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Dronning 

 

 

 

 

Den 4. – 7. SEPTEMBER, 2022 

 

Fælles rejse for  

Århus Domsogn og Ormslev sogn 

 



 

Lübeck – ”Hansestædernes Dronning” – man forstår godt, at byen ved floden 

Trave tæt på Østersøkysten har fået det navn.  

For byen er ikke kun usædvanlig smuk med sine brostensbelagte gader og hyggelig 

baggårde. Der er også noget storslået og magtfuldt over Lübeck.  

Lübeck havde et stort ord at skulle have sagt tilbage i tiden. Ja, den spillede også 

en stor rolle i Danmarks historie. På et tidspunkt var byen sågar på danske hænder. 

Men med Valdemar Sejrs tilfangetagelse på Lyø var det eventyr forbi. 

At rejse til Lübeck er rejse tilbage i tiden til en stærk handelsby ved Østersøen. Det 

er at mærke suset fra Hansebyernes fællesskab. Det er at se den ene mægtige kirke 

efter den anden rejse sig lodret op i luften – syv tårnes svimlende højde. 

Lübeck er kunstens sted. Her boede Thomas Mann. Her levede han 

det liv, som sniger sig ind mellem linjerne i den berømte bog 

Boodenbrooks. Her kan man se Günther Grass Hause og et alter af 

Memling. Her kom komponisten Bach forbi for at møde Buxtehude. 

Og Lübeck er smagsløgenes by. Skummende fadøl og solide retter på 

det gamle Schiffergesellschaft, hvor fortidens kaptajner ankom efter 

mange dages hård sejlads. Det er marcipanens by. Fuld af fristelser for 

den søde tand. 

På sognerejsen vil vi dykke ned i Lübecks forunderlige verden. Vi vil 

trænge ned i byens sjæl. Følge i fodsporene på handelsfolk, søfolk, 

munke og præster. Undersøge de smukke kirker og klostre.   

Århus domsogn og Ormslev sogn har tidligere haft glæde af at arrangere fælles 

ture. Samværet vægtes højt. Vi kører af sted i fælles bus, og højskolesangbøgerne 

medbringes selvfølgelig. Rundvisninger foregår på dansk.  

    



Foreløbig plan for turen: 

Søndag  Bus fra Aarhus Domkirke til 

Lübeck 

 Indkvartering på hotel Atlantis 

Middag på Schiffergesellschaft 

(egen betaling) 

 

Mandag  Morgensang 

 Holstentor 

Gåtur v. vandet, kig i baggårde 

Domkirken 

St. Annen museum 

Frokost 

Rathaus, Markt 

Marienkirche 

Fri (evt. Willy Brandt Haus, Günther Grass Haus)  

 

Tirsdag Morgensang  

 Heiligen Geist-hospital 

 Burgtor og Burgkloster 

 Hansemuseum 

 Frokost 

Havnerundfart 

Fri 

Afslutningsmiddag på hotellet 

 

Onsdag Morgensang 

Petri kirke 

Buddenbrockhaus 

Frokost 

Bus fra Lübeck til Aarhus 

 

 

 

 

 
 

 



Praktiske Informationer 

Tidspunkter:  
Afrejse fra Aarhus søndag, d. 4.9.2022, kl. 12.30.  
Hjemrejse fra Lübeck onsdag, d. 7.9.2022, kl. 14.30. 
 

Pris: 
Per person: 3200,- kr. 
Prisen er inkl.: forberedelsesaftener, bus, 4 stjernet hotel i centrum, rundvisninger på dansk, entré på 
to museer (Hanse og St. Annen), rundfart med båd. Der er også inkluderet morgenmad på hotellet 
hver dag og festmiddag den sidste aften. De øvrige måltider betaler man selv. 
 
Tilmelding: 

- senest den 7. juni til: sonjamnyborg@aarhusdomkirke.dk  (angiv navn, adresse, 

tlf. og mailadresse) 
 
Betaling: 
- 3200,- kr. Oplysninger om konto til indbetaling bliver sendt efter tilmeldingen. 
Man sørger selv for rejse- og afbudsforsikring.  
 
Forberedelsesaftener: 
Mandag d. 22.8. kl. 19.30 i Stavtrup Sognegård, Råhøjvej 5, 8260 Viby J: 

- ”Boodenbrooks”, filmaften 

Mandag d. 29.8. kl. 19.30 i Domkirkens lokaler, Kannikegade 12:  

- ”Lübecks historie” v. lektor Troels Rønsholdt (denne aften afsluttes med praktiske 

informationer om turen). 

 

Spørgsmål til turen: 

Troels Rønsholdt, Århus Domsogns menighedsråd:  40 57 11 34 
Henrik Lund, sognepræst, Århus Domkirke:  29 40 02 96 
Erik Kelstrup, sognepræst, Ormslev kirke:  86 28 00 65 
Sonja Nyborg Therkelsen, Århus Domsogns menighedsråd: 22 31 53 77 
 

  


