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DYBVAD: Lillian og Verner 
glemmer aldrig deres første 
ferierejse. De ville til Egyp-
ten, men der var så meget 
ballade i området, at Lillian 
ikke turde. I stedet gik de 
ombord på en af Nilles bus-
ser.
   - Det er 50 år siden, og vi 
tog til Harzen med den gam-
le Nille selv bag rattet. Da vi 
nåede frem, viste det sig, at 
hotellet var lukket, fortæller 
parret.

Nille, der var døbt Niels 
Bock, havde det største be-
svær med at kommunikere 
med de indfødte.

- Nu kører vi helt herned, 
og så forstår de ikke engang 
tysk, sagde Nille. 

Som om det under ingen 
omstændigheder kunne væ-
re hans tysk, der var noget 
galt med. Det var Nille i en 
nøddeskal, beretter Verner.

Men I er jo ikke gift
Det lykkedes at finde plads 
til de nordjyske gæster på tre 
forskellige hoteller i Harzen, 
men Nille ville vide, om det 
nu også var helt sikkert, at 
Lillian og Verner skulle dele 
værelse. De var jo ikke gift.

- Det ville vi godt nok ger-
ne, og det fik vi lov til, men 
så ville Nille heller ikke have 
noget ballade, husker Ver-
ner grinende.

Dengang trak Lillian og 
Verner rejseselskabets gen-
nemsnitsalder gevaldigt 
ned. Det gør de ikke mere, 
men de rejser stadig med 
Nilles hvert år. Derfor var de 
også at finde i menneske-
mylderet hos Nilles Rejser i 
Dybvad, da der søndag blev 
holdt åbent hus med en stri-
be rejseforedrag.

Folk stod i lange køer for at 
købe rejser, men Lillian og 
Verner købte ikke noget. De 
hentede inspiration.

- Vi er lidt varme på det der 
flodkrydstogt i Kroatien. Vi 
var i Kroatien sidste år, og 
det var så fantastisk. Cami-

noen i Spanien lyder altså 
også godt. Men det koster jo 
også penge. Vi skal lige bru-
ge nogle penge på vores 
guldbryllup, før vi bestem-
mer os for, hvor vi skal hen i 
år, siger Lillian.

Rejselysten er enorm
Nilles Rejser holdt åbent hus 
første gang sidste år, og fik 
sig lidt af en overraskelse.

- Vi blev nærmest løbet 
over ende. Vi havde sat stole 

op til 50 personer til foredra-
gene, og det var slet ikke 
nok, fortæller Nilles Rejsers 
direktør, Miriam Bisgaard 
Christiansen.

I år var der derfor plads til 
300 tilhørere til foredrage-
ne. Det var stadig ikke nok. 
Og selv om kontoret var 
fuldt bemandet, blev det en 
hektisk dag for medarbej-
derne. Der blev solgt rejser 
af enhver slags, og rigtig 
mange af kunderne var 

stamkunder.
- Folk havde planlagt da-

gen og vidste, hvad de ville 
købe, konstaterer Miriam 
Bisgaard Christiansen.

Erik Nielsen fra Biersted 
har rejst med Nilles Rejser et 
halvt hundrede gange i alt - 

til Cuba, Kina og selvfølgelig 
det meste af Europa. Det er 
så dejlig nemt at rejse fra 
Aalborg, synes han.

Jørgen Bonde Jensen var 
kommet hjem fra sin seneste 
rejse aftenen før åbent hus-
arrangementet. Siden 2016 

har han været i selskab med 
Nilles sammenlagt 60 dage, 
regnede han sig frem til. Og 
det slutter ikke dér. Hans 
foretrukne destination er 
Østrig, og der bringer Nilles 
ham hen for ottende gang i 
år.

Lillian og Verner har guldbryllup - 
med hinanden og med Nilles Rejser
REJSELYST: Nordjyder valfarter til Dybvad for at få inspiration til næste rejse

Verner og Lillian Olesen fra Frederikshavn har guldbryllup i år - med hinanden og med Nilles Rejser.

Et tilløbsstykke: Åbent hus hos Nilles Rejser i Dybvad. Der var ”goo-
diebags” til de første 400 gæster, der købte en rejse.  

Nilles har omkring 26.000 rejsende om året.   Foto: Henrik Bo

 »  Vi skal lige bruge nogle penge på 
vores guldbryllup, før vi bestemmer 
os for, hvor vi skal hen i år.
LILLIAN OLESEN, trofast gæst hos Nilles Rejser


