kl. 06.30 er der morgenmad på Hotel Absalon

kl. 09.30:

Afgang fra Hotel Absalon

kl. 10.00:

Besøg på Frihedsmuseet (læs mere: https://natmus.dk/museer-ogslotte/frihedsmuseet/udstillingen-paa-frihedsmuseet/)

kl. 12.00:

Frokost på Tutten på Mellemfortet i Sydhavnen

kl. 13.30:

Besøg i Vor Frelser Kirke (se beskrivelse nedenfor)

kl. 14.45:

Besøg i Jesus-Kirken (se beskrivelse nedenfor)

kl. 16.00 ca. Tilbage på Hotel Absalon
kl. 17.30:

Afgang til Skt. Annæ Plads. Aftensmad på egen hånd.

kl. 19.30:

Mødes vi ved Skuespilhusets indgang (Skt. Annæ Plads 36)

kl. 20.00:

Forestilling med Det kongelige Teater. Holbergs komedie, ”Den Vægelsindede”
(læs mere: https://kglteater.dk/link/cd8b9e2a7e0a4978914cdaa387651578.aspx)

Søndag d. 9. oktober
morgen:

Fra kl. 06.30 er der morgenmad på Hotel Absalon

kl. 09.30:

Afgang fra Hotel Absalon

kl. 10.00:

Gudstjeneste i Vartov Kirke med efterfølgende rundvisning

kl. 12.30:

Afgang fra København (frokost i bussen).

Forventet hjemkomst: Først på aftenen.
Pris: 3200 kr. - tillæg i forbindelse med enkeltværelse på hotellet: 865 kr.
Man melder sig til ved at indbetale på kontonr.: 9135 0620100153 eller mobilepay 53981 – husk at
vedhæfte navn.
Sidste tilmeldingsfrist: fredag d. 2. september 2022
arrangør: Klim-Hannæs Valgmenighed
rejseselskab: Fjerritslev Rejser

Vor Frelsers kirke på Christianshavn
Med dette pragtbyggeri i barokstil ville Chr. V vise sin enevældige magts styrke. Han nedlagde selv
kirkens grundsten. Det var her Grundtvig var præst fra 1822-26 og her, han julemorgen 1824
reciterede ”Velkommen igen guds engle små”, verdens bedste julesalme. Det er her, Jules Verne
lader en af sine personer i ”Rejsen til jordens indre” få sat sin højdeskræk på prøve ved at kravle op
i tårnet. Der er meget at fortælle om kirken, og det får vi fortalt af sognepræst Susanne Møller Olsen.
Jesuskirken i Valby
Jesuskirken er bygget og skænket af brygger Jakobsen, og den er en af de kostbareste kirker her i
landet. Den er tilmed noget helt for sig selv. Vi får fortalt om kirken af Trine Smith, der er medlem af
menighedsrådet og synger i kirken. Tilmed vil kirkens organist Sven Verner Olsen fortælle os om
kirkens udsøgte Cavaillé-Coll-orgel, som er et helt specielt orgel bygget i 1890 af den franske
orgelbygger, der ”opfandt” det symfoniske orgel. Og organisten vil give os en smagsprøve på orglets
kunnen .

