
 

 

Luther-rejse med biskoppen. 
 
8 dage i Martin Luthers fodspor – 26.maj – 2.juni 2023, begge dage inkl. 
 
En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg - Torgau - Magdeburg 
 
Tidsrum: fredag 26.maj – fredag 2.juni 2023 
 
I Martin Luthers fodspor - 8 dage med moderne langtursbus og erfarne rejseledere. 
 
Rejseledere: Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, Ole Dybro og Kalle Kessler. 
Chauffør: Marco Rohr. 
 
Rejsebureau: Neubauer Touristik, Flensburg. 
 
Turen er åben for alle interesserede, 
 
I forbindelse med 500 års reformationsjubilæet 2017, er alle lokaliteter, forbundet med Luther, 
blevet kraftigt opdateret, så en Luther rejse er altid aktuel og interessant. 
I rejsens pris er inkluderet morgenmad, aftensmad, mens drikkevarer er for egen regning. 
Desuden er frokost i byen for egen regning. Alle entreer i program er inkluderet i rejsens pris. 
 

PROGRAM: 
 
Fredag 26.maj 
 
Afgang fra Sindal bykirke kl. 05.00 - parkering bag kirken. 
Der er opsamling ved nummererede motorvejsafkørsler – opsamlingssted opgives ved tilmelding til 
rejsen. 
 
Vi kører på den jyske motorvej til Tyskland, med passende ophold ved rastepladser for 
toiletbesøg/rygepauser og selvfølgelig frokost. Ved Flensburg skifter vi til vores sædvanlige 
chauffør og der bydes på morgenkaffe, for egen regning. 
Undervejs i bussen er der toilet - det henstilles dog, at man fortrinsvis benytter toiletter på 
rastepladser. 
Desuden er der mulighed for at købe kaffe, the, øl, vand og vin - for egen regning. 
 
I bussen udnyttes tiden til oplæg om reformationen med baggrundsstof. Det er dog også muligt at 
nappe en “morfar” - uden protest fra rejseledere. 
Desuden vises film og andet baggrundsmateriale i bussen, der er en fuldt udstyret Mercedes bus 
med AV-udstyr. 
Vi er først fremme ved Mercure Hotel i Erfurt til aftensmaden - efter aftensmaden er der bytur for 
de endnu oplagte og andre kan hvile ud på hotellet. 



 

 

   Hotel Mercure – i Erfurts centrum 
 
Lørdag 27.maj 
 
Morgenmad på hotellet - dernæst følges vi gennem den smukke gamle by ad den maleriske 
Krämerbrücke til Domkirken. 
 

Krämerbrücke, Erfurt Domkirke og Severikirken, Erfurt 
 
 
 
Vi skal forbi Erfurts universitets gamle hovedbygning, hvor Luther studerede først jura, siden 
teologi – turen går ad de maleriske gader, forbi Engelsburg, det historiske studenterhus, hvor 
Luther har lært kredsen af humanister at kende – her knyttedes livsvarige forbindelser, 
betydningsfulde for Luthers senere virksomhed. 
 
 
 
Erfurt er en utrolig spændende og rig by, der i middelalderen blev kendt for at være hjemsted for 
produktion af farvevajd til blåfarvning af tekstiler, inden indigoen kom til Europa fra de oversøiske 
lande. 
På Fischmarkt ses flere af de smukke facader fra de rige vajdjunkeres huse. 
 
Vi spiser frokost på Fischmarkt. 



 

 

 
Om eftermiddagen skal vi besøge augustinerklosteret, hvor Luther var munk og både mentalt og 
fysisk blev præget af munkedisciplinen, som han så heftigt siden gjorde op med. Det var her i 
klosterets kirke, hvor han med angst og bæven havde sin første messe med deltagelse af bl.a. sin 
far. 
Augustinerklosteret blev ramt af en bombe i 2.verdenskrigs sidste dage og en biblioteksbygning 
blev lagt i aske og mere end 270 kvinder og børn, der havde søgt tilflugt i kælderen, indebrændte. 
 
 
 

   Augustinerkloster Erfurt 
 
 
 
Efter aftensmaden på hotellet skal vi igen på bytur for de udholdende - der er rigtig mange listige 
steder i den smukke, gamle by. 
 
Søndag 28.maj 
 
Det er pinsedag – vi skal til gudstjeneste men vi har flere kirker at vælge mellem, så kalender i 
2023 vil afgøre, hvad vi vælger: Augustinerkirche, Kaufmannskirche eller Predigerkirche i Erfurt 
eller Dåbskirken i Eisleben. 
Resten af dagens program er henlagt til Luthers fødeby, Eisleben – her dør han også i 1546. 
I Eisleben skal vi spise frokost i Hotel Graf von Mansfeld 
Vi besøger først fødehuset, hvor udstillingen fortæller om Luthers barndom og om den minedrift, 
som faderen ernærede sig ved.. 



 

 

Fra fødehuset går vi op til Peter-Pauls-kirken, hvor Martin Luther blev døbt - den er nu indrettet 
som Dåbscentrum - med den opgave at udbrede kendskabet til barnedåbens betydning og Luthers 
tanker om dåben. 

Eisleben Torvet med Luther monumentet. 
 
Dagens program slutter i l det såkaldte Dødshus, hvor udstillingen, foruden Luthers personlige 
død, også omhandler vores forhold til døden generelt. Herefter retur til hotel i Erfurt. 
 
 
Mandag 29.maj 
 
Tidligt om morgenen kører vi med bus til Wartburg udenfor Eisenach, hvor Luther opholdt sig som 
junker Jörg, efter rigsdagen i Worms 1521. Til Wartburg førtes han i hemmelighed, efter at hans 
kurfyrste havde sikret sig hans person ved en skinbortførelse. Under de 10 måneders ophold her 
tog begivenhederne fart i Wittenberg. På Wartburg oversatte Luther ved en kraftpræstation Det Ny 
Testamente fra den græske grundtekst til et fyndigt og folkeligt tysk. Derved skabte han redskabet 
til at mobilisere menigmand for de reformatoriske tanker. 
Wartburg ligger i 410 meters højde og er en af de bedst bevarede tyske borge fra middelalderen, 
malerisk i enhver henseende. 
 
Fra Wartburg kører vi ned i Eisenach by, hvor vi skal spise frokost - derefter besøg i Johann 
Sebastian Bachs fødehjem, nyindrettet som museum for den store komponist. 
 
Efter Bach museet kører vi tilbage til Erfurt og vores hotel. 
 
 



 

 

   

  Wartburg 
 
 
 
 
Aftensmaden bliver speciel i en af Erfurts ældste kældre – Christoffel disker op med mad som på 
Luthers tid, så kun kniv og ske står til rådighed, undlad derfor det fineste festtøj. 

 
 
 
 
 
Tirsdag 30.maj 
 
Efter morgenmaden forlades hotellet og bagagen bringes til bussen – herefter går vi i samlet flok til 
Domkirken i Erfurt, hvor Luther er præsteviet i et sidekapel i 1508 – her har han desuden modtaget 
undervisning i teologi i det såkaldte Auditorium Coelicum . det himmelske auditorium. 
Vi skal have en rundvisning i den imponerende domkirke med bl.a. glasmalerier fra 1300-tallet. 
Vi skal foruden kirken se Gloriosa, domkirkens mægtige klokke fra 1497 - der vejer 7 ton og er 
støbt på pladsen mellem de to kirker. 
 
Før frokosten kort besøg i Predigerkirche, dominikanernes smukke, rene kirkerum, hvor også 
Meister Eckehardt har virket – vi har ofte besøgt kirken til en aftenkoncert, hvor den gode akustik 



 

 

kan nydes men da koncertprogram for 2023 endnu ikke kendes, må program være fleksibelt i den 
henseende. 
 
Frokost på Domplatz eller Fischmarkt – hvorefter vi med bussen forlader Erfurt og kører til 

Wittenberg og Hotel Martin Luther. 
     
       
 
 
Onsdag 31.maj 
 
 

 

  April 1945 
Schloss Hartenfels 
 
Efter morgenmaden kører vi til Torgau SØ for Wittenberg, kurfyrstens 2. residensby. I Torgau 
skal vi høre historien om Luthers hustru, Katharina von Bora, der døde 1552 i byen og ligger 
begravet i Marienkirche i byen.  
Endvidere skal vi besøge Schloss Hartenfels, hvori indrettedes slotskapellet, som det første 
reformatoriske kirkerum, efter Luthers anvisninger.  
Hartenfels har været midtpunkt i mange historiske begivenheder - bl.a. var det herfra den 
amerikanske front i 1945 først fik kontakt med den russiske front - slottet var simpelthen i 
skudlinjen mellem de to fronter.  
Vi skal høre historien om, hvorledes den Røde Hær mødte US Army, et møde der hvert år 
markeres siden 2.verdenskrig med de såkaldte Elbtage. 
 
 
 



 

 

Vi spiser frokost i Torgau, hvorefter turen går tilbage til Wittenberg. 
 
Vi besøger før aftensmaden Wittenberg Slotskirke, hvor Martin Luther og Philip Melanchthon ligger 
begravet. Her udstilledes kurfyrstens store relikviesamling, som Martin Luther gjorde så kraftigt 
indsigelse imod. Her er også den berømte tesedør, som Luther sandsynligvis har opslået sine 
berømte 95 teser om afladen på 31.okt. 1517. I slotskirken har vor dronning Margrethe til 
jubilæumsåret udfærdiget et fornemt antependium, der bl.a. bruges i pinsen.   

  Slotskirken Wittenberg 
 
 
 
 
 
 
Torsdag 1.juni 
 
Sidste programdag er fyldt med kernestederne i Wittenberg Stadtkirche, – her forkyndte Luther 
første gang de nye banebrydende tanker, der kom til at sprænge den gamle kirke. 
Der er rigtig mange inventarstykker, der understøtter det nye evangeliske budskab – vi skal se 
nærmere på disse. Kirken kaldes reformationens moderkirke, så ligesom katolikkerne har deres 
Peterskirken, har vi vores Stadtkirche Wittenberg. 
 
 
 
Herefter besøger vi augustinerklosteret, senere Luthers hjem, der nu huser den store 
reformationssamling –  – Cranachhof, hjemsted for den store reformationsmaler, Lucas Cranach 

og hans værksteder og Philip Melanchtons hus, her fortælles der om Philip Melanchthon som 
Luthers nærmeste medarbejder, der fik så umådelig stor betydning for de evangeliske universitets- 
og undervisningstanker. Melanchthon formåede også at skrive den egentlige evangeliske troslære, 
Loci communes. Huset giver et godt indtryk af Melanchthons alsidige interesser og begavelse. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
     Stadtkirche Wittenberg 
 
   
 
Vi spiser frokost på torvet eller i Beyerhof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Cranachhof 
 
 
 



 

 

   Melanchtonhaus Wittenberg 
 
 
 
Efter en meget indholdsrig dag skal vi spise afslutningsmiddag på hotellet, inden vi næste morgen 
kører mod Danmark igen. 
 
  
Fredag 2.juni 
 
Tidligt om morgenen forlader vi, efter morgenmaden, Wittenberg for at køre hjemad. Det er en lang 
tur og chaufføren skal overholde sine køre-hviletids-skemaer, så vi gør det første ophold i 
Magdeburg, hvor vi skal besøge den mægtige Magdeburger Dom - en af de største kirkebygninger 
i Europa, indtil Peterskirken i Rom blev færdig i 1600-tallet. 

    Magdeburger Dom 
 
Der forventes hjemkomst mellem kl. 19-21. Det er umuligt at angive et præcist tidspunkt, da vi er 
afhængige af, om trafikken glider jævnt eller der opstår trafikkøer. Også på hjemturen gøres der 
selvfølgelig pauser ved rastepladser for toiletbesøg og vi skal naturligvis have frokost. 
Undervejs samles der op på turens begivenheder og der uddybes forskellige temaer - fra Luthers 
liv og værk. 
 
Praktiske oplysninger: 
 



 

 

Tilmelding efter princippet: først til mølle. 
men senest 1.marts 2023 
 
Rejsens pris for 8 dages program er i dobbeltværelse kr. 9.550- 
Der er tillæg for enkeltværelse kr. 1650,- 
 
I rejsens pris er inkluderet: overnatning i dobbeltværelse på 4 stjernede hoteller med bad og toilet - 
morgenmad og aftensmad, ekskl. drikkevarer ved aftensmaden. Desuden er frokost i byen for 
egen regning men rejseledere bestiller frokosten de fleste steder, da enkeltbestillinger tager al for 
megen tid. Er der særlige hensyn til mad, oplyses dette derfor ved tilmeldingen. 
Vi overnatter altså 4 nætter i Erfurt og 3 i Wittenberg. 
 
For egen regning: frokost samt drikkevarer til aftensmaden og drikkevarer i bussen - det er 
praktisk, om man medbringer lidt EURO til udrejsen men der er pengeautomater i både Erfurt og 
Wittenberg. De fleste steder kan man betale med sædvanlige betalingskort. 
I rejsens pris er ikke afbestillingsforsikring men de fleste har en årsrejseforsikring tilknyttet 
– det tilrådes, at man undersøger dette/alternativt bestiller separat afbestillingsforsikring. 
Alle deltagere skal medbringe pas og det blå EU sygesikringskort. 
Det er praktisk at medbringe godt humør, paraply, en lille rejsekikkert til betragtning af 
glasmosaikker. 
Der er toilet i bussen - dog opfordres til fortrinsvis at benytte toiletter på rastepladser. 
Der er servering i bussen - med mulighed for at købe øl, vand, vin, champagne, kaffe og the. 
 
Tilmelding til biskop Thomas Reinholdt Rasmussen – bedst pr. mail: kmaal@km.dk – eller pr. 
telefon til bispesekretæren 98188088 
 
eller telefonisk til  
Ole Dybro - tlf. 30 71 41 60 Kalle Kessler - tlf. 21 57 61 82    
 
 
 
Da vi benytter tysk rejsebureau - Neubauer Touristik i Flensburg, der er medlem af den tyske 
rejsegarantifond - betaler man hele rejsens pris på en gang, nogle måneder før afrejse. 
Der gøres særligt opmærksom på ovenstående om evt. rejseafbestillingsforsikring. 
 
Bustransport: Neubauer Touristik - Marie-Curie-Ring 39, 24941 Flensburg, Tyskland 
 
Hoteller: Erfurt: Mercure Hotel, Meienbergstrasse 26-27, 99084 Erfurt. Tlf. 0049 36159490 
  Wittenberg: Luther Hotel, Neustrasse 7-10, 06886 Lutherstadt Wittenberg. 
  Tlf. 0049  34914580 
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