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VELKOMMEN TIL UNITAS REJSER

Du er hermed inviteret indenfor i vores univers! Er du kunde, 
samarbejdspartner,venafhuset,nyellertidligeremedarbejder,så
lændigtilbagemedenkopkaffe,oglærUnitasRejserlidtbedreat
kende. 

På disse sider fortæller og visualiserer vi de historier, visioner,
menneskerog sejre, somtilsammenudgørUnitasRejser.Det er
 historien om en virksomhed, som har benene solidt plantet i den 
jyskemuld,ogsomgennem70århararrangeretrejsermedfokus
påatudvidedanskernesindsigtogforståelseforverdenomkring
os.VierikkeDanmarksstørsterejsebureau–ogheldigvisfordet.
Vikoncentrererosomdet,vierbedsttilogsætterprispånærhe-
den.Drivkraften iUnitas Rejser kommer fra en gruppe professi-
onelleogpersonligtengageredemennesker,sommed faglighed,
troværdighed og rummelighed arrangerer rejsermed oplevelser
ogindhold–ogikkemindstbringerfolktrygtudiverden.Viertæt
på,verdenrundt.

Alleredetilbage i1948begyndteUnitasRejserat formidlerejser
foratskabe forståelse forandrekulturer.Deterstadigendelaf
voreskoncept,somgennemåreneharudvikletsigtilenbredvifte
af rejsetilbud til skoler og sogne samt kirkelige og humanitære
organisationer.

I Unitas Rejser er vi ca. 18 medarbejdere placeret i Jyllands
kerne – Silkeborg, hvor vi rådgiver lærere, sognepræster og
rejsearrangører. Skolerejseafdelingen sørger hvert år for, at flere
tusindebørnogunge får uforglemmeligeminderpå rejsenmed
efterskolen, spejdergruppen, ungdomsskolen eller gymnasiet.
Sognerejseafdelingen er med til at fremme fællesskabet i den
lokalemenighedpårejsertiludvalgtekulturhistoriskeogreligiøse
steder. Raptim-afdelingen ”hjælper dem, der hjælper verden” –
her arrangerer rejsekonsulenterne rejser fordemennesker, som
hvert år rejser ud i den gode sags tjeneste indenfor kirkeligt og
humanitært arbejde. 

DetermedarbejderneiUnitasRejser,somgørostildenvirksomhed,
vier. Pådenæstesiderkommerdumedpåvoresrejseigennem
tidenogtætpåos-verdenrundt.

Rigtiggodfornøjelse!
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Unitas Rejser bygger på værdier, som  strækker sig 
langt tilbage i vores  historie. Værdier vi  sætter pris 
på og  ønsker at værne om, men som også hele 
 tiden er under udvikling. På de næste sider får du 
indblik i, hvordan vi tænker og  arbejder i Unitas 
Rejser. Vi har alle været med til at  formulere og 
 udvikle  værdierne, som  beskriver, hvad vi står for 
som mennesker og som virksomhed både internt 
og eksternt. 

VORES VÆRDIER



FAGLIGHED  
_



Den daglige gulerod for os er at skabe en 
 succesfuld rejse for alle vores kunder. Det er 
det, som  driver os og får blodet til at pumpe 
i den organisme, vi  kalder Unitas Rejser. For os 
handler det om mere end blot en rejse fra A til 
B - det er vigtigt for os at være  omhyggelige og 
ærekære i  tilrette læggelsen. I en  branche med 
høj  teknologisk udvikling, skarp konkurrence og 
 økonomiske udfordringer er det vores service og 
faglighed, som skaber  værdien for vores kunder. 
Derfor værner vi om vores  personlige og faglige 
kompetencer. Vi bestræber os hele tiden på at 
være to skridt foran i arbejdet med vores rejser. 

VI ER TO SKRIDT FORAN



TROVÆRDIGHED  
_



Vi værdsætter den nære personlige relation i 
Unitas Rejser. Når vi taler med vores kunder, 
samarbejdspartnere og hinanden, er ærlighed 
og forventningsafstemning et vigtigt grundlag for 
dialogen. Hvad enten det handler om  komfort 
i bussen, afbestilling af billetter eller rejsens 
 program. Vi ser os selv som ’kundens kollega’ 
snarere end sælgeren i den anden ende af røret. 
Vi går et ekstra skridt, fordi vi brænder for det, 
vi laver. Ordentlighed og troværdighed er for os 
fundamentet for det gode samarbejde.   

VI ER KUNDENS ’KOLLEGA’



RUMMELIGHED  
_



Hos Unitas Rejser tror vi på, at der skal være 
plads til forskellighed for at skabe det  bedste 
 fællesskab og de bedste løsninger. Den  uformelle 
 omgangstone er et godt billede på Unitas  Rejser, 
hvor der er plads til  medbestemmelse, en 
’kæk’  bemærkning og respekt for den  enkelte. 
Vi  skaber  rummelighed ved at være åbne og 
 imødekommende. Det er de skæve vinkler og 
 opgaver, som giver ekstra krydderi til  hverdagen 
og åbner øjnene for nye måder at gøre tingene på. 
Derfor møder vi altid  vores  kunder,  kollegaer og 
samarbejdspartnere i  øjenhøjde med  indlevelse 
og forståelse. 

VI VÆRDSÆTTER FORSKELLIGHED



UDVIKLING  
_



Hos Unitas Rejser elsker vi traditioner, men vi 
 stræber samtidig efter at udfordre os selv og 
 hinanden til at tænke i nye baner og løsninger. I 
et  rejsebureau med 70 år på bagen er det vigtigt, 
at vi  holder liv i nye idéer, særligt når  dagligdagen 
og  vanerne trænger sig på. Ved at være proakti-
ve  imødekommer vi kundernes  særlige  ønsker og 
behov i en branche, som  udvikler sig med hastige 
skridt. Vi er  nysgerrige og omstillingsparate overfor 
nye faglige og  teknologiske input.  

VI UDFORDRER OS SELV OG HINANDEN



Man får aldrig et nej eller at vide: ’Det er ikke med i 
 pakken’. Der  mærker man, at Unitas Rejser ikke er et 
 pakke rejsebureau. Der er fleksibilitet, og de laver et særligt 
 produkt til hver enkelt skole og også fra gang til gang, når vi 
rejser. Unitas Rejser er rigtig gode til at  finde linjen i, hvad vi 
gerne vil som skole.”

Birgitte Nielsen, viceforstander på Aabybro Efterskole

”

Vi kan ikke mærke gennem røret, om Unitas Rejsers 
 medarbejdere er pressede, og det sætter vi stor pris på. Når 
vi ringer til dem, mærker vi et stort nærvær og en ro, og vi 
føler os værdsat som kunde. Vi ved, at de kan levere det, vi 
efterspørger.”
Hanne Lyngsø-Dahl, HR support hos Røde Kors i Danmark

”

Forcen ved Unitas Rejsers model er, at man lægger op til et 
 samarbejde. Man får ikke bare det, der står i programmet, men 
også en generel god oplevelse. Som præst eller rejseleder køber 
man en professionalisme hos Unitas Rejser, som understøtter, at 
rejsen bliver en lokal succes i sognet. Man føler sig tryg og i gode 
 hænder.” 

Morten Bay-Mortensen, sognepræst i Thorsager-Bregnet-Feldballe

”





MortenLysdalDamgaardbliveretøjeblikkastet25årtilbage
itiden,dahanbliverspurgtom,hvilkedrømmehanharfor
UnitasRejser.Hanmindes,dahanensommerarbejdedepå
enplanteskoleogfortæller,hvordanhanoplevede,atnogle
folk blot arbejdede der for at tjene penge, så de kunne
 holde fri. 

”Vimenneskerbrugerekstremtmegettidpåvoresarbejde.
Jeg vil skabe en arbejdsplads, hvor man virkelig har det
godt–forsåtrorjeg,ataltandetkommerafsigselv.Unitas
Rejserskalværeetendnubedrestedatvære”,sigerhan.

Uden erfaring med rejsebranchen satte Morten Lysdal
Damgaardsigi2012idirektørstolenhosUnitasRejser.Som
revisor iførtehansigøkonomibrillernemedhenblikpåat
optimere forretningen. Han mødte et rejsebureau med
mere end et halvt århundrede på bagen, som gennem
tidenharudvikletsig fraatværeet rejsebureau,derkun
serviceredeKFUMogKFUK’smedlemmer–tilatværeet
kommercieltdrevetaktieselskab.

”UnitasRejservarpådettidspunktenblandetlandhandel,
sådet største fokus formigvarat skære indtilbenetde
steder,hvorvikunnegøreenforskel.Atfindevoresstyrker
handledebådeomatfindedeområder,hvorvikunnegøre
detbedstogsamtidighavehjertetmedidet.Overskriften
formig er, at vi er en professionel virksomhed,men det
handlerogsåomathavedetsjovt,nårvigårpåarbejde”,
sigerMortenLysdalDamgaard.

UnitasRejsererejetafungdomsorganisationenKFUMog
KFUK, hvilket betyder, at rejsebureauets overskud hvert 
år går til frivillige børne- og ungdomsaktiviteter. Morten
LysdalDamgaarderselvopvoksetiKFUMogKFUKmiljøet,
hvorhansom17-årigblandtandethavdeansvaret forat
arrangereaktiviteterforbørni2.-6.klasse.Forhambetyder
detmegetatkunnebidragetilarbejdetiorganisationen.

”Jegbrænder forat laveoverskudogprofit,men jegkan
også godt lide, at det gårtil andet enddirektørens store

BMW. Jeg synes, atKFUMogKFUK laveret vigtigt stykke
arbejde,ogdeergodetilatfølgemedtiden.Sådetprojekt
erspændendeformig”,fortællerMortenLysdalDamgaard.

Jeg vil hellere være en skuffet far
MortenLysdalDamgaardblevsatpålidtafenopgave,da
hanforførstegangtrådteindaddørenhosUnitasRejser.
Udenerfaringmedrejsebranchenogudenselvathaverejst
mereenddenalmindeligegennemsnitsdansker,havdehan
ikkemegetkendskabtil,hvordanmanipraksisproducerer
en rejse. 

”Dervarmangesystemerogteknik,somjegpludseligskulle
sættemigindi.Menjegerheldigvisvelsignetmedengod
medarbejderflok,somerfagligtdygtige.Minopgaveeratfå
demtilatpræsterebedstmuligt,ogikkeatjegselvskallave
en toppræstation på de enkelte arbejdsfunktioner”, siger
MortenLysdalDamgaard.

Flere af medarbejderne hos Unitas Rejser har haft både
10, 15 og 25 års jubilæum i rejsebureauet. For Morten
LysdalDamgaarderdetvigtigtatgivepladstildenvidenog
faglighed,somliggerpårygradenafmedarbejderne.

”Jegvilhellereværedenskuffedefarendatværeden,der
overvågerheletiden.Jegplejeratsige,atjegvilhavelovtil
atsættehjørneflagene,sådeter tydeligt,hvilkenbanevi
spillerpå–mendenskalsamtidigogsåværerigeligtstor,
så man får rum til at bruge sine kompetencer.  For mig
handlerdetomtillid fremfor kontrol, sådenuhøjtidelige
omgangstoneskabergrundlagetforvoresforretning”,siger
han. 

Han beskriver medarbejderne i Unitas Rejser som 
professionelle,gladeamatører.

”Når jeg siger amatør, tænker jeg på en person, der gør
arbejdet, fordi det er sjovt – og fordiman personligt får
nogetudafdet.Medprofessionelmener jeg fagligheden
ogdenpersonligeservice,somviyderoverforvoreskunder

UNITAS REJSER FORENER 
FRIVILLIGHED OG FORRETNING
Professionel og amatør på én og samme tid – det er to ting, som normalt ikke 
rimer på hinanden. Men hos Unitas Rejser går de to begreber godt i spænd. 
 Direktør Morten Lysdal Damgaard udfordrer paradokset ved at drive en 
 virksomhed, som forener frivillighed og forretning.  



–samtidigmedatvigernevildrivenogetvidereogskabe
vækst. Så vi ermedandreordamatørerne,der gerne vil
væredebedste”,forklarerMortenLysdalDamgaard.

Vi har slagtet hellige køer 
Unitas Rejser blev grundlagt ud fra en mellemfolkelig
forståelse, hvorman i KFUMog KFUK ville sende folk ud
i verden efter anden verdenskrig for at skabe forståelse
blandt lande og kulturer. I de første 40 år af sin levetid

havderejsebureauet ikketil formålat tjenepenge,men i
startenaf80erneblevfokusvendt.UnitasRejserskulleikke
længereværeenvirksomhed,somblotskullegåinul–men
enforretningmedfokuspåatskabeoverskud.

”Da jegkom ind i virksomheden,varmanalleredeblevet
mereforretningsorienteret.Sådetvar ikkeenproces, jeg
startede–menjeggavdennoklidtmerespeeder.Dethar
væretenlangoghårdrejse,ogdetharnoglegangegivet

Overskriften for mig er, at vi er 
en professionel  virksomhed, 
men det handler også om 
at have det sjovt, når vi går 
på arbejde. Den  uhøjtidelige 
 omgangstone er med til 
at  skabe grundlaget for 
 forretningen.”

”



storeudfordringerognederlag.Vihararbejdetmegetmed
strategi,ogdetharbetydet,atviharslagtetnoglehellige
køer”,sigerMortenLysdalDamgaard.

En af de helligdomme, som blev skåret fra i processen,
var det tunge rejsekatalog, som blev sendt ud med
postentilkunderne–ogsenester individuelle ferierejser
blevet lukket ned. Det har betydet omstruktureringer i
virksomheden, hvor flere arbejdsopgaver harændret sig.
Men Morten Lysdal Damgaard understreger, at han er
ydmyg omkring den kultur, der eksisterer i Unitas Rejser.
Og han er opmærksom på ikke at rokke for meget ved
værdiernesdyberødder.

 

”Udfordringen er, at vi ikke glemmer vores værdier i
kampens hede. I en over 70 år gammel virksomhed er
derenstærkkultur–ogdeterrigtigvigtigt,atvibevarer
den.Så jegtænkerheletidenover,atdetvigør,bådegi-
ver mening i et forretningsmæssigt perspektiv,menogså
ertromoddegrundlæggendeværdierogtraditioner,som
harbåretUnitasRejserigennemtiden”,sigerMortenLysdal
Damgaard.

Idéen om at skabe enmellemfolkelig forståelse igennem
rejser,fylderstadigiUnitasRejsersforretningogværdisæt.
 
”Vi laver ikke skolerejser, hvor eleverne rejser til Prag
og drikker sig i hegnet. Skolerejserne handler om at
skabe forståelse for den kultur, man befinder sig i.
Mellemfolkeligheden danner generelt rammen for vores
rejserialleforretningsområder,hvorformåleteratmødes,
talemedhinandenog få relationerpå tværsafkulturer”,
forklarerMortenLysdalDamgaard.

Forretningsmæssigt mener han, at Unitas Rejser har det
bedste kort på hånden, når det kommer til den nære
personligeserviceoverforkunderne.

”Den personlige interesse er integreret i vores kultur
– og det er der, vi skaber værdien. Vi er igennem en
årrække blevet gode til at læse kundernes behov, og
vi vil gerne gået ekstra skridt for dem.Det er her, vi får
voreseksistensberettigelse.Ellerskankunderne,medden
teknologiviharidag,ligesågodtselvbookederesrejser”,
sigerMortenLysdalDamgaard.

Vi har arbejdet meget med strategi, 
 hvilket har betydet, at vi har slagtet nogle 
hellige køer.”
”

Vi går et ekstra skridt for dem. Ellers kan 
kunderne, med den teknologi vi har i dag, 
ligeså godt selv booke deres rejser.”
”

Lad os slå fast, at vi er meget mere end et kristent rejsebureau. Kilde: Politiken



Medarbejdertrivsel er olie på maskinen
I en virksomhed, hvor der ikke er håndgribelige varer på
hylderne,sætterMortenLysdalDamgaardekstraspotpå,
at medarbejderne trives i Unitas Rejser. 

”Vier ikkeenvirksomhed,hvorvoresprimære indtjening
kommerfraenLego-maskine,derstårogspytterklodserud.
Vi er en servicevirksomhed, hvor det er  medarbejderne, der 
skaldriveværket.Medarbejdertrivselerolienpåmaskinen.
Hvisdutagerdetudafligningen,fårduudbrændtefolk,og
maskinerietgåristå.Jegvilhellere,atvitjenerlidtmindre
på kort sigt – og til gengæld har en sund og profitabel
virksomhedpålangsigt”,sigerhan.

MortenLysdalDamgaardmåtteselvindse,atarbejdetvar
kommettilatfyldeformeget,dahanfornogleårsidenfik
konstateretstress,oghanmåttetrækkestikket.Oplevelsen
har åbnet hans øjne for den omsorgsfulde kultur, der
 eksisterer i Unitas Rejser. 

”Folk tager sig af hinanden. Det der med at beskytte
privatlivet er egentlig ikke noget, der står øverst på
dagsordenen. For os har det stor betydning, at vi ser
hinandensomhelemennesker,ogikkebaresomkollegaer.
Detgældersocialtsåvelsomarbejdsrelateret–viskalglæde
osovervoressejre,ogsamtidigværeåbneom,nårdetikke
gårgodtogtageendialogomtingene”,sigerMortenLysdal
Damgaard.
 
Du skal ikke være døbt 
At være ejet af en kristenorganisationhartil tider skabt
udfordringerforforretningen.UnitasRejserarbejdermed
at udviske billedet om, at bureauet holder til i en mørk
kælderogarrangererrejsermedenbibel idenenehånd
ogenforkyndendepegefingeridenanden.Deterikkeden
kristneindgangsvinkel,mendenmellemfolkeligeværdifra
KFUMogKFUK,dererihøjsædethosUnitasRejser.

”Dereksistereretdogmeom,atvieretkristentrejsebureau
-hvorfolktror,atmanskalværedøbtellerhaveetkristent
bagland,førdetgivermeningathandlemedos.Mensådan
er det ikke. For os handler det om at lave rejser, hvor man 
møderandrekulturerogudvidersinhorisont.Såduerikke
tvangsindlagttilathavelæstbiblenforatrejsemedos.Det,
vi står for,ervores troværdighed,ogatvimøder kunden
i øjenhøjde uanset baggrund”, forklarer Morten Lysdal
Damgaard.

Tidligere var det kunmedlemmer af KFUMog KFUK, der
blev ansat hos Unitas Rejser. Dengang var man af den
overbevisning, at et medlem altid kunne lære at blive
rejsekonsulentmedtiden.Idagerbøttenvendtpåhovedet.

”Vi rekrutterer i dag ud fra tesen – ’at en dygtig
rejsekonsulent altid kan lære at have forståelse for vores
værdierogbagland’.SomansatvedUnitasRejserskalman
førstogfremmesthavekompetencerneiorden.Nårdeter
sagt,kiggerjegogsåaltidpåpersonenbag.Jegvil hellere
mærke mennesket end sælgeren – det samme vil vores
kunder”,sigerMortenLysdalDamgaard.

Nærhed er fremtid
Unitas Rejser befinder sig i en branche, hvor der er stor
konkurrence,oghvor teknologiensætterdagordenen for,
hvilkenmådemanrejserpå idag.Onlineuniversetfylder
mereogovertagermangeafderoller,somrejsebureauerne
ellersudfylder.MenMortenLysdalDamgaardfrygter ikke
forUnitasRejserseksistensifremtiden.

”Jeg oplever, at den personlige relation har en stor
betydning for vores kunder. Vi ermeget opmærksomme
påat følgemeddenteknologiskeudvikling foratopfylde
kundernes behov, men det er vigtigt, at man stadig kan
mærke, at der ermennesker bag de digitale facader. Jeg
trorpå,atderomfemårstadigerpladstildenpersonlige
nærhedirejsebranchen”,slutterhan.

Men sådan er det ikke. For os handler det 
om at lave rejser, hvor man møder andre 
kulturer og udvider sin horisont.” 
”

Vi er opmærksomme på at følge med 
den teknologiske udvikling for at  opfylde 
 kundernes behov, men det er vigtigt, 
at man stadig kan mærke, at der er 
 mennesker bag de digitale facader.”

”



1948

KFUMogKFUKoprettede
rejsetjenestenF.O.S(Ferie
ogStudierejser)meddet
formål’atværetilung-
dommens tjeneste med 
tilrettelægningafrejser’.

F.O.S blev grundlagt

I1950kunnemanrejse
medF.O.StilOberammer-
gauiTysklandforatopleve
Passionsspillet i byen. En 
6-dagesturkunnegøres
forkr.355,-

Rejser til Oberammergau 

Enrejseforungepiger,
somintresseredesigfor
’husflid’-fremstillingaf
produktertilhjemmets
brug.Studierejsenbød
bl.a.påbesøgpåStatens
Husflidsskoleogrig
lejlighedtilinteressanteog
afvekslende spadsere ture i 
den smukke natur.

Husflidsstudierejser 
 gennem Norge og Sverige

Enrejse,hvordeltagerne
fikindtrykaf’debesynder-
ligeogvanskeligeforhold,
dervaridendelteby’efter
krigen.

Ungdomsstudierejser 
til Berlin

1950

1953

1965

Skiftede navn til 
KFUM og KFUK Rejser

1969

Ansgarrejserne(opkaldt
eftermunkenAnsgar)blev
arrangeretformennesker
iallealdre,somønskede
atdeltageienrejse,hvor
rejsedeltagernehavdeet
overvejende kristent livs-
syn.Deførstetorejsergik
tilNorgeogHarzen.

KFUM og KFUK Rejser 
begyndte at lave Ansgar 
rejser

1971

KFUMogKFUKRejser
sendteungemellem20og
30årpålejriUSA.

Ungdomslejr i USA

1975

Vibleveneagentpåat
kunnetilbydedesåkaldte
Raptim-billetteriDanmark,
somerbilligeflybillettertil
rejsendefrakirkelige-og
humanitæreorganisa-
tioner.

Eneagent på Raptim i 
Danmark

1977

Manbegyndteattilbyde
kør-selvferiertilblandt
andetNorgesamt
 individuelle ferier f.eks. 
sommerhusudlejning
iDanmarkogferie-
lejlighederiflere
europæiske lande. 

Ferierejser blev en 
del af sortimentet

1984

Manbegyndteatlave
rundrejsertilAfrika.
Flybilletternekostededet,
derformangesvaredetil
enårsløn.

Rejser til AfrikaDeførsterejser,derblev
arrangeret,varbusrejser
fraprovinsentil
København.

Fra provinsen til 
hovedstaden

Rejserneblevudvidettil
Harzen,NorgeogSverige.

Busture til 
nærområderne

VORES HISTORIE



KFUMogKFUKRejser
varenhåbløsremse
at udtale  - derfor 
blev navnet ændret 
tilUnitasRejser,som
er samme navn som 
KFUMogKFUKsforlag,
UnitasForlag.

Skiftede navn til 
Unitas Rejser

1987

Unitas Rejser blev  medlem 
af IATA, som er den inter-
nationalesammenslutning
afflyselskaber.Detbetød,
at Unitas Rejser blev 
autoriserettilatudstede
flybilletterforverdens
førendeflyselskaber.

IATA Agentur

1989

1991

UnitasRejsertilbød
grupperejserforde
eventyrlystnetilØst-
europa,TyrkietogNord-
portugaliautocamper.

Super-aktive rejser

UnitasRejserovertog
organisationen’Meetthe
people’srejserforungetil
Israel-Palæstina.Omkring
100ungeomåretblev
sendtafstedtilbørnehjem,
kibbutzerellerplejehjem
for at arbejde. 

Meet the people

1993

Større fokus på at  
udbyde skolerejser 

Det trykte ferierejse-
katalog blev afskaffet 

2011

Unitas Rejser blev 
godkendtTravelifePartneri

bæredygtigheds-
programmet,Travelife.

Godkendt 
Travelife Partner

2016

Individuelle ferierejser 
blevnedlagtforatsamle

kræfterneigruppe-
afdelingen.Unitas
Rejserbestårnuaf

forretningsområderne
Raptim,Sognerejserog

Skolerejser. 

Kræfterne samles i 
gruppeafdelingen

Synergier mellem  
skolerejser og Raptim

2015

Særligt fokus på 
sognerejser 

Etautentiskmødemed
etudviklingsland,hvor
deltagerneblevudfordret
påderesholdningertil
udviklingslande,andre
religionerogfremmede
folkeslag.

Dogmerejser blev 
introduceret

2003

Sognerejser,hvor
menighedenrejseri
 fællesskab med præsten 
som rejseleder, blev en 
særlignicheforUnitas
Rejser. 

Opkøb af Connseb Travel

Skolerejser blev for alvor 
en af Unitas Rejsers nicher 
medudbudafrejsertil
bl.a.efterskoler,højskoler
ogandreungdomsgrupper.

Vibegyndteatudbyde
læserrejser,særligttil

KristeligtDagblad.

KD læserejser

Ekstra skub i Israel- 
Palæstina rejser

RejsertilIsrael-Palæstina
havde været en del af 
sortimentetimange
år,menislutningen
af80erneblevdersat
ekstraskubirejsemålet.

2000

OpkøbetafConnsebTravel
betødetudvidettilbud

afskolerejser-særligttil
Østrig.

UnitasRejsersatte
størrefokuspåden
online-tilstedeværelse.

UnitasRejserbyggerbro
mellem humanitære 
organisationerogskoler,
som er interesseret i 
rejser,hvorelevernefår
indsigtogbidragertil
organisationernesarbejde
påenskolerejse.

2017

Raptim Humanitarian Travel 
Afdelingenforhumanitære

rejserbliverendelafRaptim
verdensnetværket.

2018
70år



CSR: NÅR ALLE GØR LIDT, KAN LIDT BLIVE TIL MEGET

I Unitas Rejser har vi igangsat en proces, hvor vi

tænker bæredygtighed ind i vores kunderelationer,

deinterneprocesser,destinationerneogforholdettil

vores samarbejdspartnere.Når vi rejserud i verden

for at opleve nye kulturer og få oplevelser med

hjem i rygsækken, efterlader vi et aftryk på vores

omgivelser.Turismenlæggeretstortprespåmiljøet

oglokalbefolkningerneiheleverden.

VivælgeratfokuserepåCSRogbæredygtighed,fordi

vi mener, at vi som rejsebureau har et ansvar og

samtidig har mulighed for at bidrage til, at verdens

rejsemålogsåbestårifremtiden.Viharfokuspå,atalle

mennesker behandlesmed respekt og ansvarlighed

på rejsemålet såvel sompå arbejdspladsen. Atblive

bæredygtigheder en langproces-mennår alle gør

lidt,kanlidtblivetilmeget.

UnitasRejserergodkendt’TravelifePartner’iEU-initiativetTravelife,

somhartil formål at fremmebæredygtighed i rejsebranchen. Som

’TravelifePartner’ervianerkendtforatsættefokuspåbæredygtighed

ogforatleveoptilgrundlæggendekravindenforCSR.

Vi er glade for at være blevet godkendt Travelife Partner.



UNITAS REJSERS OVERSKUD GÅR TIL FRIVILLIGE 

BØRNE- OG UNGDOMSAKTIVITETER

UnitasRejsererejetafKFUMogKFUKiDanmark,der

erendelafverdensstørsteungdomsbevægelseYMCA

– YWCA. Vi giver hele vores overskud til demange

frivillige børne- og ungdomsaktiviteter, som bliver

arrangeretiorganisationen.Festivaler,lejreoglokale

klubtilbud er blot et udpluk af de aktiviteter, som

KFUMogKFUKhvertårarrangereriheleDanmarkog

iinternationalesammenhænge.Herharbørnogunge

iallealdremulighedforatudfoldesigiblandtandet

sport, workshops,musik og ikkemindst i et globalt

fællesskab,hvordererpladstilalle.

”Overskuddet fra Unitas Rejser betyder, at vi har
mulighed for at give flere børn og unge oplevelsen
afat væreendel afet fællesskabmedbådeansvar
og opgaver. Det kan være alt fra livet i den lokale
børneklubmed lejrbål hvertirsdagtil internationale
oplevelsermedYMCA,somgiverungemulighedfor
at møde verden. Jeg har ofte brugt Nokias udtryk
’ConnectingPeople’, fordeterdet,dethandlerom.
Nårmenneskerbliverforbundet,skerderaltidnoget
værdifuldt, og det enkelte menneske vokser,” siger
Jørgen Kvist, generalsekretær i KFUM og KFUK i
 Danmark.   

Vi er stolte af at kunne bidrage til ungdomsaktiviteterne i KFUM og KFUK.



”Det motiverer mig, at jeg aldrig helt ved, hvad der skal ske i løbet af  dagen, 
når jeg møder på arbejde – og samtidig har jeg opgaver, som jeg følger fra 
A til Z. Jeg har samtaler med spændende personer hver dag, kunder såvel 
som kollegaer.” – Torgunn

”Unitas Rejser er et lille – stort bureau. Vi er ikke flere ansatte, end at vi enga-
gerer os i hinanden og er som én stor familie.  Vi er tilpas store til at håndtere 
store opgaver og til at være en interessant samarbejdspartner. Hos Unitas 
Rejser oplever jeg derfor den bedste af alle verdener: Udfordringer, men i et 
trygt miljø, alsidige arbejdsopgaver samt et stort engagement både i kunder 
og kolleger.”  – Inger

”Jeg synes, at Unitas Rejser er et meget venligt og rummeligt 
sted. I forhold til andre steder jeg har arbejdet, er der ikke meget 
hierarki. Alle bliver behandlet lige, hvilket gør det til en afslappet 
og åben arbejdsplads.” – Alison

”I mit job er der aldrig to dage, der er ens. Man ved ikke, hvad der skal ske, når man 
åbner computeren eller snupper telefonen. Det er dejligt med  afvekslende  opgaver, 
og at der hele tiden er udvikling i tingene. Unitas Rejser er en god  arbejdsplads, 
hvor der bliver stillet krav, men hvor vi som ansatte også bliver taget med på råd. Vi 
har altid begge ben på jorden og kan tage tingene på en seriøs, men også afslappet 
og humoristisk måde.” – Morten P.

MEDARBEJDERNE SIGER...

Alle medarbejdere i Rom 2018. 
Bianca - Rikke - Vini - Kim T - Maggie - Morten P - Morten D - Torgunn - Morten S - Jesper - Erik 

Klaus - Marianne - Kim N - Alison - Jacob - Inger - Bodil 



”Unitas Rejser har den bedste firmaånd, jeg 
nogensinde har oplevet.” – Maggie

”Jeg glæder mig altid til de dage, hvor jeg kommer her på kontoret. Der er 
stort set altid en god og afslappet stemning. Jeg synes, vi har nogle gode 
kunder og samarbejdspartnere, og ikke mindst nogle nye  spændende 
tiltag i støbeskeen.” – Erik

”Det er sjældent, at tingene passer lige ned i én kasse – man må nogle 
gange tillade de skæve vinkler. Det er det, der gør arbejdet i Unitas Rejser 
spændende og udfordrende.  I vores humanitære afdeling arbejder vi med 
kunder, som brænder for deres sag. Og vi føler, at vi er et lille, men vigtigt 
tandhjul i et stort maskineri, som gør en masse godt for de folk, som har 
allerstørst behov.” – Jacob

”Unitas er en moderne arbejdsplads hvor man oplever en positiv arbejdskul-
tur. Her er plads til forskelligheder og respekt for individuelle behov og ønsker. 
Samtidig  har Unitas en klar strategi og  målsætning i forhold til resultater og 
udvikling af forretningen.” – Morten S.

Klaus og Morten D til YMCA World Council 2018.





Når vi som missionsorganisation har ansvar for  medarbejderne, 
der rejser ud, er det vigtigt, at der er stor tryghed. Vi har en god 
og tillidsfuld dialog med Unitas Rejser, og vi kender  efterhånden 
hinanden godt. I dag har jeg det sådan, at når jeg ringer til Uni-
tas Rejser, er det som at bede en kollega om hjælp.”

Eva Madsen, personalekonsulent ved Danmission

”

Unitas Rejser er et veldrevet rejsebureau med deres eget  speciale 
og gode samarbejdspartnere. På de rejser, som jeg har været med til 
at arrangere, har jeg aldrig oplevet nogle kiksere – det vi aftaler på 
forhånd, bliver også gennemført på rejsen. Prisen er i den høje ende, 
men det hænger sammen med, at man ikke køber en rejse, som er 
lavet på samlebånd. Det betyder, at vi kan lave ture, som indeholder 
andre elementer end bare det sædvanlige.”

Leif Vestergaard, underviser på Teologi for Lægfolk i Aarhus

”

Vi bliver mødt med en positiv tilgang og føler os aldrig ’til 
besvær’. Rejsekonsulenterne arbejder ihærdigt på at matche 
vores budget og er gode til at finde alternative løsninger. Når 
vi er afsted, er det trygt og godt at vide, at Unitas Rejser altid 
er klar med assistance, hvis noget uventet opstår.”

Tine Schmidt, lærer på Egmont Højskolen 

”



Jubilæumsklokken. 20 og 25 års jubilarer er indgraveret i klokken.

En nål for hvert land du har besøgt i minimum 24 timer.

Vi starter alle fællesmøder med skønsang fra PULS sangbogen.



ANTAL MEDARBEJDERE

9 kvinder | 9 mænd

GENNEMSNITSALDER

44 år

GENNEMSNITLIG ANSÆTTELSESTID

8 år

KORTESTEOGLÆNGSTEAFSTANDMEDARBEJDEREHARTILUNITASREJSER

0,7 km | 95 km

ANTAL JUBILARER

Seks 10 års | To 15 års | To 20 års | Én 25 års

ANTALREJSEDESTINATIONERBESØGTAFMEDARBEJDEREIUNITASREJSER

187
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