
 
 
 
 
 

 
 

 

ODENSE 
PILGRIMSKREDS 

Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C 

 
Vandretur i Bayern / Tyskland 

- med passionsspillet i byen Oberammergau  

-  5. – 9. september 
 
 
Coronaen satte en stopper for den planlagte tur i august 2020, så nu prøver vi igen. 
 
Vi bor alle fire dage i byen Bad Kohlgrub, 10 km nord for byen Oberammergau, 
hvor der hvert 10. år opføres et kæmpe friluftsspil om Jesu lidelseshistorie. 
Der medvirker næsten 2.000 (!) skuespillere fra byen. 
 
 
Afrejse fra Odense, mandag 5. september kl. 08:40 
Med tog igennem Tyskland (miljørigtig rejseform !) 
Fra München videre med lokaltog, der ankommer samme dag kl. 20:58 i Bad Kohlgrub.  
Indkvartering på mindre hotel i byen. 
Tirsdag og onsdag vandrer vi op i de Bayerischen Voralpen, bl.a. til ”Hörnle” i 1496 meters højde, 12,6 km og 
828 meter op.  
Vandrestrækningen betegnes som grøn (ikke svær), men med en formidabel udsigt.  
Torsdag overværer vi festspillet.  
Opførelsen starter allerede kl. 14:30 og varer helt til kl. 22:30 kun afbrudt af en spisepause til aftensmad.  
Fredag kl. 08:00 hjemrejse. Ankomst samme dag kl.20:19 i Odense. 
 
Passionsspillet går tilbage til år 1634, hvor landsbyen Oberammergau lovede,  
at hvis de blev skånet for pesten, ville de opføre et passionsspil om historien om  
Jesus fra Nazareth - fra hans indtog i Jerusalem til hans død på korset og opstandelsen.  
Den lille smukke bayerske by har i snart 400 år opført passions-spillet hvert 10. år. 
Folk kommer fra hele verden for at overvære spillet! 
 
Hvis du er interesseret i at deltage i 5-dagsturen, skal du sende en mail til: Trbeck45@gmail.com (Troels Beck).  
Pris for turen er ikke endelig fastlagt, men regn med ca. kr. 1100 til togbillet (fly også muligt).  
Overnatning m. morgenmad, 4 nætter, ca. 2100,-.  
Billet til passionsspillet (kategori 4) €90 / dkr. 625,-. 
Dertil kommer transport fra hotel til festspillet samt kost og drikkevarer. 
 
Tidlig tilmelding nødvendigt for at kunne få billet til festspillet! 
Turen arrangeres i samarbejde med Danske Santiagopilgrimme. 
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