
Her er tekst som
overskrift
Her er undertittelen

Blå Kors Kristiansand

Bli med på tur
2.-11. september 2022 

Pasjonsspillet i 
Oberammergau

Kun hvert 10. år!

I sentrum står et menneske



På turen vil det også bli andre flotte opplevelser, bl.a: Lutherstadt 
Wittenberg, Slottet Herrenchiemsee, Kehlsteinhaus -  Hitlers ørnerede og 
Salzburg. Dette forsterkes når man deler alle inntrykkene og det sosiale 
fellesskapet med andre. 

5. - 6. SEPT: Frokost og middag på 
hotellet. Den ene dagen blir det 
utflukt til Scloss Herrenchiemsee, 
bygd etter inspirasjon fra den 
franske solkongen Ludvig 14. 
Slottet veksler mellom praktfulle 
saler bekledd med marmor og 
rom i rå murstein og sementgulv. 
Den andre dagen har vi utflukt 
til Hitlers Ørnerede og Salzburg. 
Samlinger på kveldene. 

ONS 7. SEPT: Frokost på hotellet. 
Vi kjører om Innsbruck og besøker 
Berg Isel bakken og det berømte 
rundmaleriet rett ved hoppbakken. 
Videre til Seefeld og Garmisch-
Partenkirchen. Middag på 
kvelden, før vi lar forventningene 
sige inn over oss i forhold til 
den spennende morgendagen: 
pasjonsspilldagen! (180 km) 

Vi inviterer til en hyggelig rundreise i Europa, med innlagt 
pasjonsspill i Oberammergau. 

Program
FRE 2. SEPT: Oppmøte kl. 07:00 
på fergeterminalen i Kristiansand 
og utdeling av billetter. Avgang 
kl 08:00 med SuperSpeed 1, inkl 
buffet. Ankomst Hirtshals kl 
11:15. Andakt og sang i bussen, og 
kaffepauser underveis. Middag 
og overnatting på hotell i Plön, 
Schleswig-Holstein. (505 km) 

LØR 3. SEPT: Frokost på hotellet, 
andakt og sang i bussen, 
kaffepauser. Vi passerer Berlin, og 
har lagt inn et besøk i Lutherstadt 
Wittenberg. Middag og overnatting 
på hotell v/Leipzig. (443 km) 

SØN 4. SEPT: Frokost på hotellet, 
andakt og sang i bussen. Denne 
dagen passerer vi Bayreuth, 
Nürnberg og München. Flere 
kaffepauser underveis. Målet er 
Rosenheim, en koselig by syd i 
Bayern. Middag på hotellet. (549 km) 



TOR 8. SEPT: Frokost på hotellet, 
og vi kjører til Oberammergau. 
Formiddagen har vi til fri 
disposisjon i den verdensberømte 
alpebyen. Kl 13:30 begynner 
forestillingen i amfiet med plass 
til 4500, som er oppført spesielt 
til formålet. Etter ca. 2,5 timer er 
der tre timers middagspause, og 
kl 21:30 er det avslutning. Fulle 
av inntrykk begir vi oss tilbake til 
hotellet for siste overnatting. 

FRE 9. SEPT: Etter en god frokost 
skal vi etter hvert kjøre på den 
«Romanische Strasse». Ut på dagen 
har vi en god stopp i Rothenburg ob 
der Tauber, en by som går for å være 
den best bevarte middelalderbyen 
i Tyskland. Videre nordover blir det 
middag og overnatting på hotell v/
Alsfeld. (500 km) 

LØR 10. SEPT: Frokost på hotellet. 
Andakt og sang i bussen og 
kaffepauser underveis. I dag 
passerer vi byer som Kassel, 
Hannover og Hamburg. Vi skal ha 
middag og overnatting på hotell litt 
nord for byen. (420 km) 

SØN 11. SEPT: Frokost på hotellet, 
og ved grensehandler Otto Duborg 
gjør vi en stopp. Vi ankommer 
Hirtshals i god tid for ferjeavgang 
med den nye katamaranen til Fjord 
Line, som har avgang kl 18:00. 
Sang, musikk, vitnesbyrd, kaffe, 
middag, og nødvendige pauser 
underveis. Etter planen ankommer 
vi Kristiansand kl 20:15. (490 km) 

Endringer i programmet kan 
forekomme. 

 

I 1633 hadde halvparten av 
befolkningen i Oberammergau 
omkommet som en følge 
av pest. På den tiden herjet 
pesten med skrekkelig og 
dødbringende virkning over 
store deler av Europa. Byens 
ledere var fra seg av fortvilelse, 
og i et siste desperat forsøk 
henvendte de seg til de 
himmelske makter: 

De lovte å oppføre et 
pasjonsspill om Jesu lidelser 
dersom byen ble spart for 
videre død. 

Andre småbyer i Bayern 
hadde allerede oppført slike 
pasjonsspill. Det fortelles at fra 
den dagen av, når lederskapet 
i byen hadde gitt sitt løfte – 
så var det ingen som døde 
av pesten i Oberammergau! 
Det første pasjonsspillet 
ble således oppført i 1634, 
og i de senere år oppføres 
pasjonsspillet hvert 10 år. 

Og altså i 2022 neste gang. 

Pasjonsspillet i
Oberammergau



Samarbeidspartner:

TURPRIS: kr 18.500 ,- inkluderer: 
Reise i moderne turistbuss, veiavgifter, ferjeoverfart Kristiansand-
Hirtshals t/r, 9 hotellovernattinger i delt dobbeltrom m/dusj/WC, 
halvpensjon, arrangement i Oberammergau (2 dagers), guide i Salzburg, 
inngangsbilletter ifølge program, kaffe og kjeks i bussen.
Tillegg for enkeltrom kr 3.100,-. 

DEPOSITUM: Ved påmelding innbetales kr. 5000,- pr. person til Blå Kors 
Kristiansand. Restbeløpet for turen forfaller til betaling 2 måneder før 
avreise. Samtidig sendes mer detaljerte opplysninger. Faktura blir tilsendt. 

FORSIKRING: Hver deltaker er ansvarlig for sin egen reise- og 
avbestillingsforsikring. Husk gyldig pass og Europeisk Helsetrygdkort. 

PÅMELDING TIL TUREN: 
Blå Kors Kristiansand,
Gyldenløvesgt. 60, 4614 Kristiansand                                                        
Tlf: 90 10 68 73
E-post: trond.gundersen@blakors.no


