
 

 
 

 
 

Til den det måtte gjelde 
 

28. februar-3. mars 2019 arrangerer Sjømannskirken studietur til Hamburg. Målgruppen er 
ungdom i Den norske kirke fra 17 år og oppover, og målsettingen med turen er å studere 
nordmenns opplevelser i Hamburg og omegn under 2. verdenskrig – og hvordan dette har 
påvirket relasjonen mellom nordmenn og tyskere frem til denne dag, både samfunnsmessig 
og kirkelig. Vi vil også bruke disse opplevelsene til å drøfte hvilket samfunnsansvar vi som 
enkeltmennesker og grupper har i dag. 
 
Studieturen vil ha relevans for fagene historie, samfunnsfag, norsk, KRLE og tysk. 
 
På studieturen vil deltagerne besøke konsentrasjonsleiren Neuengamme, med særlig vekt 
på historien om de norske fangene der, da dette var en av transittleirene da de hvite 
bussen kom for å bringe skandinaviske fanger hjem. Vi vil i denne forbindelse også gå 
igjennom Sjømannskirken i Hamburg sin innsats for norske innsatte i Tyskland under 2. 
verdenskrig, samt arbeidet for «vanlige» nordmenn som var bosatt i Tyskland under krigen. 
 
Videre vil de gjennom foredrag og besøk i Hamburg lære om innsatsen nordmenn gjorde 
for tyske hjelpetrengende i årene etter 2. verdenskrig. Vi vil følge historien om nordmenn i 
Tyskland frem til denne dag, hvor så mange norske kunstnere, bedriftsfolk m.fl. igjen 
bygger og forsterker relasjonen mellom våre land. De vil også lære om Sjømannskirkens 
rolle for nordmenn i Tyskland i disse årene, og hvordan Den norske kirke og den tyske kirke 
samarbeider bl.a. om etiske spørsmål. 
 
Vi legger opp til en tur med stort faglig utbytte for elevene, en tur de selvfølgelig kan levere 
faglig rapport fra i etterkant. Vi håper derfor at faglærerne vil gi eleven godkjent fravær for 
to dager til gjennomføring av denne turen. 
 
For evt. spørsmål, kontakt turansvarlig i Sjømannskirken, Knut Erik Skarpaas på 
mobiltelefon 93 69 70 54 eller mail kes@sjomannskirken.no. 
 
Vennlig hilsen 

 
 
 
 
 
 

Knut Erik Skarpaas        
Sjømannskirken        
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