TAG MED PÅ EN FANTASTISK TUR MED TARM PASTORAT
TIL OBERAMMERGAU DEN 20. – 23. AUGUST 2020
Der er stor interesse for at opleve det traditionsrige Passionsspil i Oberammergau, som opføres hvert 10. år.
Tarm pastorat arrangerer sammen med Unitas Rejser en tur til Passionsspillet, hvor denne særlige kulturelle
oplevelse vil være kombineret med ophold i naturskønne omgivelser.

VI VIL GERNE INVITERE DIG TIL INFORMATIONSMØDE
TIRSDAG DEN 15. JANUAR KL. 17.00 – 18.00
KIRKEHUSET, KIRKEGADE 11, TARM

Torgunn Skov fra Unitas Rejser vil, sammen med aktivitetsudvalget fra
pastoratets fem kirker, fortælle om turen, som vi håber rigtig mange kunne have
lyst til at være med på.
I 2020 er det 42. gang landsbyen opfører spillet, en unik kontinuitet for denne oplevelse i verdensklasse.
Mere end 2000 mennesker bringer historien om
Jesus fra Nazaret til publikums øjne og ører i løbet
af denne fantastiske fem timer lange forestilling.
Alle medvirkende skal enten være født i
Oberammergau eller have boet i landsbyen
mindst 20 år. Omkring halvdelen af landsbyens
indbyggere spiller med stor indlevelse med i
historien om Jesus, som giver millioner af
mennesker håb og styrke.
Premiereforestillingen i 2020 spilles den 16. maj,
og den sidste optræden bliver den 4. oktober. Spillet bliver fremført fem dage om ugen, med mandag og
onsdag som hviledage. Forestillingen begynder om eftermiddagen, og der vil være en pause med tid til
at spise aftensmad. Scenen er under åben himmel. På denne måde danner den omkringliggende natur
kulisserne for Passionsspilteateret – og er på den måde med til at understrege spillets budskab.
ALLE ER VELKOMNE TIL AT DELTAGE, så vi opfordrer til, at du invitere manden, konen, anden familie,
naboen, nære venner osv. med til mødet.
Hvis du gerne vil have flere oplysninger inden informationsmødet, kan du kigge her:
http://www.unitasrejser.dk/media/1233702/oberammergau-2020-print-version-v6.pdf
Program for vores rejse står på side 4.
VI SES DEN 15. JANUAR! – vi serverer en kop kaffe.
Venlig hilsen
Menighedsrådene i Tarm Pastorat

