
 

  

Med Vårt Land til  

Oberammergau & Pilgrimsvandring  

22.-28. juni 2020 
 

Det er i år 490 år siden Augustana (den lutherske kirkes 

trosgrunnlag) ble lagt fram i Augsburg, en av Tysklands 

vakreste byer. Vi vandrer i Luthers fotspor i byen, drar på 

pilgrimsvandring langs «Jacobsweg» i Schwaben og videre i storslått 

natur i Ammergauer Alpen. Pasjonsspillet i Oberammergau blir turens høydepunkt. 

 

Dag 1: Mandag 22. juni 

Avreise med Lufthansa fra Gardermoen kl 11:35 og ankomst München kl 13:50. Muligheter for tilslutning 

fra andre flyplasser*. Her blir vi hentet av vår buss som tar oss vestover mot vårt hotell like sør for 

Augsburg; Hotel Best Zeller i Königsbrunn. Middag og velkomstsamling på hotellet. 

 

Dag 2: Tirsdag 23. juni 

Etter frokost på hotellet kjører bussen oss til klosteret Oberschönenfeld 

vest for Augsburg. Her starter vi dagens pilgrimsvandring og går 

vestover langs den gamle pilegrimsveien «Jacobsweg» til valfartskirken 

«Maria Vesperbild». (20 km – ca. 6 timer). Turen går over de bølgende 

lave åsene i Schwaben. Vi kjører til det gamle cisterncienserklosteret 

Oberschönenfeld og vandrer en halv time gjennom skogen langs en elv 

til et Jakobskapell der vi har morgenbønn. Videre følger vi en svingete 

grusvei i tett skog over åsen til landsbyen Fischach. Her stanser vi for 

lunsjpause ved byens Jakobskapell. Etter lunsj følger vi en asfaltert 

gangvei til landsbyen Wollmetshoven. Inne i skogkanten har vi 

skriftlesning ved Mariagrotten og går så i stillhet over nok en skogkledd 

ås mot målet for dagens etappe; valfartskirken Maria Vesperbild. Vi besøker kirken før vi drar med bussen 

vår tilbake til hotellet i Königsbrunn. På kvelden blir det middag på hotellet og deretter fellessamling med 

forberedelse til pasjonsspillet. 

 

Dag 3: Onsdag 24. juni 

Vi forlater hotellet etter frokost og kjører halvannen times tid sørover til landsbyen Bad Kohlgrub i Bayern. 

I dag går vi fra Bad Kohlgrub over Hörnle til Oberammergau. (10 km – ca. 4 timer) 



 

  

Vi tar stolheisen opp til Zeitberg (1400 meter over havet) og holder morgenbønn på toppen. Derfra går vi 

på en sti over de tre Hørnletoppene med storartet utsikt over dalen nedenunder. På turens høyeste punkt 

Steierkopf (1535 moh) får vi utsikt mot Ammergau-alpene. Vi følger deretter en bratt og noe ulendt sti ned 

til Drei Marken på 1270 moh der vi tar lunsjpause ved en koselig hytte. Etter skriftlesningen følger vi en 

grusvei nedover til Oberammergau der dagens etappe ender foran Pasjonsteateret. Her venter vår buss 

som tar oss til vårt hotell i Oberau**, litt utenfor pasjonsspillbyen. Middag på hotellet.  

**Forbehold om endring av overnattingsted i Oberammergau. 

 

Dag 4: Torsdag 25. juni 

I dag er selve dagen for Pasjonsspillet. Vi kjører inn til 

Oberammergau etter frokost på hotellet. Du får du god tid til egne 

opplevelser før vi finner våre plasser i amfiet. Pasjonsspillet 

begynner kl 14:30 og varer til ca. kl 22:30. Midtveis i spillet blir det 

tre timers pause der vi blir servert middag på en av byens 

restauranter. Etter avsluttet forestilling kjører vi tilbake til vårt 

hotell i Oberau for overnatting. 

 

Dag 5: Fredag 26. juni 

Etter en rolig frokost på hotellet kjører bussen oss tilbake til Oberammergau der vi tar gondolbanen opp på 

Laberfjellet (1686 meter over havet). Her er strålende utsikt over alpelandskapet.  

Dagens vandring (8km – ca. 3,5 timer) tar oss til den karakteristiske klippen «Ettaler Mandl» med utsikt 

ned til klosteret Ettal. (De som tør å klatre, kan ta turen om toppen, mens resten har matpause nedenfor). 

Vi går så tilbake til Oberammergau der bussen venter for å ta oss tilbake til Hotel Best Zeller i Königsbrunn, 

utenfor Augsburg. Middag og kveldssamling på hotellet. 

 

Dag 6: Lørdag 27. juni 

I Luthers fotspor i Augsburg.  

Vi kjører buss inn til byen og besøker først St. Anna-klosteret (nå 

luthersk kirke) der Luther bodde under debatten med kardinal 

Cajetan i 1518. Vi bruker litt tid i Luthermuseet her. Derfra går vi 

gjennom den sjarmerende gamlebyen til Rådhuset, hvor den 

Augsburgske freden ble proklamert i 1555 (der prinsippet om at 

fyrsten bestemmer religionen ble fastslått). Videre går vi til 

Fronhof, der den Augsburgske konfesjon (Augustana) ble lest opp 

den 25. juni 1530. Så følger vi gaten tilbake forbi Rådhuset, og til 

Fuggerhuset, der disputasen med Cajetan ble holdt. Vi avslutter 



 

  

ved St. Ulrich og Alfra, en luthersk og katolsk kirke som har ligget vegg i vegg helt siden 1500-tallet. Etter 

litt tid på egenhånd i denne vakre byen kjører vi tilbake til vårt hotell i Königsbrunn. Middag og 

kveldssamling med turavslutning. 

 

Dag 7: Søndag 28. juni 

Etter en tidlig frokost på hotellet kjører bussen oss tilbake til flyplassen utenfor München. Flyavgang med 

Lufthansa kl 11:00, via Frankfurt til Oslo. Ankomst Gardermoen kl 14:55. Muligheter for tilslutning med fly 

til andre flyplasser*. 

 

Det blir tidebønner og skriftlesning hver dag, og også stille vandring når terreng og program passer til det. 

Erling Rimehaug vil holde innledninger blant annet om pasjonsspillets bakgrunn i europeisk historie, 

reformasjonshistorien sett fra Augsburg og om bekjennelsesskriftet Augustana som fyller 490 år akkurat 

mens vi er der. 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

 

 

 

 

 

 

Turen går i samarbeid med: 
 

  

 

 

 

 



 

  

Informasjon og priser: 
 

Turpris:    kr 20.990 
Tillegg for enkeltrom: kr 3.250 

*Tillegg for tilslutning: kr 1.500 
 

Turprisen inkluderer: Fly Oslo-München t/r, overnatting med halvpensjon, transport, inngangspenger, 
guiding og billetter iht. program, billetter til pasjonsspillet i kategori 2 (nest beste kategori) tekstbok på 
norsk, reiseledertjenester fra norsk turteam. 

Ikke inkludert: Øvrige måltider, drikke til måltidene, forsikringer. 
 

Turteam: Mette og Erling Rimehaug  
 

Flytider: 
22.06.2020 Oslo – München 11:35 – 13:50 LH2453 
28.06.2020 München – Frankfurt 11:00 – 12:00 LH103 
28.06.2020 Frankfurt – Oslo 13:00 – 14:55 LH862  

 
*Tilslutninger: 
På denne turen tilbyr vi tilslutningsbilletter fra Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, 

Molde og Trondheim. Disse billettene er gjennomgående billetter der du sjekker inn på din hjemflyplass 

helt frem til München. Priser for tilslutningsbilletter er kr 1500 per person tur/retur.                                   

For andre avreisesteder, ta kontakt for tilpasset reiseopplegg og pris.  

 
22.06.2020 Kristiansand – Oslo 08:50 – 09:35  
28.06.2020 Oslo – Kristiansand 16:00 – 16:45  
 

22.06.2020 Stavanger – Oslo 09:35 – 10:25  
28.06.2020 Oslo – Stavanger 18:30 – 19:25  
 

22.06.2020 Haugesund – Oslo 09:40 – 10:30 
28.06.2020 Oslo – Haugesund 21:15 – 22:05  
 

22.06.2020 Bergen – Oslo  09:20 – 10:10  
28.06.2020 Oslo – Bergen  16:55 – 17:45  
 

22.06.2020 Ålesund – Oslo  09:15 – 10:05 
28.06.2020 Oslo – Ålesund  17:15 – 18:10  
 

22.06.2020 Molde – Oslo  08:30 – 09:20 
28.06.2020 Oslo – Molde  19:30 – 20:25  
 

22.06.2020 Trondheim – Oslo 09:25 – 10:20 
28.06.2020 Oslo – Trondheim 18:35 – 19:30  


