Guldhornene
Hanna (68), Monika (69)
”Jeg er mest tryg ved at booke over
telefonen eller hos vores lokale
rejsebureau ”
Hanna og Monika er begge pensionerede pædagoger, og
har kendt hinanden i over 20 år. De er begge frivillige og
bruger meget tid i en lokal forening, der arrangerer
aktiviteter for pensionister. Hanne er enke og Monika
blev skilt for mange år siden, så de bor begge alene i
lejligheder i Kiel, da børnene er flyttet hjemmefra for
mange år siden. Rejser er for dem en mulighed for at få
nye input og viden fra fremmede kulturer.

Drømmer om…
… at blive klogere på Jylland og dansk kultur.

Guldhornene
Før ferien: Det er trygt at rejse sammen

Efter ferien: Nye fotografier til albummet

Pensionistforeningen har arrangeret en busrejse til Jylland i sensommeren,
som veninderne har valgt at tage med på. Rejseplanen og nogle af aktiviteterne
undervejs er planlagt på forhånd, men deltagerne har mulighed for at komme
med indspark til stop under turen. Hanna og Monika synes efterhånden som de
er blevet ældre, at det er dejligt at tage på arrangerede ture, så de ikke selv
skal bekymre sig om overnatning og transport. De køber nogle guidebøger, så
de kan lære mere om den danske kultur og historie, og noterer nogle
spændende attraktioner ned, som de ønsker at opleve.

Når de kommer hjem får både venner, børn og børnebørn detaljerede historier
om deres ophold i Danmark. Hanna har også indvilget i at give et interview til
rejsebureauet om de positive ting ved rejsen, som bureauet kan bruge i deres
markedsføring.
Hanna sørger for, at alle ferier bliver foreviget i et efterhånden meget tykt
fotoalbum. Hendes søn har forsøgt at overtale hende til at skifte til en digital
løsning, men Hanna nyder at have billederne i fysisk format.

Vigtige ting i kufferten
Under ferien: Planlagte aktiviteter med få afstikkere
Selvom flere aktiviteter er planlagt i forvejen, er der dog tidspunkter, hvor de
to veninder har mulighed for at opleve destinationen på egen hånd. Hanna og
Monika har nogle ting planlagt hjemmefra, som de rigtig gerne vil opleve, og
det får de mulighed for her. Det er bl.a. en rundvisning på et kunstmuseum og
en bestemt restaurant, som de har fået anbefalet af nogle venner. For en
sikkerheds skyld spørger de også tysktalende personale på de forskellige
attraktioner, om de har supplerende oplysninger, der kunne være relevante for
dem at vide.
For Hanna er det vigtigt, at hun får sendt nogle postkort hjem til børnene og
for Monika er det en tradition at købe et par souvenirs med hjem fra alle de
steder, hun rejser hen. Derfor holder veninderne godt øje med de forskellige
turistbutikker.

Kamera til at tage billeder af attraktioner og naturen
Guidebøger

Det er en udfordring, hvis…
… det er for besværligt at komme til attraktionerne.

Typiske spørgsmål
Hvem taler tysk her, så vi kan spørge om vej?
Hvordan finder vi denne restaurant?

