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Tirsdag 18. feb.: Hvordan et visitkort blev til 34 år med Japan 
i centrum v/ Peter Nüchel   
Peter Nüchel har i 34 år rejst og opholdt sig i Japan i kortere 
og længere perioder. Under sine ophold har Peter mødt japa-
nerne, ikke som turist men som en del af deres hverdag.  
Peter har oplevet forskellen på og sammenstødet mellem den 
danske og japanske kultur, og lært at bevæge sig hjemmevant 
i begge kulturer. Mødet med den almindelige japaner er cen-
tralt i foredraget samt beretningen om, hvordan man som 
udlænding kan klare sig i Japan, når man er heldig at møde de 
rette mennesker. Foredraget handler også om hverdagsliv, 
religion, blomsterbinding, kampkunst og te-ceremoni.  
Alle meget vigtige elementer i den japanske kultur.  
Glæd dig til et spændende foredrag.  
 
 

Tirsdag 14. april: Turen går til Tanzania v/ Lonnie  Hjort 
Lonnie Hjort har de sidste 5 år rejst en del rundt i verden på 
egen hånd, og de sidste 3 år har Tanzania haft en særlig plads i 
hendes hjerte. Lonnie viser os rundt i Tanzania og giver os via 
ord, billeder og fortællinger smagsprøver på, hvad landet har 
at byde på. Vi skal bl.a. på safari i Mikumi Nationalpark, op i 
højlandet til Arusha, ud på Zanzibar til de smukke strande, og 
vi skal se lidt på Stone Town. Undervejs besøger vi også Shine, 
en lokal tromme- og dansegruppe, der underviser og laver 
opvisning. Lonnie viser os også billeder af alle de glade børn 
fra den lille lokale skole, som er blevet Lonnies hjertebarn. 
Glæd dig til et interessant foredrag.  
 
 

Tirsdag 9. juni: Tag med på en aktiv tur til  det nordvestlige 
USA med Nationalparker, vin og øl på programmet  
v/ Kurt Vang Jensen 
Vi starter i Seattle i staten Washington ved den canadiske 
grænse og bevæger os sydover via Stillehavets smukke  
forrevne kyster med følgende overskrifter:  
Tempereret regnskov i Olympic National Park,  
110 meter høje Douglas graner i Redwood National Park,  
Glacier Point i Yosemite National Park, 45 graders varme i  
Death Valley. Solop- og nedgang i Grand Canyon, River Walk i 
Zion National Park, røde klippesøjler i Bryce National Park, 
spruttende geysere, bjørne og vilde bisonokser i Yellowstone 
National Park. Undervejs i de otte stater besøger vi små og 
store mikrobryggerier og smukke vinslotte bl.a. i Napa Valley 
og Sonoma. Og mon ikke vi får hilst på nogle af landevejens  
helte på Highway 1 og Route 66 - i deres store truckers.  
Glæd dig til et spændende og levende foredrag.  
 
 

 

    

 

 

 

 

Rejseklub - hvad er det? 

Kan du lide at rejse og få masser af oplevelser? 
Så er Gladsaxe Rejseklub lige noget for dig.  
 

Her kan du møde andre med samme interesse.  
Du vil få masser af inspiration, og der vil være rig  
mulighed for udveksling af erfaringer i et socialt  
forum. Vi tager forskellige rejserelaterede emner  
op, bl.a. via oplægsholdere og ikke mindst de mange 
personlige erfaringer.  
 

Foruden inspiration ønsker vi at skabe den nødven-
dige tryghed og dermed lyst til at rejse ud i verden, 
fortælle lidt om internettets mange muligheder for at 
kunne planlægge egne rejser, vurdere rejselitteratur, 
kigge billeder og hvad der ellers viser sig interesse for.   
 

Klubben er for alle, gratis og det er ganske underord-
net, om du er til en lille tur rundt i Danmark eller  
holder af mere eksotiske rejsemål. Klubben arrange-
rer ikke rejser, men skal udelukkende ses som en  
inspirationskilde.  
 

Vil du vide mere om Gladsaxe Rejseklub? 

Ønsker du at vide mere om Rejseklubben og de  
temaarrangementer, vi afholder, så følg os via  
Rejseklubbens facebookside og find mere info her. 
 
 

Rejseklubbens kontaktpersoner 
Marianne H. Nissen   
Lone Richter 
Winnie Sørensen 
Ea Lykke Elsborg 
Ib Lange 
Kirsten Ladefoged 
 
 

Har du spørgsmål vedrørende Rejseklubben eller  
forslag til emner for kommende foredrag og tema-
arrangementer, er du velkommen til at kontakte os på  
gladsaxerejseklub@gmail.com eller pr. telefon via  
Marianne H. Nissen på mobil 20 66 08 97.  
 
Vi glæder os til at se dig i Gladsaxe Rejseklub til vores 
næste temaarrangement! 

Gladsaxe Rejseklubs 
temaarrangementer afholdes på: 
 
Gladsaxe Hovedbibliotek 
Søborg Hovedgade 220 
2860 Søborg 
 
Telefon 39 57 63 00 

Rejseklubbens temaarrangementer 

Foråret 2020 

Tirsdag 18. feb. kl. 19.00 ´Under Skyen`. 

Tirsdag 14. april kl. 19.00 ´Under Skyen´.  

Tirsdag 9. juni kl. 19.00 i ´Under Skyen`.  

Forårets temaer i 2020 

Arrangementerne vil blive nærmere  
omtalt på bibliotekets hjemmeside,  
mailliste, foldere, opslag m.v.. 


