
Cykeltur i reformatorernes fodspor  

Hamborg  - Wittenberg 

D. 18.-23. maj 2017 



2017 er 500året for den evan-
gelisk lutherske reformation, og 
det fejres rundt omkring i hele 
verden. Der afholdes tyske kir-
kedage i de byer, som var cen-
trale for reformatorerne. Dan-
mark var en central kampplads 

for de reformatoriske syns-
punkter, og derfor er det oplagt 
at tage på cykeltur langs en af 

reformatorernes rejseruter, 
nemlig den letteste. Den går 
langs Elben fra Wittenberg til 
Hamborg. Vi tager den om-

vendt og ender i Wittenberg, dagen før de tyske kirkedage begyn-
der. Det står enhver frit for at deltage i de tyske kirkedage—det 
må man selv tilmelde sig, 
men der er tradition for 

spændende og inspirerende 
kirkedage.  

 

 

Rejsen slutter altså nær 
Wittenberg, hvor der forven-

tes 10.000 mennesker! 

 



Vi (der ikke har fri) kan gå på arbejde onsdag d. 17. maj og kører der-
efter (med tog eller bil) til Hamborg, hvor vi tager første overnatning. 
Dernæst cykler vi de kommende 6 dage ca. 75 km. pr dag. Der er i alt ca. 
450 km. Det er ikke voldsomt mange kilometer, men man skal alligevel 
være i rimelig god form for at kunne cykle flere dage i træk. Den gode 
form bygger vi (sammen og hver for sig) op hjemme fra.  

Man kan cykle på racer, el-cykel eller city– eller mountainbike. El-cykler 
kan oplades på hotellerne. Der er stort set asfalteret cykelsti hele vejen. 
Eftersom cykelsti-
en går langs El-
ben er der mini-
malt med højde-
meter.  

Vi holder gode 
pauser undervejs 
og standser (alt 
efter tid og lyst) 
ved kulturelle og 
kirkelige sevær-
digheder.   

Overnatning be-
stilles på forhånd 
på middelklasse-
hoteller. Morgenmaden indtager vi ca. kl. 8.00 på hotellet, hvorefter vi 
cykler frem til frokost, hvor vi  finder en købmand eller lignende og kø-
ber en sandwich og noget juice. Eftermiddagskaffen indtages på en til-
fældig café, og aftensmaden bestilles individuelt i byen som vi kommer 
frem til, når dagens kilometer er cyklet.   

Man medbringer og transporterer selv bagage – cykeltøj + et sæt tøj til 
fritid. Minimum af alt incl tøj. 

Budget: prisen anslås til kr. 3000-3500 ekskl.  mad, hen- og hjemrejse.  

Hjemtransport af cykler søges etableret med et transportfirma, der kø-
rer på de kanter.  



 

Praktiske oplysninger :  

Udstyr: Man behøver ikke at medbringe 

mere end  cykeltøj (cykelbukser, regntøj 

osv) og et sæt tøj til at slappe af i.   

Endnu er planlægningen i den indledende 

fase, og derfor er det vanskeligt at komme 

med en præcis pris på overnatning. Men 

vi vil gøre meget for at få prisen ned. Man 

kan f.eks. dele værelse og selv bestemme, hvor billigt man vil spise. 

Måske  kan der arrangeres fælles transport til Hamborg og hjem fra 

Wittenberg igen. Tiden vil vise, hvor mange vi bliver. Når deltagerantal-

let ligger fast, vil vi begynde at planlægge i detaljer og bestille hotelop-

hold og derefter komme med en præcis pris på opholdet. Er vi mere 

end heldige, vil en eller to måske køre turen i bil. I så fald kan vi nok få 

lidt ekstra bagage med.   

Tilmelding: Jo før man melder sig til des bedre.  

Bindende tilmelding  skal ske inden d. 1.1. 2017. Forhåndsbetaling til 

bestilling af hoteller betales ved bindende tilmelding. Turen er for alle, 

men af gode grunde vil en interesse for reformationen og dens tid være 

en lille fordel. Har man selv noget at biddrage 

til fællesskabet med, vil det blive taget imod 

med ”kyshånd”. 

Tilmelding til og yderligere information fås 

hos sognepræst Carsten Christensen, Torn-

bjerg Kirke, coc@km.dk eller på tlf. 29166057    

Så snart vi ved, hvem der vil med, udsendes 

der nyhedsbreve med oplysninger vedr. over-

natning og interessepunkter.  



Initiativtagere til turen er: Michael Askløf, Tornbjerg, Anders Chri-

stensen, Holstebro, og Carsten Christensen, Tornbjerg.  Vi arrangerer 

også det praktiske i forb. med turen:  Sørger for overnatning og 

transport af cykler hjem fra Wittenberg.  Men alt er indtil videre 

åbent, og er der en med talent for at organisere rejser eller ligger in-

de med viden om seværdigheder under vejs , er vedkommende me-

get velkommen til at støde til.   Vi skal være mindst 10 og højst 20 

deltagere. 

Turen langs Elben er en velbesøgt og vel beskrevet cykeltur.   

Det med småt: Turen er privat arrangeret, og man skal derfor selv 

sørge for forsikring. Viser det sig umuligt at deltage i sidste øjeblik, 

kan det indbetalte beløb antagelig ikke tilbagebetales.  

   

Michael, Anders og Carsten   

Yderligere oplysninger og tilmelding på mail: coc@km.dk /tlf. 

29166057 

På de følgende sider findes kortmateriale fra folderen 

ELBERRADWEG, Handbuch 2016, og i øvrigt kan henvises til 

www.elberadweg.de 

 

 








