
 

 

 

 

RAPPORT  

Inspirationsresa till Hamburg 15 – 16 april 2019 

 

Deltagare:   23 reseansvariga inom Skånedistriktet samt Peter Lindgren, distriktets 

ordförande och Marianne Flygare från distriktets resegrupp 

Arrangörer:  Åsa Fors-Johnsson och Jonas Melin från Erlings resor/Citadellresor, Åke 

Vad Jensen från Scandlines samt Sten Olsson och Anita Bengtsson från 

Vannarpsbussarna 

Syfte:  Att inspirera reseansvariga till framtida resor inom föreningen samt få 

möjlighet att sinsemellan diskutera reseverksamheten/ 

 samarbetet mellan föreningar samt distriktets engagemang 

 

Deltagarna blev hämtade på respektive orter tidig morgon av Vannarpsbussarna  

varefter färden gick över Rödby till Puttgarden. Strax utanför Hamburg gjorde vi  

ett första stopp i Jork, där vi besökte Nordik Edelbrennerei. Ägaren berättade om  

verksamheten och lät deltagarna smaka på några av sina produkter. 

 

Vid 18-tiden kom vi fram till vårt hotell i centrala Hamburg, Hotel Alte Wache,   

ett familjeägt hotell, där det på kvällen serverades en välkomstdrink samt en  

otroligt välsmakande middag för såväl ögat som för gomen. 

 

Följande morgon lämnade vi hotellet strax före kl nio för att göra en kort visit på  

Miniatyr Wunderland, ett av Europas mest eftertraktade turistmål, där många  

kända platser i världen finns att beskåda i miniatyr. 

Därefter promenerade vi bort till den omtalade nya Elbphilharmonie där vi först 

fick en kort presentation av byggnaden och sedan fick möjlighet att själva gå  

runt i byggnaden.  

 

Under bussrundturen i Hamburg fick vi värdefull information om staden av  

såväl Jonas från Citadellresor som Peter Lindgren, som tidigare arbetat som  

konsul i bl a Hamburg. 

 

På hemvägen gjorde vi ett stopp på Bordershop i Puttgarden, där Scandlines hade arrangerat 

en vinprovning för oss. 

Åter på dansk mark var det dags att summera resan och diskutera de frågeställningar som 

delats ut vid resans start. 



Vi kunde konstatera att det framför allt är de mindre föreningarna som behöver stöd och 

samarbete sinsemellan för att kunna arrangera resor av olika slag. 

Marianne gav en del tips om hur SPF Bunkeflostrand gjort för att locka såväl befintliga som 

nya medlemmar att delta på resorna. 

Endast ett fåtal av deltagarna hade varit inne på distriktets hemsida och här är det en viktig 

uppgift för ”distriktets resegrupp” att informera och se till att resedelen på distriktets hemsida 

dels blir mer känd, dels blir mer aktuell. 

På frågan om när och hur ofta de reseansvariga skulle träffas för att byta erfarenheter var 

samtliga överens om att det vore bra med en inspirationsresa (som denna) på våren och en 

endagsträff på hösten inför planeringen av nästkommande programblad. 

Samtliga var mycket nöjda med resan i sin helhet även om en del önskat mer ”egen tid”. Man 

bör dock ha i åtanke att detta endast var en inspirationsresa för att locka deltagarna att själva 

arrangera en liknande resa men då gärna något längre och med mer utrymme för både de olika 

besöken som för ”egen tid”. 

Marianne framförde ett varmt tack till såväl samtliga arrangörer som deltagarna för en 

innehållsrik och inspirationsrik resa. 

 

Vid datorn 

 

 

Marianne Flygare 


