Velkommen til
Nordisk Pensionisttræf 2022
den 27. juni – 1. juli 2022
på Konventum Helsingør
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør

Danmarks Lærerforening afholder i år Nordisk Pensionisttræf.
Vi glæder os til at modtage jer på Konventum i Helsingør. Vi har lavet et program med oplevelser på mange
af Nordsjællands seværdigheder. Vi har bestræbt os på også at give mulighed for at få lidt tid på egen hånd –
for eksempel i den 800 år gamle by, Helsingør. Byen rummer blandt andet det fine renæssanceslot, Kronborg,
hvor Shakespeares ”Hamlet” udspillede sig, og hvor man kan hilse på Holger Danske i de skumle kasematter
dybt under slottet.
Vi ser frem til at genoptage det nordiske samarbejde efter de seneste to års aflysninger, og vi lægger op til en
uge med gode oplevelser og et hyggeligt og festligt samvær.
I folderen her finder du information om aktiviteter og program samt praktiske oplysninger vedrørende tilmelding.

Med venlig hilsen
Jørn Kokkendorff,
Pensionisternes repræsentant i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse

Særværdigheder
Konventum
Konventum er et hotel og konferencecenter beliggende cirka 3 km fra Helsingør centrum. Huset er
fra 1969 og er placeret midt i en 300.000 kvm. stor
park omkranset af skovarealer og med en betagende udsigt over Øresund. Konventum betegnes
i arkitektkredse, som et af hovedværkerne indenfor
landskabstilpasset arkitektur. Husets omfattende
samling af moderne dansk kunst, indeholder over
1.200 værker.
M/S Museet for Søfart
Den verdensberømte tegnestue BIG – Bjarke Ingels Group har med M/S Museet for Søfart skabt
et stykke ikonisk arkitektur. Her bevæger du dig
gennem søfartshistorien på let skrånende gulve i
skiftende højder omkring og hen over den gamle
tørdok fra 1955. M/S Museet for Søfart fortæller
historien om Danmark som en af verdens førende
søfartsnationer på stemningsfuld og dramatisk vis.
Rudolph Tegners Museum & Statuepark
Billedhuggeren Rudolph Tegner (f. 1873-d. 1950)
opførte i 1937-1938 et museum til sine værker. Da
mange af værkerne var enorme, måtte museet have
store dimensioner. Som dets bygherre har Tegner
selv bestemt museets visionære udformning. Til
museet hører en omfattende statuepark, der rummer 14 af Tegners værker der står i et barskt stykke
natur med udsigt til vandet og med himmel og lyng
som baggrund.
Esrum Kloster
Esrum Kloster blev oprettet i 1151 og fungerede
som centrum for begravelser og uddannelse samt
som opholdssted for Danmarks kongeslægt og
adel. Det gamle cistercienserkloster var i 1100-tallet en spydspids for troen og munkeordenen i
Skandinavien. Efter en større restaurering åbnede
det i 1997 for offentligheden, og man kan nu opleve udstillinger om Esrum Kloster såvel som om
klosterlivet generelt.
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Roskilde-Domkirke
Den imponerende kirke, oprindeligt opført i det 12.
og 13. århundrede, var og er stadig et af Danmarks
vigtigste monumenter. Domkirken er den første gotiske domkirke i Skandinavien, og er udpeget som
UNESCO verdensarv på grund af sin enestående arkitektur. Domkirkens arkitektur er en tidsrejse gennem 800 år, og 40 danske konger og dronninger er
begravet i kirkens kapeller og krypter. Kalkmalerier,
kongegrave, kunst og arkitektur fortæller kongernes,
kirkens og Danmarks historie.
M/S Sagafjord
Sagafjord blev i 1950’erne bygget som passagerfærge
i Norge. Igennem årene har skibet skiftet både navn
og ejer mange gange, og har endda fungeret som moderskib for mini-ubåde under navnet ’Deep Sea Inspector’. I slutningen af 1980’erne kom skibet til
Danmark, og stævnede i 1989 ud på sin jomfrutur
som restaurantskib under navnet ’Sagafjord’. Skibet
sejler midt i nationalparken Skjoldungernes Land, og
sejladsen byder derfor på gode oplevelser omgivet af
noget af Danmarks smukkeste natur.
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Program
1. dag

27. juni

Kl.

13.00 – 17.00

Ankomst og indkvartering - let forplejning

-

17.00

Velkomst
Orientering om ugens program

-

18.30

Middag og socialt samvær

-

21.00

Aftenkaffe og rundvisning på Konventum

2. dag

28. juni

Kl.

07.00 – 09.00

Morgenmad

-

09.40

Afgang med bus

-

10.00

M/S Museet for Søfart

-

12.00

Frokost

-

13.00

Helsingør på egen hånd

-

16.00

Bus retur til Konventum

-

18.30

Middag og socialt samvær

-

21.00

Aftenkaffe og oplæg om pensionistarbejdet i Danmark v. Jørn Kokkendorff

3. dag

29. juni

Kl.

07.00 – 09.00

Morgenmad

-

09.20

Afgang med bus

-

10.00

Rudolph Tegners Museum og Statuepark

-

11.30

Afgang med bus

-

12.00

Esrum Kloster – rundvisning og frokost

-

16.00

Bus retur til Konventum

-

18.30

Middag og socialt samvær

-

21.00

Aftenkaffe og sangaften
4

4. dag

30. juni

Kl.

07.00 – 09.00

Morgenmad

-

09.15

Afgang med bus

-

10.30

Roskilde Domkirke

-

13.15

Sagafjord – inkl. frokost

-

16.00

Bus retur til Konventum

-

19.00

Festmiddag med musik og dans

5. dag

1. juli

Kl.

07.00 – 09.00

Morgenmad – herefter afrejse

Ret til ændringer i programmet forbeholdes
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