
   Colombia - Sydamerikas perle.             

Hovedstaden Bogota er en blanding af gammel 
kolonitidsby og moderne højhuse. Her besøger vi 
Guldmuseet og Saltkatedralen, inden vi fortsætter til 
den enestående kolonitidsby Cartagena. Videre til 
Medellin, Sydamerikas bedste by.  Vi slutter i Perei-
ra og ser på verdens største Kristusfigur . Colombia 
er et forunderligt land og en meget positiv oplevel-

se. 

   Silkevejen og Usbekistan.  

Vi skal høre om Silkevejen, der gik fra Kina til 
Konstantinopel. Derefter tager vi til Usbekistan 
og besøger de gamle karavanebyer Bukhara og 
Samarkand med bygninger som i 1001 nats 
eventyr .  Kvinderne går i farverige klædedrag-
ter, og vi får strålende guldsmil, da formuen 

sidder i munden.  

   Fra Kilimanjaro til Serengeti sletten.   

Vi skal en tur op på toppen af Afrikas højeste 
bjerg, Kilimanjaro. På fire dage kommer vi gen-
nem alle klimazonerne fra regnskoven til bidende 
frost på kraterranden. Vi fortsætter til Serengetis-
letten med verdens største koncentration af stor-
vildt og slutter i den gamle slaveby Stonetown på 

Zanzibar.   

Mandelas Sydafrika.  

Fra Johannesburg skal vi ad Panorama-
ruten til den berømte Kruger National-
park, hvor vi skal på safarioplevelser i 
åben jeep. Vi fortsætter til Port Elizabeth 
og skal opleve den smukke kyststrækning 
til Cape Town. Her skal vi besøge en 
township, Taffelbjerget og Robben Island, 

hvor Mandela sad fanget. På Kaphalvøen møder vi afrikanske 

pingviner.    

Japan – kontrasternes land. 

 Vi skal på togrejse rundt i dette fantastiske 
land   og standser undervejs i seks af Ja-
pans mest spændende og smukke byer. 
Gamle templer med unikke haver ligger side 
om side med moderne højhuse, og trippende, 
hvidmalede geishaer blander sig med deres 

smarte medsøstre i høje hæle og mobiltelefon.  

Nepal - for foden af Himalaya. 

I Kathmandu skal vi opleve østens mystik 
med pragtfulde templer, hellige mænd og 
den levende gudinde Kumari. Derefter 
skal vi rundt i Nepal og besøge den 
glemte kongeby Nuwakot og Freds-
stupaen ved Pokhara m.m. I Chitwan 
Nationalpark, hvor tigerne sniger sig 

rundt, skal vi på elefantryg prøve at finde pansernæsehorn.   

Dansk Vestindien før og nu. 

Historien om de tre danske øer St. Thomas, 
St. Jan og St. Croix, der gjorde danskerne 
rige. Om sukkerplantagerne, slaverne, Peter 
von Scholten, der frigav dem, og salget til 
USA. Derefter skal vi rundt på øerne i vore 
dage og se på de gamle, danske byer med 
danske gadenavne og møde den venlige 

befolkning.   

Praktiske oplysninger om foredragene: 

Honorar: Dagforedrag 1.800 kr. Aftenforedrag 2.200 kr. Plus 

transport fra Borup og retur x 2 kr./km.  

Bookning: Foredragene bookes på tlf. 57 52 69 67,  mobil 40 

58 98 25 eller gerne på mail: kim@greiner.dk  

 

 

 Greiner 

Billedforedrag 

 

For foreninger og interesserede grupper tilbydes  

billedforedrag. 

Jeg har computeren og projektoren, og så  
kræver det kun, at værten har et lærred  

eller en hvid væg, 
og så er vi klar til et par spændende og  

underholdende timer 

 

Læs mere om foredragene på  

www.rejsefortaelling.dk 

Kim Greiner 

Globetrotter, forfatter, foredragsholder og guide. 

Kim Greiner er uddannet skov- og landskabsingeniør og merko-

nom. I en længere årrække har han været ansat på Landbohøj-

skolen, men er nu på fuld tid globetrotter, forfatter, foredragshol-

der og guide.   

  

 

    Grønland - og Diskobugten. 

I Sydgrønland skal vi på 5 dages Blue Ice 
Explorer i vikingernes fodspor. Senere med 
rutebåden Arctic Umiaq langs Grønlands 
vestkyst med stop i bygderne og i Nuuk. 
Målet er den ufatteligt smukke Diskobugt 
med kælvende bræer og enorme, flydende 

isfjelde. Vi kommer i tæt kontakt til inuitterne – ”de rigtige mennesker”.   

 

 

     Canada fra Vancouver til Halifax.                      

På denne fantastiske tur starter vi i Van-
couver, og vi stopper i Rocky Mountains, 
præriens perle Winnipeg og Toronto med 
Niagara Falls. Derefter besøges de fran-
ske byer  Montréal og Quebec, inden turen 
slutter i ramsaltede Halifax. Canada er et 

vildt land med et stort hjerte.  

 



  

 

   

 

 
  En flink dreng, men….        

  Ukraine, Hviderusland og Sydkorea.        Nyhed. 

Vi starter i Ukraines hovedstad Kijev og 
fortsætter med nattoget til Hvideruslands 
hovedstad Minsk, der er en af verdens rene-
ste byer. Vi fortsætter til Ulan Ude og køre 
nord om Mongoliet igennem Sibirien til den 
russiske stillehavsby Vladivostok. Derefter 
besøger vi Soul, der er Sydkoreas hovedstad.  

Cuba - livsglæde og amerikanerbiler.       

På Cuba besøger vi Havana med pragtfulde 

palæer og amerikanerbiler på stribe. Videre 

til den smukke Vinalesdal, hvor okse kær-

rerne stadig kører rundt. I Santiago er der 

strækmarch, så det smælder, og vi slutter  i 

maleriske Trinidad. Cuba er venligt, over-

raskende og anderledes. 

Eventyrkrydstogt til Verdens ende.          Nyhed. 

 Vi skal på krydstogt fra Santiago de 
Chile, ned gennem skærgården til Ver-
dens ende "Kap Horn" og op langs Ar-
gentinas kyst til tangobyen Buenos Aires. 
Undervejs besøges Puerto Montt med 

Osarno, verdens sydligste by 
Ushuaia, pingvinkolonien Punta Tambo og Uruguays hoved-
stad Montevideo. Det er så sandelig et eventyrskrydstogt, 

 

 

Christianshavn - rundt i krogene.               

Rundt i den gamle havneby Christianshavn 
med de idylliske kanaler og huse fra 
Chr.4.tid får vi historien om Børnehuset og 
Kvindefængslet. Vi besøger de to smukke 
barokkirker, Jægerinden  i Den Persiske 
Have, den verdensberømte ”Eiffelbar”, 

”Huset på Christianshavn”, ”Sofiebadet” mm. Vi runder også  
idylliske gårde og  Christiania. 

Rejser i den halve verden 

Nyhavn før og nu.  

Først historien om den gamle havn med sø-
mænd, letlevende damer, bolværks-matroser 
og rulleforretninger m.m. Så skal vi rundt 
og opleve de maleriske huse og få havnens 
gyselige historier, som enken, der blev le-
vende begravet, Guldmagerens Hus, Spø-
gelseshuset og Eventyrernes Klub m.m.  

Vesterbro på kryds og tværs. 

Vi skal ud at opleve Vesterbro og se på  
bygninger, kunstværker, graffiti og skyde-
brødrene, der skød papegøjen. Vi skal 
spise øllebrød med narkomaner, drikke te 
hos Tante T og få gourmetmiddag på Ra-
dison Blue. Desuden møder vi bydelens 

brogede befolkning og jeg lægger krop til lidt af hvert.  

 

Rundt om Amalienborg.  

Vi skal rundt i Amalienborgkvarteret og se 
på fine palæer, statuer og kirker.  Foredra-
get spænder over 

Mette Maries bortførelse, 
Kridthuset, hvide gipsdamer, slavehandlere, 
og den nøgne David uden blad, kongelige 
laster og lyster, og hvorfor har Moses horn 
i panden?  

De folkelige og fornøjelige. 

Cambodia, Malaysia og Singapore.       

Undervejs fra Cambodia til Singapore besøger 
vi verdens største tempelruin, Angkor Watt, 
Bangkoks gyldne templer og broen over flo-
den Kwai. I Malaysias hovedstad Kuala Lum-
pur besøges Petronas Twin Towers og en 42 
m høj hindugud. Vi slutter i fantastiske Singa-

pore med kolonitidshuse, Chinatown og Raffels Hotel.   

Australien rundt. 

På togturen gennem Australien besøger 
vi tropebyen Darwin, Alice Springs, for-
uden Adelaide, Melbourne, Cairns, Bris-
bane, Sidney med operahuset, Guldgra-
verbyen Broken Hill, spøgelsesbyen 
Cook og Perth m.m. Vi skal ud i out-

backen og besøge Kakadu Nationalpark, Ayers Rock og Kan-
garoo Island, og vi skal hilse på krokodiller, kænguruer, koala-
er og søløver. 

 

Den Transsibiriske Jernbane.  

Vi skal med Den Transsibiriske Jernbane 
igennem Rusland, Sibirien og Mongoliet 
til Kina. Undervejs besøger vi Jekaterin-
burg, hvor zarfamilien blev myrdet, Baj-
kalsøen, Ulan Ude med verdens største 
Leninhoved, Mongoliets hovedstad 
Ulaanbaatar, Gobiørkenen og Beijing.   

 

 

 

 

 

 

Hong Kong og kejserbyerne.            

På togturen fra Beijing til Cambodia be-
søger vi kejserens terrakottahær i Xian 
og Shanghais 400 m høje huse. Vi fort-
sætter til Hong Kong, og i Vietnam besø-
ger vi Hanoi, kejserbyen Hue og Saigon. 
Vi fortsætter med langbåd ad Mekongflo-
den til Cambodias hovedstad Phnom 

Penh. Vi kommer helt tæt på lokalbefolkningen på denne fanta-
stiske tur.    

 

Kazakhstan,  Kina og Tibet.       

Fra Moskva krydser vi igennem Rusland til 
Kazakhstan - verdens 9. største land. Her be-
søges den spændende hovedstad Astana og 
senere Almaty. Vi fortsætter ad Silkevejen ind 
i Kina til Lanchou, hvor vi fanger ”Himmel-
ekspressen”, der i 5.000 m. højde fører os hen 
over højsletten til Tibets hovedstad Lhasa. Det 

er helt unikt at opleve det ukendte Tibet, som kun få vesterlæn-
dinge har besøgt. 

 

  Bumletog fra Borup til Singapore.             Ny-

hed. 

  Foredraget bygger på bogen "Bumletog fra 
Borup til Singapore" og blev sammensat til 
bibliotekerne ved bogudgivelsen. Bogen findes 
nu på 55 biblioteker landet over. I foredraget, 
som i bogen kommer vi igennem 13 lande og 
stopper i 27 forskellige byer og steder  som 
Bajkalsøen og Gobiørkenen og ellers udfor-

 

 Foredraget bygger på min nye bog "En flink 
dreng, men...". Vi skal tilbage til Vanløse i 
1950 erne og videre som skovfogedelev, sol-
dat, skovfoged, havemester i Landbohøjsko-
lens Have og globetrotter. Et fantastisk liv 
bliver oprullet og krydret med massevis af 
oplevelser og anekdoter. Der er to versioner. 
En for Indre Mission og så er der den frække 
version. 

 
  Brasilien på kryds og tværs.         Nyhed. 

 Vi starter på den verdensberømte strand 
Cobacabana i Rio de Janero. Videre til 
verdens største vandfald Fos do Iguazu og 
hovedstaden Brasilia. Midt inde i Amazon-
junglen besøger vi den forunderlige storby 

Manaus og vi skal på en 4 dages jungletur ud blandt kaimaner, 
piratfisk og brølaber. Til sidst besøger vi den herlige koloni-
tidsby Salvador, hvor der er liv og glade dage i gaderne. 

 

 

 


