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Kender du en engageret og utrættelig
frivillig, som fortjener hyldest? Så
nominér vedkommende
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et, Danmark vi kender i dag, er i høj grad
bygget på, at et stort antal af os gennem
tiderne helt frivilligt er gået sammen for
at løfte en presserende opgave - uanset, hvor stor
eller lille den opgave har været. På en række områder inden for sportens område er vi blandt verdens bedste, fordi et stort antal ildsjæle bruger
fritiden på at være trænere og hjælpere i idrætsklubber. De mange frivillige i spejderbevægelsen
og andre organisationer for børn og unge har en
meget vigtig rolle i at danne de næste generationer, mens andre frivillige er med til at give vores svage, syge og ældre en langt bedre tilværelse,
end de offentlige myndigheder kan magte. Hele
vores samfunds demokrati bygger på, at en række engagerede personer lægger adskillige timer
i at debattere, forme og udvikle vores land i vælgerforeninger og interesseorganisationer.
Vi i Coop er selv en del af dette. Brugsbevægelsen blev startet for nu 153 år siden, fordi husmænd og arbejdere havde svært ved at skaffe ordentlige fødevarer til en pris, de kunne betale.
Coop har i dag over 1,8 millioner medlemmer og
flere tusinde af dem bruger mange timer på at
være med i bestyrelser, udvalg og andre steder
for at være med til at fastlægge fremtidens dagligvareforbrug.
For 4 år siden lancerede vi Fantastiske Frivillige, fordi vi synes, det er vigtigt at hylde al-
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le de mange ildsjæle, som helt frivilligt vier en
stor del af livet til en indsats, der kan hjælpe andre. Fantastiske Frivillige er en årlig hyldest til
alle frivillige i Danmark - hvor vi nominerer og
kårer nogle af dem, som især gør det godt. Siden
har Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse
og foreningen bag Roskilde Festival sluttet sig
til Coop som arrangør af Fantastiske Frivillige.
6. november fejrer vi 4 organisationer igen alle landets fantastiske frivillige. Inden da skal vi
have fundet frem til alle dem, der fortjener at blive hyldet for deres frivillige engagement, uanset
om de er valgt til at sidde i en bestyrelse, eller de
er aktive på andre måder.
Vi håber derfor, du vil være med til at hjælpe
ved at indstille de frivillige, du kender, og som du
synes, fortjener en hyldest. Alle indstillede får et
anerkendende klap på skulderen - og nogle bliver
nomineret til at vinde prisen som årets Fantastiske Frivillige på 25.000 kroner. Præmien udbetales til den forening, hvor den frivillige er aktiv.
På forhånd tak for hjælpen!

HJÆLP OS
Fra 12. august til 1. oktober 2019 kan du
indstille den eller de fantastiske frivillige,
du kender, på fantastiskefrivillige.dk
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Inkl. fire
spændende
udflugter

FLODKRYDSTOGT PÅ
RHINEN ELLER DONAU
Glæd dig til en sejlads, der er spækket med store oplevelser. Udover skibenes
4-stjernede komfort, storslåede udsigter, god mad og fortællinger fra vores
dansktalende rejseledere, så byder begge rejser også på fire inkluderede udflugter.

FLODKRYDSTOGT PÅ RHINEN

8
dage

Pris per person:

Fra kr. 10.995,-

FLODKRYDSTOGT PÅ DONAU

Vi byder endnu engang velkommen ombord på dette
skønne og populære flodkrydstogt langs den smukke
Rhindal. Vi sejler fra Hollands
hovedstad, Amsterdam, til den
tyske by Mainz, og du kan godt
glæde dig til en rejse med
masser af højdepunkter, når vi
lægger til ved otte byer langs
Europas tredjelængste flod.

På denne sejlads venter hele tre lande og tre hovedstæder, når vi anløber Wien i Østrig, Bratislava i Slovakiet
og Budapest i Ungarn. Forude venter udsigter til grønne
skråninger, prægtige
bygningsværker og udsmykkede broer. Vi oplever
desuden flodbreddens
smukke natur i Melk, Dürnstein, Linz og Esztergom.

AFREJSE FRA KØBENHAVN: 28/5, 18/6, 23/7, 1/10 2020

AFREJSE FRA KØBENHAVN: 11/6, 25/6, 10/9, 8/10 2020

DAGSPROGRAM:

DAGSPROGRAM:

Dag 1:
Dag 2:
Dag 3:
Dag 4:
Dag 5:
Dag 6:
Dag 7:
Dag 8:

Dag 1:
Dag 2:
Dag 3:
Dag 4:
Dag 5:
Dag 6:
Dag 7:
Dag 8:

Ankomst Amsterdam samt indkvartering på skibet
Udflugt i Amsterdam, afsejling
Arnhem
Köln og byrundtur
Koblenz, Lorelei-passagen og Rüdesheim
Mannheim og udflugt til Heidelberg slottet
Kehl og byrundtur i Strasbourg
Ankomst Mainz og hjemrejse

Ankomst til Wien samt indkvartering på skibet
Byrundtur i Wien samt afsejling
Dürnstein og Melk. Udflugt til Stift Melk klosteret
Linz
Bratislava og byvandring
Budapest og byrundtur
Esztergom
Wien og hjemrejse

Prisen varierer mellem 10.995 og 11.995 alt efter destination/afrejsedato. Det er muligt at opgradere kahyt til anden kahytskategori mod
tillæg. Prisen inkluderer: Fly t/r, syv nætter på 4-stjernet skib i standard kahyt, helpension ombord, udflugtspakke inkl. fire udflugter, transport ifølge program og dansktalende rejseleder. Læs mere og bestil døgnet rundt på www.kulturrejser-europa.dk/samvirke.
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Tilbuddet gælder alle Samvirkes læsere!

Information og bestilling hos KULTURREJSER EUROPA
tlf.: 8833 6246, e-mail: info@kulturrejser-europa.dk
www.kulturrejser-europa.dk

