
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tur til Hamburg 
For ungdom i 2. og 3. klasse VGS 

28. februar – 3.mars 2019 

www.voksenmenighet.no 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når jeg så skal ut i verden… 
Når du blir 18 år avsluttes kirkens trosopplæringsprogram. Samtidig er dette 

en fase av livet hvor dere ungdommer skal ta store valg, valg som betyr mye 

for livet de neste årene. Når dere snart skal ut i verden ønsker vi å være med 

på å gi dere noen verktøy som kan bidra til å beholde, og kanskje også 

forsterke, relasjonen til Gud, kirken og det kristne fellesskapet, selv om 

kanskje relasjonen til kirken hjemme avsluttes eller endres.  

På turen vil vi se nærmere på 

Sjømannskirken i Hamburg sin 

historie og virksomheten i dag. Vi 

skal se nærmere på virksomheten 

underkrigen, arbeidet med forsoning 

etter krigen, nødhjelpsarbeid blant 

hjelpetrengende tyskere m.m. 

 Virksomheten i dag gir oss innblikk i 

hvordan Norge og Tyskland 

samarbeider om mange spørsmål, 

både på nasjonalt plan og mer lokalt 

plan.  

før turen for å gå gjennom turens 

innhold og gjøre de nødvendige 

Det er skrevet et anbefalingsbrev 

for turen som kan brukes for å søke 

faglærer(e) på skolen om godkjent 

fravær for turen.  

Det legges opp til en samling for 

deltagerne turen for å gå gjennom 

turens innhold og gjøre de 

nødvendige forberedelser. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 28.Februar: 

Reisedag. 

Fredag 1. mars:  

Besøke Neuengamme-

konsentrasjonsleir. Lunsj/fritid i byen. 

Middag og felles samvær på Sjø-

mannskirken, gruppesamtale rundt 

tematikken fra Neuengamme.  

Fokustime: «Hva skal jeg med Gud?».  

Lørdag 2. mars:  

Fokustime: «Har kristne et særskilt 

samfunnsansvar?» Felles byvandring 

til utsiktstårn m.m. Besøk på 

«Sjokolademuseum». Ettermiddag: 

Foredrag om Sjømannskirken i 

Hamburg sin historie under og etter 

krigen. Middag på Sjømannskirken. 

Besøk på «Miniaturen Wunderland», 

verdens største modelljernbane/ 

miniatyrland.  

Kveldsavslutning på Sjømannskirken.  

Søndag 3. mars:  

Gudstjeneste på Sjømannskirken. 

Besøke utstil-lingen i St. Nikolai 

(minnesmerke over bombingen av 

Hamburg 1943). Gruppesamtale og 

temasamling om «Hvordan leve som 

en kristen?». Avslutning og 

oppsummering.  

Hjemreise søndag ettermiddag/kveld 

eller mandag 4. mars

 

PROGRAM I HAMBURG OG 
OMEGN  
 
 
 
 
 

 

Det blir lagt opp et 4-5 dagers program hvor dags-temaene vil ha fokus 

på nåde, tilgivelse, forsoning og fred i en historisk og kirkelig 

sammenheng. Programmet her er en skisse og det kan bli noen 

endringer. 

 



PRIS FOR TUREN 
 Er foreløpig 2.250 kr pr. deltager. Dette Inkluderer transport i Hamburg og til Neuengamme, 

overnatting (enkel standard), billetter til felles program, og tre måltider om dagen i Hamburg. 

Reise til og fra Hamburg kommer i utgangspunktet i tillegg, men dette prøver vi å få til at 

Voksen menighet sponser. 

 

For mer info, kontakt: 

 

Magnhild Nerheim Andersen 

Trosopplæringsleder 

Ma572@kirken.no 

tlf 23 62 94 59 

 
eller 

 
Mari Frydenlund Elverhøi 

Menighetspedagog  

mob: 408 14 359 

me972@kirken.no 

 

 

 

 

 

 


