
Studietur  
til  

Manchester - London 

30. maj - 1. juni 2017

For Ansatte på HK, NNF eller 3F overenskomsterne



Studietur til England 
30. maj - 1. juni 2017

Kursus for Dig - Brugsforeningernes Kompetencefond udbyder nu 

igen en studietur til England for alle ansatte over 18 år med over 1 års 

anciennitet - ansat på HK, NNF eller 3F overenskomsterne (dog ikke 

elever). 

Formålet med studieturen er at give deltagerne et indblik i 

andelsbevægelses historie og dermed også i de selvstændige 

Brugsforeningers historie - og hvorfor det at være ansat i en 

Brugsforening adskiller sig fra at være ansat andre steder i 

detailhandlen.  

Derudover giver turen et indblik i de nyeste koncepter i detailhandlen, 

så deltagerne kommer hjem med fornyet inspiration fra nogle af 

Londons flotteste butikker.  

Det er gratis at komme med på turen!  

Kursus for Dig dækker omkostningerne ved turen inklusiv løn. 

Frist 
for 

Ansøgning 
1. april 2017

Sådan søger du!  

Gå ind på www.kursusfordig.dk og udfyld et 

ansøgningsskema.  

Begrund hvorfor netop du skal med på denne 

studietur. 

Fondens bestyrelse vil lægge vægt på din 

begrundelse.  

http://www.kursusfordig.dk/


8.30 Afgang fra København 

9.35 Ankomst i Manchester 

10:30 Afgang fra Manchester lufthavn 

11.00 Ankomst Rochdale Pioneers 

Rundvisning på Rochdale Pioneers Museum, og 

herefter oplæg omkring parallellerne mellem 

datidens pionerer og Brugsforeningernes historie og 

den organisation, vi er en del af i dag. 

13:00 Frokost 

14.00 Afgang fra Rochdale 

14:30 Ankomst Trafford Shopping Center   
Her besøger vi først lavprissupermarkedet ASDA og 

herefter det imponerende Trafford Shopping center 

16.00 Afgang til Manchester 

16.30 Gåtur i Manchester, som har en flot bymidte 

med mange nye butikker.  

18.00 Middag i Manchester på the Old Wellington 

20.15 Tog til London 

Ca. 22.30 Ankomst til London Euston Station 

Ca. 23: Ankomst til HOTEL ROYAL NATIONAL 

Tirsdag den 30. maj 2017



8.00 Morgenmad på hotellet 

9.00 Afgang fra hotellet 

9.15 Besøg i det økologiske butikskoncept Planet 
Organic 

10.00 Sightseeing 

Parlamentet, Big Ben, Westminister  Abbey, 

Downing Street, Horse Guard, Trafalgar Square, 

Buckingham 

12.00 afgang til butikkerne Marks og Spencer Simply 

Food og Wholefood 

Vi spiser frokost i Wholefood.  

14.00 Harrods Stormagasin 

Her ser vi deres flotte madunivers. 

15.00 Afgang til Westfield Shopping center 
Her skal vi bl.a. se high end supermarkedet 

Waitrose. 

18.00 Kokkeskole på Jamie Olivers -The Italien  
Hvor vi laver vores egen aftensmad på Jamie Olivers 

kokkeskole.  

Efter middagen besøger vi på vej hjem MMs 

konceptbutik på Picadelly Circus 

Onsdag den 31. maj 2017



6.00 Afgang fra hotellet til Smithfield Market 

6:30 Guidet tur på Smithfield Market 
Turen varer 1 ½ time, som afsluttes med en gang 

English Breakfast. 

9.30 Gå tur ned til St. Pauls Cathedral. 

Her ser vi et helt nyt shoppingcenter (One  Change),

hvor der er en tagterrasse med udsigt over St. Pauls 

samt en flot Marks og Spencer Simply Food med 

flotte convinienceretter. 

11.00 Borough Market 
Utroligt flot marked med kød, frugt og grønt. 

11.45 Går vi langs Themsen til Hays Galleria, 
hvor vi spiser frokost 

Herefter går vi over Tower Bridge, forbi Tower og 

tager undergrunden tilbage til hotellet, hvorefter vi 

tager mod lufthavnen. 

Opsamling og evaluering på hotellet.  

15:00 Afgang mod lufthavnen 

18:15 Fly til København og videre til Jylland 
derfra, for dem som måtte ønske dette  

Torsdag den 1. juni 2017


