
Baptistiska rötter, 10 – 16 juni 2018

En bussresa med vackra vyer i Schweiz och Tyskland. Men också en bussresa med ett spännande och intressant 
innehåll. 
Parallellt med reformationen på 1500-talet växte det fram en frikyrkorörelse. Denna rörelse fick namnet 
anabaptister (omdöpare) av sina motståndare, eftersom de endast döpte personer som själva bekänt sin tro och 
de la en grund som andra frikyrkorörelser byggt vidare på. De tidiga anabaptisterna betonade kärlek och icke-
våld i alla relationer. De menade att kyrkan skulle vara skild från staten och var bland de första som 
argumenterade för religionsfrihet. Anabaptisterna mötte mycket svårigheter och förföljelser och många fick plikta 
med sina liv för att de anslöt sig till rörelsen. 
Under vår bussresa till de baptistiska rötterna möter vi den spännande historien. Vi möter också några nutida 
mennonitförsamlingar som har sitt direkta historiska ursprung i anabaptismen. 

10/6  Avresa på morgonen från Jönköping. Via färjorna till 
Danmark och Tyskland kommer vi på kvällen till vårt 
övernattningshotell i Bremen. Under resan hinner vi bekanta oss 
med varandra, och även få lite introduktioner och bakgrunder 
till det vi kommer att möta under resan. Ca 76 mil

11/6  Vi lämnar hotellet och åker mot Weierhof. Här finns en 
aktiv Mennonitförsamling och det finns också ett mennonitiskt
arkiv och forskningscenter. Vi får en visning av detta och av 
Weierhof. Församlingen i Weierhof välkomnar oss även på kaffe 
och en pratstund. Natten tillbringar vi i närheten av Weierhof. 
Ca 52 mil

12/6  Från Weierhof åker vi knappt 20 mil till Strasbourg. I 
Strasbourg får vi en rundvandring med lokal guide och får se 
närmare på stadens anabaptistiska historia. Efter några timmar i 
Strasbourg reser vi vidare till Bienenberg i Schweiz. Bienenberg
har ett teologiskt seminarium som vi beser innan vi checkar in 
på hotellet.  17 + 16 mil. 

13/6  Vi använder större delen av dagen till att besöka området 
kring Emmental i Schweiz. Många anabaptister gömde sig här 

under förföljelsen. Vi har här en lokal guide som tar oss med till 
platser som är viktiga i den anabaptistiska historien. Denna dag 
ingår även lunch.
På sen eftermiddag åker vi vidare till vårt hotell norr om Zürich, 
där vi stannar två nätter. Ca 8 + 12 mil

14/6  Idag blir det två resmål. Först åker vi till Zürich för att 
under några timmar utforska stadens baptistiska arv. Det blir 
också tid att utforska denna stad på egen hand. Under 
eftermiddagen möter vi den första anabaptistiska 
trosbekännelsen som finns i muséet i Schleitheim. På kvällen 
återvänder vi till hotellet för middag. 

15/6  Hemresan påbörjas genom att åka utmed Bodensjön in i 
Österrike. Därifrån ställer vi färden norrut och kommer på 
kvällen till vårt övernattningshotell söder om Berlin. Ca 76 mil

16/6  Med ny kunskap, nya insikter och ny förståelse fortsätter 
vi de sista milen mot hemtrakten. Via färjorna till Danmark och 
Sverige når vi Jönköping framåt kvällen och kan då summera en 
spännande och intressant resa i Anabaptisternas spår. Ca 76 mil

RESEVILLKOR 
Anmälningsavgift, 1 000:-/person erläggs snarast efter 
bokningstillfället. 
Slutbetalningen skall göras senast 30 dagar före avresa. 
Avbeställningskostnad 
Resenären kan avbeställa resan enligt följande: 
Mer än 30 dgr före avresa: Anmälningsavgiften
30 – 9 dgr före avresa: 50% av resans pris
8 - avresedagen: 100 % 

Avbeställningsskydd kan tecknas i samband med bokning 
och betalas tillsammans med anmälningsavgift. Det 
kostar 325:- och gäller vid egen och nära
anhörigs sjukdom samt vid händelser av ingripande 
karaktär, t.ex. brand i den egna bostaden. 
Inställande av resa kan ske vid färre än 20 anmälda 
deltagare

Kostnadsförändringar 
Priset kan ändras p.g.a. kostnadsökningar som beror på: 
-ändringar i transportkostnader 
-ändringar i skatter, tullar eller avgifter 
-ändringar i växelkurser 
Resegaranti 
EXODUS resor har hos Kammarkollegiet ställt lagstadgad 
resegaranti

Vasagatan 27, 573 31 TRANÅS 
Tel 046 -140 590
info@exodusresor.se,  www.exodusresor.se

Reseledare: 
Jonas Melin, 
Pastor och bibellärare

Pris: 9 890:-
Enkelrumstillägg: 1 750:-

Bussresa, färjor, logi i dubbelrum med halvpension, utflykter, 
möten med Mennoniter, lokal guide i Strasbourg, Zürich och 
Emmental, entréer enligt program, reseledare, resemoms


