
 TURPRIS FRA OSLO       kr 10.950 

Turpris fra Ålesund        kr 11.950 

Tillegg fra andre byer i Sør-Norge    kr 1500,- 

 

Tillegg for enkeltrom         kr 1500,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyturen Oslo – London tur/retur  

• 4 overnattinger i dobbeltrom m/frokost 

• 3 middager  

• Inngangspenger og busstransport i pakt 

med turprogrammet 

• Reiseledertjenester 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

• Musikal 

 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk    

påmeldingskjema som finnes på vår nettside    

eller på telefon 70 17 90 00  

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

All Souls Church  British Library  

Vakter utenfor Buckingham Palace 

London Eye 

19.-23. september Turteam:  Ragnhild K.V. Espelund, Yvonne og Bjørn Hinderaker  

Denne turen er i samarbeid med Radio Sunnmøre 

 

Er kristen tro troverdig? Er refleksjonene og svarene til den kjente forfatteren 

C.S. Lewis fortsatt aktuelle? Møt disse på hans hjemmebane i Oxford!  

I C.S. LEWIS SINE FOTSPOR 

OXFORD OG LONDON   



I C.S. Lewis sine fotspor 

Oxford og London 

Hvorfor er kristen tro         

troverdig? Svarene til den 

kjente forfatteren C.S. Lewis 

er fortsatt aktuelle. Møt dem 

på hans hjemmebane!  

 

Denne turen er i samarbeid med: 

 

TORSDAG 19.09.2019 

OSLO - LONDON  

Avreise Oslo Kl. 13.05 D8 2805 

Ankomst London Kl. 14.25  
 

MANDAG 23.09.2019 

LONDON - OSLO 

Avreise London Kl. 09.20 DY 1303 

Ankomst Oslo Kl. 12.25  

Dag 1 

Torsdag 19. september 

Avreise fra Gardermoen 

13.05. (fra Ålesund 09.10)

Ankomst London Gatwick 

14.35. Vi kjører buss direkte til 

Oxford– «The City of Dreaming 

Spires» og Hotel Linton Lodge. 

Middag og samling om kvelden 

der vi får et første møte med 

C.S. Lewis (1898 – 1963), hans 

Oxford og hans forfatterskap. 

Første samling: Fabelaktige 

fortellinger: Om C.S. Lewis’ 

fantasilitteratur. 

 

Dag 2 

Fredag 20. september 

Etter frokost blir det samling på 

hotellet. 

Andre samling: Fornuft og 

fantasi: Om C.S. Lewis’ vei fra 

ateisme til kristen tro. 

 

Etter samlingen blir det en  

rundtur til fots. Vi bruker dagen 

på å utforske den historiske og 

sjarmerende universitetsbyen, 

med C.S. Lewis sitt liv som    

utgangspunkt. Byvandringen vil 

blant annet føre oss til: 

• Magdalen College (fra 

1458), der Lewis var lærer. 

• Addison’s Walk, en idyllisk 

sti som er kjent for en        

avgjørende samtale mellom 

Tolkien og Lewis når det gjaldt 

Lewis sin vei til kristen tro. 

• University Church – kirken 

hvor Lewis holdt sin berømte 

preken The Weight of Glory. 

• Eagle and Child (fra 1650), 

stampuben til forfatter-

klubben The Inklings (Tolkien, 

Lewis m.fl.), der manus til bl.a. 

Narnia og Ringenes Herre ble 

diskutert. 

• University Church – kirken 

hvor Lewis holdt sin berømte 

Magdalen College London 

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

eller på telefon: 

70 17 90 00 

 Dag 4 

Søndag 22. september 

Kort samling på hotellet etter 

frokost. 

Fjerde samling: Tro og         

følelser: Om C.S. Lewis og det 

engelske kirkelandskapet. 

Deretter kort introduksjon til 

All Souls Church og             

kirkelederen John Stott.  

Deretter gudstjeneste i All Souls 

Church (nær Oxford Street) – 

der den verdenskjente,    

evangelikale lederen John Stott 

(1921-2011) var pastor. Samling 

i kjelleren etter gudstjenesten. 

Videre blir det vandring langs 

Oxford Street til Hyde Park og 

Speakers’ Corner, der vi får et 

møte med livssynsmangfoldet via 

debatter og diskusjoner.        

Avslutningsmiddag og        

kveldssamling på hotellet. 

Femte samling: Kjærlighet og 

følelser: Om kjærlighetens 

preken The Weight of Glory. 

• Blackwell, verdenskjent   

bokhandel med det gigantiske 

utvalget av bøker i The     

Norrington Room. 

Middag i Oxford tidlig på     

kvelden før vi reiser med buss til 

London for sen ankomst til    

Hotel St. Giles hvor vi skal bo 

de neste tre nettene. 

 

Dag 3 

Lørdag 21. september 

Frokost og samling på hotellet. 

Tredje samling: Fornuft og  

følelser: Om C.S.Lewis’ argu-

menter og de nye ateistene. 

Resten av dagen og kvelden er 

til fri disposisjon men vi har   

tilbud om følgende program: 

• British Library, med bl.a. 

bibelmanuskriptet Codex  Si-

naiticus (fra 330/350) 

• Musikalen Les Miserables 

rolle i C.S.Lewis’ liv. Deretter 

felles refleksjon over hva     

arven fra C.S. Lewis kan bety 

for våre liv.  

 

Dag 5 

Mandag 23. september 

Tidlig avreise fra hotellet. Felles 

transport med buss til flyplassen. 

Flyavgang kl 09.20. Ankomst 

Gardermoen kl 12.25. (Oslo – 

Ålesund: 15.05 – 16.05) 

 

NB! Vi gjør oppmerksom på 

at mye av programmet på 

denne turen er til fots og at 

en må beregne å måtte gå 

en god del både i Oxford og 

i London.  

Oxford 


