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REMINDER OM UTFLUKT TIL TYSKLAND UTENFOR HANNOVER IFM 
300års JUBILEET FOR TORDENSKJOLDS DØD 12.11.1720 

1. I anledning at det i år er 300 år siden Tordenskiolds død, vil vi i samarbeid med Akademi 
Tordenskjold markere denne historiske hendelse. Tordenskiold er en nasjonalhelt her i landet 
som har figurert over 150år i norske lesebøker for skolebarn etter det vi erfarer, men som man de 
senere år dessverre har sluttet å snakke om eller rettere sagt lar være å omtale i det hele tatt. 
Denne historien må det blåses støv av, og det gjør vi ved å ta en tur til Tyskland i november, så 
sant Korona-tiltak både i Norge og Tyskland og mellomliggende områder vi tar oss fram 
igjennom tillater dette. 
 

2. Med et lite Korona-forbehold er foreløpig reiseprogram som følger: 
 

Tirsdag 10.11.2020:  
Reise med Kiel-båten er planen og pri 1. Reise via Larvik til Fredrikshavn med ferge, alternativt 
broforbindelsen via Sverige til Danmark kan være aktuelt om båtene av en eller annen grunn 
ikke er mulig å ta pga korona. Vurderinger rundt reisemåte sørover sluttføres ila første halvdel av 
august når vi ser hvor mange som ønsker å delta og reisemåte de ser som mest ønskelig.  
 

Onsdag 11.11.2020:  
Det forventes rundt en times kø omtrent rundt Hamburg, så med noe innlagt slakk skal vi være 
på plass i Gleidingen utenfor Hannover ca 1600-1700 på ettermiddagen. Innlosjering, deretter 
kort velkomst og orientering om programmet. Kort ”bli-kjent-tur” i nærområdet, før det blir en 
tur på byen. 
 

Torsdag 12.11.2020:  
Kranse-nedleggelse, Besøk i Rethen kirche, Visitt innom vertshuset der Tordenskiold midlertidig 
ble lagt etter sin død, Duell-oppvisning og Kort historie-gjennomgang, Besøk ved åstedet for 
hans død den 17.11.1720, samt noen andre severdigheter / tid til egen disposisjon. Middag – 
enten sammen med våre danske venner eller for oss selv – detaljer avklares senere her.  
 

Det allerede klart at om man heller ønsker å kjøre fullt opplegg sammen med danskene - (buss 
fra Fredrikshavn, to middager og to overnattinger pluss deres program der nede) – så er også det 
mulig.  
 

Fredag 13.11.2020: Retur tilbake til Norge med bilene vi har med på turen. Frivillig tillegg 
dersom deltagerne ønsker det, er et besøk innom et ubåt-museum utenfor Kiel og et kort 
marsipan-besøk i Lubeck.   
 
Hva er inkludert i turen 

3. Turen til Gleidingen og 300års jubileet er lagt opp med program som følger...: 

a Transport nedover - bil på båt (plass i bil samt plass i 4roms lugar på Kiel-ferga Color line 10-11nov)  
b Foredrag på båten 
c Medbragt Pariser-baguette (med ost, skinke, paprika, agurk og mais, eller reker, sitron og kruspersille) 
d Frokost på morgenen på båten 11.11 før vi deretter kjører fra Kiel til Gleidingen.  
 

 



      Side 2 av 2 
e Enkel lunch underveis  
f Innlosjering på enkelt motell / overnattingssted for 2 døgn. Man får plass i 4manns rom. 
g Ein Weisbeer oder ein Helles ev mineralvann ifm velkomst Gleidingen etter innlosjering  
h  Enkel frokost på overnattingsstedet 12.11 
i Transport rundt til programpostene samt inngangspenger 12.11 
j Enkel middag samme dag 12.11  
k Enkel frokost 13.11  
l  Enkel lunch samt kveldsmat underveis ifm transporten hjem. Retur-transport er forutsatt pr bil. 
   Korona-restriksjoner KAN gjøre at vi må gjøre tilpasninger der, f.eks med bil på båt tilbake også 
   ev annet, slik at turen muligens da vil gjøre at vi er hjemme igjen ila helga (lørdag/søndag). 
 

4. Det man må dekke selv: Mat og drikke mv utover måltider som er spesifisert i pkt 3 ovenfor dvs:  
a Mat/drikke på båten nedover utover medbragt stor Pariser-baguette. (halvpart av pariser-loff på hver) 
b Drikke ifm velkomst Gleidingen som går utover pkt 2g 
c Middag (mat og drikke) på kvelden i Gleidingen 
d Alle øvrige forhold som ikke står i pkt 3 ovenfor, og som man har lyst til å foreta seg, kjøpe, 
   spise, drikke eller delta på mv under turen. 
 
Hva koster turen? 

5. Det tilrettelegges som vanlig med moderat støtte fra foreningen, og vi har klart å presse prisen 
ned til å koste kr 2900,- pr person, men betinger da at man bor enkelt ref pkt 3 ovenfor. For å 
delta på turen må man altså betale 2900,- pr person. Men - man må gjerne ordne annen alternativ 
overnatting selv, men da må man betale for dette selv i tillegg, og altså utover de 2900,- turprisen 
er satt til. Dette fordi foreningen uansett må betale for 4 manns lugarer / 4 manns rom på turen.  
Drivstoff dekkes med kr 1,- pr km for den/de som kjører bil. (Vi skal kjøre ca 2000 km) og 
kostnadene er fordelt inn i turprisen. Vi blir ca 2 biler om utenlandstur-erfaringer fra før slår til.  
 

6. Dersom man vil være med på turen helt og holdent sammen med danskene, og utenfor AOF, er 
det selvsagt helt i orden. Da må man melde seg på direkte til dem og sørge for egen transport til 
Fredrikshavn og knytte seg til danskene der ettersom de har avmarsj fra Fredrikshavn. Man må 
også sørge for egen hjemtransport fra Fredrikshavn ettersom danskene avslutter sin tur der. 
(Danskenes tur har en kostnad 1200 DKK, dvs ca 1800,- NOK fra Fredrikshavn til Gleidingen og 
retur). Man klarer å ta seg fra Oslo-området til Fredrikshavn/retur for rimeligere enn 1100,- som 
er differansen opp til 2900,- som AOF-turen koster, men så har danskene noe kortere tur. AOF 
har også et noe større program og flere aktiviteter inkludert båttur nedover med foredrag ombord, 
så vi mener vi har et bedre og rimeligere alternativ totalt sett. Enhver får velge det han/hun vil.  
  
Ev ekstra-tur til Lubeck og Ubåt-museum utenfor Kiel 

7. Dersom det er interesse for det blir det kr 150,- ekstra for at vi kjører innom Lubeck og ubåt-
museet utenfor Kiel. Beslutning og betaling kr 150 for dette tillegg tas det stilling til senest ila 
kvelden 12.11, ev morgenen 13.11 ifm frokosten.  
 

NB! Det kan komme ev mindre justeringer i programmet, spesielt ifm Korona-tiltak, eller hvis vi skulle komme over 
noen ekstra severdig-heter vi bør se, og som pr idag ikke er kjent / klarlagt tilstrekkelig enda.  
 

8. NB! Påmeldingsfrist er satt tidlig – allerede 10.08.2020 bl.a pga behov for tidlig båt-bestilling. 
Påmelding skjer til jan.petter.husebye@gmail.com , ev pr mobil 9506 1496. Påmelding er gyldig 
når 500,- av de 2900,- som turen koster er betalt inn som depositum pr 10.08.2020 til konto 
1720.26.99340.  
 

De øvrige 2400,- betales inn ila 15.09.2020. Depostitum kr 500,- refunderes ikke. De øvrige 
2400,- refunderes bare dersom man melder seg av ila senest 01.10.2020.  
 

9. Vel møtt! Ta gjerne med venner og bekjente, men NB! Alle som deltar må være medlem i AOF -  
(kr 75,- for 2020/2021 som betales til samme konto). Si ifra om du kan kjøre egen bil på turen. 
 

Mvh Styret 
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