Bibel- og storbyferie i København den 4.10 – 7.10 2021
Indre Missions Seniorarbejde indbyder dig hermed til nogle spændende og
indholdsrige dage i vores skønne hovedstad København. Opholdet bliver en
kombination af bibeltime om formiddagen, udflugt om eftermiddagen og
hyggelige samvær om aftenen. Rektor på Dansk Bibelinstitut, Børge Haahr
Andersen, København, vil holde 3 bibeltimer. Keld Gaarn-Larsen,
København, vil guide os rundt i København og fortælle om byens historie og
de mange spændende seværdigheder. Vi skal bl.a. besøge den jødiske
synagoge og Missionshuset Bethesda. Herudover skal vi på en spændende
kanalrundfart, ligesom der også bliver tid på egen hånd.
Hotel: Vi bor på Indre Missions eget Best Western Hotel Hebron
(www.hebron.dk), der er centralt beliggende i gåafstand til bl.a. Tivoli,
Rådhuspladsen og Strøget samt få minutters gang fra Hovedbanegården.
Hotel Hebron er et dejligt hotel med gode værelser og fine mødelokaler.
Hotellet er også kendt for en overdådig morgenmadsbuffet.
Foreløbig program:
Mandag d. 4.10: Egen transport til København med tog, bus eller bil. Vi
mødes på Hotel Hebron kl. 12.00. Efter frokost og en kort præsentation vil
der være tilbud om en spadseretur, hvor vi får det første indtryk af
storbyen. Vi oplever lidt af Vesterbro og går måske en tur omkring en af
søerne. På tilbagevejen mulighed for et smut på Strøget og forbi
Rådhuspladsen, Tivoli og Hovedbanegården. Efter tilbagekomst til hotellet,
er det tid for indkvartering og et lille hvil, inden vi får serveret middag.
Herefter hyggeligt samvær og besøg af Børge Haahr Andersen, som vil holde
et ”mands minde foredrag”.
Tirsdag d. 5.10: Efter at have nydt en dejlig morgenmadsbuffet, vil Børge
Haahr Andersen holde bibeltime for os. Resten af dagen skal vi på tur rundt i
det smukke København med Keld Gaarn-Larsen som lokalguide. Vi bliver
afhentet af en bus, som først kører os til Nyhavn, hvor vi skal på en
spændende kanalrundfart. Undervejs ser vi fra vandsiden mange af
Københavns flotte historiske bygninger som f.eks. Amalienborg,

Marmorkirken, Christiansborg og Børsen. Vi passerer også Den Lille Havfrue
og den smukke Opera samt sejler en tur gennem det idylliske
Christianshavn. Tilbage i Nyhavn bliver der tid til at opleve atmosfæren her
og gå en lille tur hen på det renoverede Kongens Nytorv med det kendte
Hotel D’Angleterre. Herefter afgang til Fisketorvet, hvor vi spiser frokost. Vi
skal nu på sightseeing rundt i København, hvor Keld undervejs fortæller om
Københavns historie og de mange seværdigheder, som vi kommer forbi.
Aftensmaden er på egen hånd ude i byen, ligesom aftenen er til fri
disposition. Måske er der mulighed for at opleve en koncert eller en opera
eller gå en tur i Tivoli.
Onsdag d. 6.10: For de morgenfriske er der mulighed for deltagelse i
morgenandagten i Københavns Domkirke kl. 08.05-08.20. Herefter
morgenmad og bibeltime. Efter frokost spadserer vi til den jødiske synagoge
i Krystalgade, hvor vi får en spændende rundvisning i den flotte bygning og
hører om det jødiske liv gennem historien og i dag. Herefter fortsætter vi til
Missionshuset Bethesda på Israels Plads, hvor Keld Gaarn-Larsen viser rundt
og fortæller om husets historie og Indre Missions arbejde i København. Efter
en kop kaffe er resten af eftermiddagen til fri disposition. Der er mulighed
for at tage S-toget tilbage til Hovedbane-gården eller gå på egen hånd til
hotellet. Undervejs evt. besøge Torve-hallerne på Israels Plads, gå en tur op
i Rundetårn eller shoppe på Strøget. Efter middagen vil der være
afslutningssamvær, hvor vi får besøg af diakon og fritidsforkynder i Indre
Mission, Anders Enevoldsen. Han vil fortælle om sit liv under overskriften:
”Fra Hvide Sande til stenbroen”.
Torsdag d. 7.10: Efter morgenmad holder Børge Haahr Andersen den sidste
bibeltime. Inden frokost på hotellet, bliver der tid til endnu en gåtur i
kvarteret. Efter frokost må vi igen forlade vores dejlige Hotel Hebron og den
spændende storby og hovedstad, som vi nu kender lidt bedre. Vi siger farvel
og tak til hinanden for denne gang og begiver os hjemad igen med tog, bus
eller bil. En dejlig indholdsrig ferie med gode minder er til ende.

