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23. - 29. APRIL 2018 

 
REISELEDER: 

Jan Gossner  



Vi lager tur for deg som ikke fikk dratt til Tyskland under jubileumsåret 2017. 
Vi besøker Wittenberg og andre steder knyttet til Martin Luther og 
reformasjonen, og Erfurt og Eisenach med borgen Wartburg. Luthers 
bibeloversettelse til tysk regnes som begynnelsen til et felles, tysk språk.  
Vi vil også se hva reformasjonen førte til av musikk og sang (Bach og 
Leipzig) og diakoni og misjon (Francke og Halle). Det blir både kultur, 
historie og teologi på turen, som også gir et oppdatert bilde av hvordan det 
er i dag i det tidligere DDR (Øst-Tyskland) og landskapene Sachsen-Anhalt 
og Thüringen. 
 

Litt om reiselederen:  
Jan Gossner er teolog og pastor i Den evangeliske lutherske Frikirke. Han har 
studert i Tyskland og har ledet flere turer til Luther-byene.  
 
Litt om reisearrangøren: Det er Gla´tur som er turoperatør. Byrået eies av Rolf 
Solås som har 30 års erfaring med turer i regi av Fokus Reiser. Sammen med 
Jan Gossner eier og driver han Kristiansand Folkehøyskole og arrangerer reiser 
gjennom sitt eget byrå Gla´tur. 
 

 
DAGSPROGRAMMET 

 
Dag 1, Mandag 23. april  NORGE – TYSKLAND, BERLIN – WITTENBERG 
Avreise fra Gardermoen med Norwegian kl 12.15 og ankomst Berlin kl. 13.50. Det er også mulig 
med utreise fra andre flyplasser i Norge til Oslo. På flyplassen Schönefeld i Berlin står buss og 
venter for å kjøre til Wittenberg for en første smak av reformasjonens hovedstad. Så kjører vi til  
hotellet der vi skal bo de to første nettene.  Middag og forberedelse til de neste dagene. 
 
 
Dag 2, Tirsdag 24. april  WITTENBERG  

Wittenberg er reformasjonens hovedby. Det 
var her Luther virket som ung lærer i teologi 
og bibelutleggelse ved det nye Universitetet 
som kurfurst Fredrik den Vise av Sachsen 
holdt sin hånd over. Vi skal se den restaurerte 
slottskirken og de viktigste severdighetene, så 
som torvet, og Stadtkirche (Marienkirche). 
Lunsj etter eget valg. Det blir også tid til 
byvandring på egen hånd og besøk til ”Luther-
huset” og ”Melanchthon-huset”. Middag og 
overnatting på hotellet. 

  
 
Dag 3, Onsdag 25. April  WITTENBERG  – LEIPZIG - WEIMAR 
Etter en god, tysk frokost på hotellet setter vi kursen sørover. Vi reiser både på tyske 
Landstrassen og på motorvei, Autobahn til Leipzig, som er den største byen i delstaten 
Sachsen. Her besøker vi den berømte Thomaskirken, der Luther prekte og Bach senere var 
kantor i mange år. Vi besøker også Nikolaikirken som spilte en avgjørende rolle ved DDRs fall.  
Vi reiser forbi den kjente byen Jena (Carl Zeiss optikk) og kommer til Weimar – Goethe og 
Schillers by. Her blir det middag og samling på hotellet der vi skal bo de neste tre nettene. 
 
 



Dag 4, Torsdag 26. april  WEIMAR - WARTBURG – EISENACH - WEIMAR 
 
 

 

 

 

 

Etter frokost kjører vi først til den imponerende middelalderborgen Wartburg, et sentralt sted i 
Luthers liv. Hit ble han ført forkledd som “Junker Jörg” og klarte å oversette Det nye 
testamentet til moderne tysk på 11 uker. Utsikten over landskapet I Thüringen er formidadel. Så 
drar vi ned til sentrum i Eisenach, der Luther gikk på skole i tre år fra han var 14. Vi besøker 
huset der han trolig bodde (Lutherhuset), og Georgskirken, der den unge Martin var korgutt. Her 
ble trolig Johann Sebastian Bach døpt. Eisenach har også et fint Bach museum. Her får du 
kjøpe mye god litteratur og mange souvenirer, både “Luther-blekk” og “Luther-sokker” med 
påskriften “Her står jeg og kan ikke annet…”.  Middag og samling på hotellet hvor vi deler 
opplevelser og erfaringer. 

 
Dag 5, Fredag 27. april  WEIMAR – ERFURT - WEIMAR 

Etter frokost skal vi ha vi en byvandring I denne idylliske byen Erfurt med bindingsverkhus og to 
imponerende kirkebygg. Vi besøker også Augustinerklosteret, der Luther bodde fra 1505 til 
1511. I dag er dette et kurs-senter for Den evangeliske kirken. Her finnes mange spisesteder for 
en god, tysk lunsj. Byvandring I gågaten og langs elven anbefales, før vi drar tilbake til hotellet 
for middag og overnatting. 

 

Dag 6, Lørdag 28. april  WEIMAR  - HALLE -  COTTBUS 
Denne siste reisedagen skal vi helt tilbake til Berlin, men vi unner oss et besøk i Halle, der 
August Herman Francke, en av den lutherske pietismens ledere sammen med Philip Jacob 
Spener virket. Det er særlig de store undervisningsanstaltene Francke og pietismen i Halle 
huskes for. Her ser vi hva reformasjonen førte til særlig når det gjelder diakoni, misjon, 
undervisning og bibeloversettelser. Vi har siste natten i Cottbus. Middag og overnatting på 
Radisson Blue Hotel.  
  
Dag 7, Søndag 29. april HJEMREISEDAG 
Vi sjekker ut av hotellet, blir fraktet med buss til flyplassen Berlin Schönefeld, ca 1 times 
kjøretur. Avreise med Norwegian kl. 09.50 og ankomst Gardermoen kl. 11.30. Videre med fly for 
dem som har tilslutningsbilletter til andre flyplasser i Norge.    
 
Bosteder 
Wittenberg 23. - 25. april, 2 netter Luther Hotel Wittenberg    
Weimar 25. - 28. april, 3 netter Leonardo Hotel Weimar 
Cottbus 28. - 29. april, 1 natt Radisson Blue Hotel 

http://reisegarantifondet.no/


GRUNNPRIS PR. PERSON: KR.  10.950,- 

Prisen inkluderer: flyreisen Oslo - Berlin tur/retur, overnatting i dobbeltrom 6 netter 
inkludert frokost og middag, dagsprogram som beskrevet. buss etter programmet, 
inngangsbilletter etter programmet, flyavgifter med kr. 2.380,-,  
 
Ikke inkludert: Enkeltromstillegg kr. 1.850,- Tips til guide og sjåfør. Reiseforsikring 
som alle må ha, så kontroller at du har gyldig forsikring for turen.  

 
PÅMELDING.

 

Påmelding sendes som beskrevet i påmeldingsblanketten. Bekreftelse, generell info og giro for 
innbetaling av depositum, kr. 1.500,- blir så tilsendt. Der er begrenset med plasser på turen, så rask 
påmelding anbefales.    
 
Sluttfaktura for turen blir sendt med forfall ca 1 måned før avreise. På sluttfakturaen trekkes det 
innbetalte depositumsbeløpet fra.  Reisedokumenter oversendes ca. 2 uker før avreise.  
 
Alle må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for gyldig forsikring for turen. Dersom 
du er usikker så sjekk med ditt forsikringsselskap om reiseforsikring og avbestillingsforsikring.  . 
 

PÅMELDINGSSKJEMA 
Påmeldingsskjemaet sendes enten i posten eller på mail.  

GLA’TUR, v/Rolf Solås, P. Rosenkrantzgt. 19, 4616 KRISTIANSAND. Mail: post@glatur.no  

Jeg/Vi melder meg/oss på tur til Tyskland 23. – 29. april 2017 med Jan Gossner 
 

NAVN (ER)  (som i passet): ..................................................................................……………….  
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TLF: ............................…… E-POST:.……….................….......................................................... 
 
                

ADRESSE:..........................................................................…………............................................. 
 
 
POSTNR.:................................STED:............................................................................................ 
 

Romalternativ: 

ENKELTROM        DOBBELTROM        DOBBELTROM MED EKSTRA SENG   

 
Dersom du har spesielle kostbehov eller ønsker assistanse på fly, ber vi om at du gir 
informasjon om dette på nedenstående linje. 
 
............................................................................................………………………………………….. 
 
 
 
     Signatur: ……………………………………………………………………. 

 
Prisene er gitt på gjeldende flypriser og valutakurser. Det tas forbehold om 

programendringer og at det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen.  
 


