8 dage i Martin Luthers fodspor
En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg - Torgau - Magdeburg
Tidsrum: mandag 28.maj - mandag 4.juni 2018.
I Martin Luthers fodspor - 8 dage med moderne langtursbus og erfarne rejseledere.
Rejseledere: Ole Dybro og Kalle Kessler.
Chauffør: Marco Rohr.
Rejsebureau: Neubauer Touristik, Flensburg.
Turen er åben for alle interesserede - og udbydes i Morsø, Thisted og Sydthy provstier.
I forbindelse med 500 års reformationsjubilæet 2017, er alle lokaliteter, forbundet med Luther,
blevet kraftigt opdateret, så en Luther rejse er absolut interessant og aktuel.
I rejsens pris er inkluderet morgenmad, aftensmad, mens drikkevarer er for egen regning. Desuden
er frokost i byen for egen regning.

PROGRAM:
Mandag den 28.maj kl. 05.00
Afgang fra Cafe Holmen, Nykøbing Mors
Næste afgang OK tanken, Vildsund kl. 05.30
Vi kører på motorvejen til Tyskland med passende ophold ved rastepladser for
toiletbesøg/rygepauser og selvfølgelig frokost. Ved Flensburg skifter vi til vores sædvanlige
chauffør og der bydes på morgenkaffe, for egen regning.
Undervejs i bussen er der toilet - det henstilles dog, at man fortrinsvis benytter toiletter på
rastepladser.
Desuden er der mulighed for at købe kaffe, the, øl, vand og vin - for egen regning.
I bussen udnyttes tiden til oplæg om reformationen med baggrund og der udleveres en
informationsmappe, som kan bruges på hele turen. Det er dog også muligt at nappe en “morfar” uden protest fra rejseleder.
Desuden vises film og andet baggrundsmateriale i bussen, der er en fuldt udstyret Mercedes bus
med AV-udstyr.
Vi er først fremme ved Mercure Hotel i Erfurt til aftensmaden - efter aftensmaden er der bytur for
de endnu oplagte og andre kan hvile ud på hotellet.

Tirsdag den 29.maj
Morgenmad på hotellet - dernæst følges vi gennem den smukke gamle by ad den maleriske
Krämerbrücke til Domkirken, hvor Luther blev præsteviet.

Vi skal foruden kirken se Gloriosa, domkirkens mægtige klokke fra 1497 - der vejer 7 ton og er
støbt på pladsen mellem de to kirker.
Fra Domkirken bevæger vi os ned over Domplatz til Fischmarkt, hvor vi skal spise frokost.
Efter frokost vil vi se Predigerkirche, dominikanernes imponerende kirke, hvor Meister Eckehardt
har virket - måske er vi heldige, at vi kan høre en koncert i kirken onsdag aften i dette imponerende

kirkerum. Vi skal desuden se det gamle universitetskvarter, hvor Martin Luther har slået sine folder
- også i humanisternes hus, nuv. studenterhus Engelsburg, hvor Luther gjorde mange vigtige
bekendtskaber.

Erfurt er en utrolig spændende og rig by, der i middelalderen blev kendt for at være hjemsted for
produktion af farvevajd til blåfarvning af tekstiler, inden indigoen kom til Europa fra de oversøiske
lande.
Efter aftensmaden skal vi igen på bytur for de udholdende - der er rigtig mange listige steder i den
smukke by.
Onsdag den 30.maj
Tidligt om morgenen kører vi med bus til Wartburg udenfor Eisenach, hor Luther opholdt sig som
junker Jörg, efter rigsdagen i Worms 1521. Til Wartburg førtes han i hemmelighed, efter at hans
kurfyrste havde sikret sig hans person ved en skinbortførelse. Under de 10 måneders ophold her
tog begivenhederne fart i Wittenberg. På Wartburg oversatte Luther ved en kraftpræstation Det Ny
Testamente fra den græske grundtekst til et fyndigt og folkeligt tysk. Derved skabte han redskabet
til at mobilisere menigmand for de reformatoriske tanker.
Wartburg ligger i 410 meters højde og er en af de bedst bevarede tyske borge fra middelalderen,
malerisk i enhver henseende.
Fra Wartburg kører vi ned i Eisenach by, hvor vi skal spise frokost - derefter besøg i Johann
Sebastian Bachs fødehjem, nyindrettet som museum for den store komponist.
Efter Bach museet kører vi tilbage til Erfurt, hvor eftermiddagen er fri til evt. shopping - om aftenen
evt. en koncert i Predigerkirche.

Torsdag den 31.maj
Efter morgenmaden skal vi besøge augustinerklosteret, hvor Luther var munk og både mentalt og
fysisk blev præget af munkedisciplinen, som han så heftigt siden gjorde op med. Det var her i
klosterets kirke, hvor han med angst og bæven havde sin første messe med deltagelse af bl.a. sin

far.
Augustinerklosteret blev ramt af en bombe i 2.verdenskrigs sidste dage og en biblioteksbygning
blev lagt i aske og mere end 270 kvinder og børn, der havde søgt tilflugt i kælderen, indebrændte.

Det er umuligt at beskrive hele programmet, idet vi gerne indlægger spændende ting, som
deltagerne har ønske om,
Vi spiser på Mercure hotel på ankomstdagen og den sidste aften i byen - ellers spiser vi en af
aftenerne i Christoffel, den ældste kælder i Erfurt, hvor vi skal spise som i middelalderen.

Fredag den 1.juni
Vi forlader hotellet efter morgenmaden - vi kører til Luthers fødeby, Eisleben, hvor vi først skal se
det såkaldte fødehus med udstilling om bjergværksdrift i middelalderen, som Luthers far var

beskæftiget i.
Desuden om Luthers barndom og meget mere.

Fra fødehuset går vi op til Peter-Pauls-kirken, hvor Martin Luther blev døbt - den er nu indrettet
som Dåbscentrum - med den opgave at udbrede kendskabet til barnedåbens betydning og Luthers
tanker om dåben.
Efter kirkebesøget skal vi vandre ned på torvet, hvor vi skal spise frokost - efter frokost vandrer vi
op til det såkaldte Dødshus, hvor udstillingen foruden Luthers personlige død også omhandler
vores forhold til døden generelt.
Derefter kører vi til Wittenberg, til Martin Luther Hotel, hvor vi spiser aftensmad. Endnu engang er
der bytur for de udholdende, hvor vi skal besøge Beyerhof, Wittenbergs bryggeri midt i byen.

Lørdag den 2.juni

Efter morgenmaden kører vi til Torgau SØ for Wittenberg, kurfyrstens 2. residensby. I Torgau
skal vi høre historien om Luthers hustru, Katharina von Bora, der døde 1552 i byen og ligger
begravet i Marienkirche i byen.
Endvidere skal vi besøge Schloss Hartenfels, hvori indrettedes slotskapellet, som det første
reformatoriske kirkerum, efter Luthers anvisninger.
Hartenfels har været midtpunkt i mange historiske begivenheder - bl.a. var det herfra den
amerikanske front i 1945 først fik kontakt med den russiske front - slottet var simpelthen i
skudlinjen mellem de to fronter. Vi skal høre historien om, hvorledes den Røde Hær mødte US
Army, et møde der hvert år markeres siden 2.verdenskrig med de såkaldte Elbtage.
Endelig skal vi besøge det lille borgerhus, hvor Katharina von Bora døde, efter uheldigt at være
faldet af sin vogn på vej ind i byen - hertil var hun kommet 1552 sammen med Wittenberg
universitetets stab, efter at der endnu engang havde været pestudbrud i Wittenberg.
Vi spiser frokost i Torgau, hvorefter turen går tilbage til Wittenberg, hvor vi inden aftensmaden
besøger Slotskirken, hvor Luther ligger begravet.
Søndag den 3.juni
Efter morgenmaden er der gudstjeneste i Luthers prædikekirke, Stadtkirche. Efter gudstjenesten
gennemgås noget af det mest spændende inventar i kirken. Stadtkirche kaldes også
reformationens moderkirke.

Derefter frokost på torvet. Efter frokost skal vi besøge Luthers kloster i byen - i dag den største
reformationshistoriske samling i verden. Efter besøget i klosteret skal vi besøge Melanchthonhuset

- her fortælles der om Philip Melanchthon som Luthers nærmeste medarbejder, der fik så umådelig
stor betydning for de evangeliske universitets- og undervisningstanker. Melanchthon formåede
også at skrive den egentlige evangeliske troslære, Loci communes. Huset giver et godt indtryk af
Melanchthons alsidige interesser og begavelse.

Fra Melanchthonhaus går vi ind i Cranachhof, der rummede værksteder og boliger for den store
reformationsmaler Lucas Cranach, som har portrætteret Luther og mange af hans samtidige og
desuden skabte det store billedreservoir, som i den grad pædagogisk fremstillede den nye
evangeliske kirkes fortjenester. Det var her Martin Luther mødte den bortløbne nonne, Katharina
von Bora, hans senere hustru.

Efter rundvisningen i Wittenberg til reformationens arnesteder, går vi hjem til hotellet, hvor vi om
aftenen holder afslutningsmiddag og samler sammen på ugens mange oplevelser.
Mandag den 4.juni
Tidligt om morgenen forlader vi, efter morgenmaden, Wittenberg for at køre hjemad. Det er en lang
tur og chaufføren skal overholde sine køre-hviletids-skemaer, så vi gør det første ophold i
Magdeburg, hvor vi skal besøge den mægtige Magdeburger Dom - den største kirkebygning i
Europa, indtil Peterskirken i Rom blev færdig i 1600-tallet.

Der forventes hjemkomst mellem kl. 20 - 22. Det er umuligt at angive et præcist tidspunkt, da vi er
afhængige af, om trafikken glider jævnt eller der opstår trafikkøer. Også på hjemturen gøres der
selvfølgelig pauser ved rastepladser for toiletbesøg og vi skal selvfølgelig have frokost.
Praktiske oplysninger:
Tilmelding efter princippet: først til mølle.
men senest 1.april 2018.
Rejsens pris for 8 dages program er i dobbeltværelse kr. 7.150,Der er tillæg for enkeltværelse kr. 1175,I rejsens pris er inkluderet: overnatning i dobbeltværelse på 4 stjernede hoteller med bad og toilet morgenmad og aftensmad, ekskl. drikkevarer ved aftensmaden. Desuden er frokost i byen for
egen regning men rejseledere bestiller frokosten de fleste steder, da enkeltbestillinger tager al for
megen tid. Er der særlige hensyn til mad, oplyses dette ved tilmeldingen.
For egen regning: frokost samt drikkevarer til aftensmaden og drikkevarer i bussen - det er
praktisk, om man medbringer lidt EURO til udrejsen men der er pengeautomater i både Erfurt og
Wittenberg. De fleste steder kan man betale med sædvanlige betalingskort.
I rejsens pris er inkluderet afbestillingsforsikring.
Alle deltagere skal medbringe pas og det blå EU sygesikringskort.
Det er praktisk at medbringe godt humør, paraply, en lille rejsekikkert til betragtning af
glasmosaikker.
Der er toilet i bussen - dog opfordres til fortrinsvis at benytte toiletter på rastepladser.
Der er servering i bussen - med mulighed for at købe øl, vand, vin, champagne, kaffe og the.
Yderligere oplysninger hos:
Ole Dybro - tlf. 30 71 41 60 Kalle Kessler - tlf. 21 57 61 82
Tilmelding:
Morsø Provstikontor; E-mail: morsoe.provsti@km.dk
Da vi benytter tysk rejsebureau - Neubauer Touristik i Flensburg, der er medlem af den tyske
rejsegarantifond - betaler man hele rejsens pris på en gang, et par måneder før afrejse.
Bustransport: Neubauer Touristik - Marie-Curie-Ring 39, 24941 Flensburg, Tyskland
Hoteller:

Erfurt: Mercure Hotel, Meienbergstrasse 26-27, 99084 Erfurt. Tlf. 0049 36159490
Wittenberg: Luther Hotel, Neustrasse 7-10, 06886 Lutherstadt Wittenberg.
Tlf. 0049 34914580

