
La ungdommene bli kjent med  

SJØMANNSKIRKEN  
gjennom et spennende turopplegg som vi tilbyr 

deres menighet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om noen år vil studier, utveksling, reiser og 
ferier i utlandet være en del av  

hverdagen for mange unge.  
 

Så hvorfor ikke la ungdommene allerede nå bli 
kjent med deres egen menighet sin 

”forlengede arm” og utenriksstasjon:  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lær også om våre konfirmanttilbud! 
Be om en brosjyre eller se 

www.sjomannskirken.no/norge 

OPPLEV SJØMANNSKIRKEN OG HAMBURG! 
INVITASJON TIL TUR  UNGDOM fra 17 år 
4.-7. mars 2021 

For spørsmål 

TA KONTAKT 

KNUT ERIK SKARPAAS 
Rådgiver 
Nedre Slottsgt.4, 0157 Oslo 
Mobil: 93 69 70 54 
E-post: kes@sjomannskirken.no 
 

 
 

 

Leir– og turtilbud for ungdom over 17 år, særlig de  som  

avslutter menighetens trosopplæring og står på terskelen til 

noe nytt i livet. 



TUR 
 for ungdom over 17 år 
  tors 4.– søndag 7.3.2021 

 
 

VELKOMMEN MED PÅ TUR TIL  
HAMBURG 4.-7. MARS! 
 

«Når jeg så skal ut i verden...» 
Ved 18-års alder avslutter kirken sitt trosopplæ-
ringsprogram. Samtidig er dette en fase av livet 
hvor mange ungdommer skal ta store valg: Valg 
som betyr mye for livet de kommende år (studier, 
jobb, bosted, friår, skifte av miljø/fellesskap 
m.m.). Når de så (snart) skal ut i verden ønsker vi 
å være med på å gi dem noen verktøy som kan 
bidra til å beholde eller forsterke relasjonen til 
Gud og kirken og et kristent fellesskap. Samtidig 
vil vi på denne turen drøfte verdier og etiske 
spørsmål i forlengelsen av de temaer turen tar 
opp, og vi håper deltagerne vil bli kjent med sin 
egen utenlandskirke—Sjømannskirken. 
På turen vil vi se nærmere på Sjømannskirken i 
Hamburg sin historie og virksomheten i dag. Histo-
risk vil vi se nærmere på virksomheten under kri-
gen, arbeidet med forsoning etter krigen, nød-
hjelpsarbeid blant hjelpetrengende tyskere m.m. 
Virksomheten i dag gir oss innblikk i hvordan Nor-
ge og Tyskland samarbeider om mange spørsmål, 
både på nasjonalt plan og mer lokalt plan.  
 
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 før 
turen for å gå gjennom turens innhold og gjøre de 
nødvendige forberedelser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bryggeanlegget Landungsbrücken i nærheten av Sjømannskirken 
 

PROGRAM I HAMBURG OG OMEGN 
Det blir lagt opp et 4-dagers program hvor dagste-
maene vil ha fokus på nåde, tilgivelse, forsoning 
og fred i en historisk og kirkelig sammenheng.  
 
 

Programmet her er en skisse (vi forbeholder oss 
retten til mindre endringer): 
 

Torsdag 4. mars: Ankomstdag. Mulig besøk på ver-
dens største modelljernbane/miniatyrland, Minia-
turen Wunderland. Fokustime: 
«Samfunnsansvar—jeg?». Orientering om Sjø-
mannskirken i Hamburg, historisk og i nåtid. 
 

Fredag 5. mars:   
Besøke Neuengamme konsentrasjonsleir. Fritid i 
byen. Middag og felles samvær på Sjømannskir-
ken, gruppesamtale rundt tematikken fra Neueng-
amme. Fokustime: «Hva skal jeg med Gud?». 
 

Lørdag 6. mars:  
Fokustime: «Hvorfor/hvordan leve som en kris-
ten?» Felles byvandring til utsiktstårn m.m. Fritid i 
byen. Besøk på Sjokolademuseum.  Middag og 
felles samvær på Sjømannskirken. 
 
 

Søndag 7. mars:  
Gudstjeneste på Sjømannskirken. Besøke utstil-
lingen i St. Nikolai (minnesmerke over bombingen 
av Hamburg 1943). Avslutning og oppsummering. 
 
Hjemreise søndag ettermiddag/kveld. Om ønske-
lig kan hjemreise utsettes til mandag, mot et til-
legg i prisen, etter avtale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Sjømannskirken i Hamburg 
 

 
PRIS FOR TUREN 
2.350 kr pr. deltager. Inkluderer transport i byen og 
til Neuengamme, overnatting (enkel standard) og 
billetter i henhold til felles program. 1 voksen leder 
pr. fem deltagere går gratis. Inkluderte måltider er 
middag torsdag, frokost/matpakkelunsj/middag 
fredag-lørdag, frokost/lunsj søndag. Middag søn-
dag/evt. frokost mandag, avhengig av hjemreise, 
kan ordnes mot et tillegg.  
 
Reise til og fra Hamburg kommer i tillegg, og orga-
niseres i utgangspunktet av deltagere/menigheten 
selv. Fra Østlandet kan felles buss vurderes, ta kon-
takt med Sjømannskirken for mer informasjon.  
 


