
 
        

 
 
 

 
 
 

14.06.2021 

Europatur 2022 

med Oberammergau 
i fotsporene til Luther, Bach og 

Bonhoeffer 
                                 02.-10. juli  

 
Pasjonsspillene i Oberammergau blir arrangert hvert 
10 år, og LB Tur Telemark sammen med Øvre 
Telemark prosti har gleden av å invitere til tur 
gjennom Europa sommeren 2022 med spillet i 
Oberammergau som høydepunktet på reisa.   
Turen før og etter Oberammergau går i fotsporene 
til Martin Luther, Johan Sebastian Bach og Dietrich 
Bonhoeffer. 

 
Dag 1, lørdag 2. juli 2022: Telemark-Gøteborg 

Vi entrer bussen med kurs for sørligere strøk. Dagens mål er Gøteborg og Stena sin båt til Kiel. Før det 
har vi testet sjøbeinet over fjorden fra Sandefjord til Strømstad. Aftensbuffe på båten til Kiel. 
 

Dag 2, søndag 3. juli: Kiel-Eisenach 
Etter en god frokost og flott innseiling til Kiel, setter 
vi oss i bussen. Vi skal delta på en gudstjeneste i 
nord-Tyskland, før vi legger Auto-Bahn under våre 
dekk. Vi stopper ca hver andre time for mat og 
nødvendige behov og kommer fram til Eisenach 
tidlig på kvelden. Middag og overnatting på 
Pentahotel Eisenach. 460 km. 
 

Dag 3, mandag 4. juli: Wartburg  
I dag skal vi besøke middelalderborgen Wartburg i 
Eisenach. Det ligger på en 410 meter høy klippe 
over Eisenach. Her satt Martin Luther i skjul i 1521 
og oversatte nye testamentet til tysk. Etter besøket 
på borgen står bussen klar til å frakte oss ned til Oberammergau. Middag på hotellet. 500 km 
 

Dag 4, tirsdag 5. juli: Oberammergau og spill 
Dette er den store pasjonsdagen. Spillet begynner kl 1400, og fram til da gjør vi oss litt kjent i byen. 
Middag denne dagen blir servert i pausen av pasjonsspillet. Overnatting i Oberammergau 

 

Dag 5, onsdag 6. juli: Eitel, Seefeld og Ørneredet 
Vi forlater Oberammergau og kjører en liten halvtime til Eitel, der vi 
besøker bendictinerklosteret hvor Bonhoeffer bodde i skjul for 
Gestapo 3 måneder rundt nyttår 1940-41. Deretter går turen til 
Seefeld hvor gondolen tar opp i fjellheimen for en spasertur og 
lunsj. (ikke innkalkulert i turprisen), Videre går ferden til 
Brechtesgaden der vi skal besøke det berømte Ørneredet. Vi tar 
spesialbusser opp den siste veistrekningen og så den omtalte 
heisen helt opp i «hytta». Etter besøket her, går turen til St. Johann 
Im Pongau og Hotel Brückenwirt for overnatting.  
 

 
 

 

Øvre Telemark Prosti    
 



 
 

Dag 6, torsdag 7. juli: Båttur og KZ Flossenburg:  
Etter frokost går turen til maleriske Königssee. Her blir det 
en morgenrunde før vi setter oss i bussen og for alvor 
legger kursen nordover. Målet denne dagen er Weiden og 
vi besøker konsentrasjonsleiren Gedenkstatte KZ 
Flossenburg, hvor Bonhoeffer ble tatt av dage 9.april 1945 
på direkte ordre fra den øverste nazi-ledelsen. Videre til 
Amedia Hotel Weiden for middag og overnatting. 370 km 
 
 

 
Dag 7, fredag 8. juli: Dresden og Leipzig 
Vi er i det tidligere Øst-Tyskland, og skal i dag besøke både Dresden med 
Frauenkirche og byen der Johann Sebastian Bach bodde og arbeidet i 27 år; 
Leipzig.  Felles middag på hotellet, InterCityHotel, i Leipzig. 350 km 
 
 
 

 

Dag 8, lørdag 9. juli: Leipzig-Kiel 
Vi bruker noen morgen- og formiddagstimer i Leipzig før bussavgang Kiel. Her venter Stena Line på 
oss med dekket bord og rene lugarer.  500 km  
 

Dag 9, søndag 10. juli: Gøteborg-Telemark 
Vi ankommer Gøteborg klokka 0945 og er snart ute på E-6 på vei mot Strømstad. Enda en båttur før vi 
er hjemme i gamlelandet. Tilbake på bosted/avreisested på kvelden.  
 
 

Turen arrangeres av Øvre Telemark prosti i samarbeid med LB-TUR Telemark. Turen er åpen for alle, 

enten du bor i en av menighetene i prostiet eller annet sted.  

Hver dag vil vi ha gudstjeneste eller tidebønn, gjerne i en lokal kirke. Underveis besøker vi steder som 

har tilknytning til livene til Luther, Bach og Bonhoeffer.  

Du vil også bli invitert til tre tema-samlinger i forkant av turen, hvor vi har fokus på hver av disse tre 

personene, samt gir utfyllende informasjon om turen. 

 

Velkommen med på tur! 

Med beste turhilsen fra reiselederne 
 

 

Reiseledere: 

Sokneprest Rune Lia  

Tlf.: 909 80 803 

Epost: rune.lia@notodden.kirken.no 

 

Kantor em. Dagfinn Køhn 

 Tlf.: 970 42 675 

 

Påmelding til reiselederne. 

 

Kr. 7000,- betales ved påmelding. 

Kr.14.900,- pluss evt. enkeltromstillegg 

betales innen 1.mai 2022. 

Turen har plass til 50 deltakere. 

Løpende påmelding. 

Forbehold om mindre endringer i 

programmet. 

Teknisk arrangør:  

LB Tur Telemark AS 

 

 

Pris: kr 21 900.- 

 

Inkluderer følgende: 

• Bussreisen i moderne buss 

• Ferge Sandefjord – Strømstad T/R 

• Ferge Gøteborg – Kiel T/R Overnatting i inv. to 

sengs lugarer. 

• 6 netter på hotell i dobbeltrom 

• 8 frokoster og 8 middager/ aftensbuffe 

• Besøk på slottet Wartburg inkludert 

busstransport fra parkering til slottet 

• Passionsspillene i Oberammergau inkludert 

transport T/R hotell, middag med drikke i pausen 

• Besøk på Ørneredet inkludert buss T/R 

• Båttur på Königssee 

 

Tillegg for enkeltrom/lugar: Kr 3 800.- 

 


