STUDIETUR – FRIEDHOF
OHLSDORF I HAMBORG
Torsdag d. 23. – fredag d. 24. april 2020
Foreningen for Danske Kirkegårdsledere og
Foreningen for Kirkegårdskultur har arrangeret
en studietur til Friedhof Ohlsdorf i Hamborg.
Kirkegården blev grundlagt i 1877, og er åben for
alle religioner. Den dækker et areal på ca. 400 ha,
og er en af verdens største og fineste kirkegårde.
Ca. 1.4 mill. begravelser har fundet sted på
Ohlsdorf Friedhof. Der er 12 kapeller, et
krematorium, 3 museer, krigergrave fra 20
nationer, skønne rekreative områder med store
træer, Rododendron busketter, imponerende
mausoleer, engleskulpturer, damme og et rigt
fugleliv.

Kirkegården har gennemført projektet ”Ohlsdorf
2050”, en transformationsproces fra kirkegård til
grønne rum. Dette skal vi høre nærmere om, og
om hvordan borgerne inddrages. Vi kører rundt
på kirkegårdens vejnet i vores egen bus og har
to guides med, der fortæller om kirkegården og
viser os spektakulære gravafsnit og særlige
områder.
Ud over Friedhof Ohlsdorf skal vi se parken
”Planten und Blomen”, en tidligere
pestkirkegård, der i dag er en attraktiv park i
Hamborg.

PROGRAM
Torsdag 23. april
 Kl. 9:30: Afgang fra Vejle Station, Banegårdspladsen
3, 7100 Vejle. En bus fra Vejle Turisttrafik holder på
bagsiden af stationen.
 Kl. 15:00 -16:30: Rundvisning i parken ”Planten und
Blomen”
 Vi springer på en havnerundfart rundt om
Elbphilharmonie, hvis vi kan nå det.
 Vi kører til hotellet Crown Plaza Hamborg City,
Graumannsweg 10, 22087 Hamburg, hvor vi også
spiser aftensmad.
Fredag d. 24. april
 Kl. 9:00: Afgang fra hotellet til Friedhof
Ohlsdorf i Hamborg.
 Kl. 10:00-12:00: To kirkegårdsguider fortæller
os om kirkegårdens historie, spektakulære afsnit,
om borger undersøgelse 2050, borgernes svar,
og fremtidige driftsplaner. Vi kører i bus, og går
rundt på kirkegården til udvalgte must see
afdelinger, historiske monumenter mm, og
afsnit hvor nye planer er i gang.
 Kl. 12:00: Frokost indtages på Cafe Fritz inde
på kirkegården.
 Derefter krematoriebesøg, og fortsat udforskning af kirkegården.
 Kl. 15:00: Afgang hjemad.
 Kl. 18:00: Forventet hjemkomst Vejle Station.
Der serveres kaffe, the, vand, øl og frokost sandwich i bussen på vej ud og hjem.
Husk gyldigt pas.
Tilmelding på FDKs hjemmeside via linket: https://www.danskekirkegaarde.dk/aktiviteter/studieture
Så hurtigt som muligt og senest 6. januar 2020. Først til mølle, deltagerantal 50 pers.
Spørgsmål om rejsen: Kontakt Rikke Nørulf - tlf. 2371 5317 eller mail: 7974rin@km.dk

Pris 2450 kr.
Prisen inkluderer: Bus med forplejning ud & hjem, aftensmad, hotel med morgenmad, frokost på Café Fritz,
guider, entréer.

