
25. - 28. august 2016

MENIGHETSTUR TIL SLESVIG
- det dansk-tyske grenseland

Domkirkens menighet, Kristiansand



PROGRAM

Avreise fra Kristiansand torsdag ettermiddag. 
Fremmøte på fergekai kl. 15.30. Middagsbuffet på båten, overnatting og 
morgenmad på Montra Skaga Hotell i Hirtshals. 
Kort stans ved Mustard Point, mottaksplass for våpenslipp under andre 
verdenskrig, knyttet til Hvidsten Kros historie.  

Torsdag 25. august

Fredag 26. august

Hvidsten kro med mangfoldig historie, spennende 
antikviteter, monument og minnestener. Krofrokost. 
Kongeåen, som var grenseelv mellom hertug-
dømmet Slesvig og kongeriget Danmark, og mellom 
Danmark og Tyskland 1864 – 1920. Kaffe på 
Kongeå-kroen. 

Middag, overnatting og morgenmad på Historischer 
Krug syd for Flensborg. 

Lørdag 27. august
Gallehus ved Møgeltønder: Minnestenene over 
gullhornene som ble funnet i åkeren på 1600- og 
1700-tallet. Historien om hvordan kongene belønnet 
finnerne, hvordan hornene ble stjålet og smeltet om, 
diktet Oehlenschlæger skrev om dette ....

Nibel / Niebüll. Museum: Maleren Emil Noldes kunst. 
Frederiksstad / Friederichsstadt. By som ble bygd av 
hollandske dissentere som ble drevet bort fra sitt 
eget land. Krofrokost og anledning til å spasere i 
byen, som kalles et «mini-Amsterdam». 

Domkirken menighet arrangerer tur til Slesvig i Danmark 25-28 august.
Dette blir en tur rik på fellesskap, kultur og gode opplevelser.
Alle er hjertelig velkommen til å bli med!

BLI MED PÅ TUR!



Søndag 28. august

Danevirke. Nordens bolverk mot de tyske områder 
fra tidlig middelalder til 1800tallet. Skanse XIV fra 
1864 er restaurert – dette er det rette sted å lese 
Ibsens «En Broder i Nød»!   

Middag og ny overnatting på Historischer Krug. 

Om formiddagen Brødremenighedens by 
Christiansfeld med forsamlingshus og  kirkegården 
«Gudsageren». 

Krofrokost på Svostrup kro. 

Sent på ettermiddagen omvisning i vår nabo-
domkirke i syd – St. Budolfi i Aalborg. Kveldsbåt 
tilbake til Kristiansand. Ankomst 23.59. 

Reiseledere
Arild Smith-Tønnessen og Arne Rosseland 



Pris

Påmelding

Prisen, kr. 5.800 omfatter fergereise, busstransport, 
3 hotellovernattinger med morgenmad, 3 x middag og 
3x krofrokost, kaffe fredag på Kongeå-kroen.
Tillegg for enkeltrom: kr 800,-

Prisen omfatter ikke servering på båten på hjemvei-
en, inngangspenger til muséer, avbestillingsgebyr og 
reiseforsikring.  

Påmeldingsgebyr kr 1000,- betales ved påmelding til kontonummer: 
3000.07.70139. Resten av deltakeravgiften betales innen 20. juni. 

Avbestillingsgebyr
Ved avbestilling innen én mnd før avreise: kr 200,-
Ved avbestilling mindre enn én mnd før avreise: kr 500,-
Ved avbestilling mindre enn 15 dager før avreise: hele beløpet

PÅMELDINGSSKJEMA

Navn:          

Adresse:         
 
         

Epost:          

Telefon:     

Påmeldingsskjema sendes til Domkirkens menighetskontor, tlf 38 19 69 00, 
eller på epost til domkirken@kristiansand.kommune.no innen 15. april. 


