
 

Cathinka og Katharina 
 

Gründere av Guds nåde 
 Tyskland 9. – 16. mai 20119  

 

Vi reiser i sporene etter to kvinner som har satt varige spor 

i norsk historie. På hvert sitt område og i ulike tidsepoker 

var norske Cathinka Guldberg og tyske Katharina von 

Bora modige pionerer.   

 
I 2018 var det 150 år siden Cathinka Guldberg startet utdanningen av diakonisser i Norge. Hun er regnet som sykepleiens 

grunnlegger i Norge og fikk sin utdannelse i Kaiserswerth i Tyskland, på samme institusjon som Florence Nightingale hadde 

gått noen år tidligere. Katharina von Bora var nonnen som ble Martin Luthers kone. Hun ble en sentral skikkelse i 

reformasjonen og styrte alt det praktiske i Lutherhaus i Wittenberg. På turen blir vi nærmere kjent med disse sterke kvinnene 

og deres ideologiske drivkraft. Boken om Cathinka Guldberg er inkludert i prisen.  
 

Turen arrangeres av Vårt Lands venner - i samarbeid med Diakonissehuet Lovisenberg.  
 

Dagsprogram 
 

Torsdag 9. mai: Utreise fra Oslo  

Vi møtes på Lovisenberg kl 10:00 for omvisning på det 

nye Cathinka- museet og enkel lunsj (inkl.). Avreise til 

Hjortneskaia kl. 12:00, og videre med Color Lines 

cruiseferge, Color Magic kl. 14:00.  Vi nyter 

cruisetilværelsen ut Oslofjorden. Velkomstsamling 

ombord og middagsbuffé på kvelden. Overnatting i 

gode innvendige doble lugarer.  

  

Fredag 10. mai: Kiel – Düsseldorf-Kaiserswerth 

Frokostbuffet om bord og ankomst Kiel kl. 10:00. Vi 

kjører sørover vai Hamburg, Bremen og Osnabrück og 

legger inn nødvendige pauser underveis. Ankomst 

Düsseldorf sent på ettermiddagen. Middag og 

overnatting på Mercure Hotel Düsseldorf-Ratingen. 

 

Lørdag 11. mai: Kaiserswerth – Eisenach 

Omvisning i Kaiserwerth på moderhuset med kirke, 

Florence Nightingale- sykehuset og museet. Vi besøker 

også prestegården, «vuggen» der hele den diakonale 

virksomheten startet. Her fikk både Florence 

Nightingale og Cathinka Guldberg sin utdanning. På 

ettermiddagen kjører vi til Eisenach. Middag og 

overnatting (2 netter) på Pentahotel Eisenach. 

 

Søndag 12. mai: Wartburg – Eisleben – Erfurt  

Vi besøker middelalderborgen Wartburg der Luther 

oversatte Det nye testamente til tysk på 11 uker. 

Deretter fortsetter vi til Luthers fødeby, Eisleben, og 

ser bl.a. huset der han ble født og der han døde.  

Utpå ettermiddagen kjører vi til Erfurt der vi også 

spiser middag på Kaisersaal Erfurt Lutherkeller. 

Tilbake til vårt hotell i Eisenach 

 

Mandag 13. mai: Eisenach – Torgau – Wittenberg 

På formiddagen besøker vi Torgau der Catharina von 

Bora døde og er gravlagt i Mariakirken. 

Vi fortsetter deretter til Lutherstadt Wittenberg. 

Det var her reformasjonen startet i 1517 da Luther slo 

opp de berømte 95 tesene på døra til slottskirken. Etter 

en lunsjpause besøker vi kirken der Luther ofte talte og 

«Lutherhaus» der han underviste og bodde sammen 

med Katharina von Bora. 
På kvelden kjører vi nordover mot Potsdam og Berlin. 

Middag og overnatting (2 netter) på Hotel Zur Insel, 

Werder/Havel utenfor Potsdam. 

 

Tirsdag 14. mai Potsdam & Berlin 

Dagen tilbringes i Potsdam/Berlin – området og vi får 

bl.a. med oss en flott bysightseeing og deretter et besøk 

i det jødiske museum. Middag på hotellet om kvelden. 

 

Onsdag 15. mai: Berlin – Kiel 

Tidlig frokost på hotellet før vi kjører nordover til Kiel. 

Herfra seiler vi kl. 14:00 med Color Fantasy mot Oslo.  

 

Torsdag 16. mai: Oslo 

Ankomst Hjortneskaia kl. 10:00. Bussen kjører til 

sentralstasjonen og videre til Lovisenberg. 

 

Reiseledere: Berit Hovland, tidl. rektor ved Lovisenberg og forfatter av boka om Cathinka Guldberg 

  Helge Simonnes, tidl. sjefredaktør i Vårt Land og reiseleder på Vårt Land – turer 

  Geir Sandvik, sjåfør og seniorkonsulent i Plussreiser 

 
Pris pr. person i dobbeltrom: kr 14 900,- 
Tillegg: Enkeltrom: kr 1000,- / enkeltlugar på fergene: 2000,- 

 
Turprisen inkluderer:  

Bussturen, fem hotellovernattinger m/halvpensjon (frokost og middag), cruiseferge Oslo – Kiel t/r med innvendige 

doble lugarer (frokost- og middagsbuffet begge veier), guidede omvisninger og inngangspenger i henhold til 

programmet.  Ikke inkludert: Øvrige måltider, avbestillings- og reiseforsikring. 

  

Teknisk arrangør: 


