Sognerejse for Sdr. Bjert Sogn

_GRÆKENLAND

- i Paulus’ fodspor

Rejs med sognepræst Tine Illum og journalist Anette Jorsal

21. - 28. marts 2020

Unitas Rejser er eksperter i at skabe fælles oplevelser.
Vi klarer detaljerne - I får tid til nærhed, fordybelse,
refleksion, ny indsigt, større udsigt og til at skabe gode
minder sammen.

GRÆKENLAND – I PAULUS’ FODSPOR
FRA THESSALONIKI OG FILIPPI I NORD TIL KORINTH
OG ATHEN I SYD.
På denne rejse følger vi Paulus’ fodspor fra nord til syd i Grækenland og besøger
samtidig steder, der var vigtige i det antikke Grækenland og i kirkens historie.
Paulus rejste gennem Grækenland, hvor han dannede menigheder i nogle byer
og blev smidt ud af andre. Han kom til Grækenland omkring år 50 på den anden
missionsrejse, hvor han blandt andre fik dannet menigheder i Filippi og Thessaloniki og Korinth. Menigheden i Filippi kom især til at stå hans hjerte nær. Han
besøgte den flere gange, og den støttede ham økonomisk.
Grækenland er selvfølgelig mere end Paulus, derfor skal vi også opleve noget af
det antikke Grækenlands historie, som meget af den vestlige kultur er bygget
på. Dertil kan nævnes den storslåede natur, hvor et af højdepunkterne vil være
Meteora-klostrene.
Vi gør opmærksom på, at vi kommer til at køre meget i bus, idet vi skal nå fra
Nord- til Sydgrækenland på turen.
Inden afrejse vil der være en række foredragsaftener, hvor sognepræst Tine Illum fortæller om Paulus og hans arbejde i Grækenland.

PROGRAM
DAG 1: ANKOMSTDAG
Vi kører med bus fra Sdr. Bjert til
Hamburg. Fra Hamburg Lufthavn flyver vi til Wien. Her har vi en mellemlanding og et flyskift, inden vi flyver
til Thessaloniki.
I lufthavnen møder vores dansktalende lokalguide os.
I dag findes der ingen spor i Thessaloniki fra Paulus’ tid, men byen har
bevaret mange gamle kirker, hvoraf
mange har været omdannet til moskeer. De er nu alle ført tilbage til deres oprindelige skikkelse.
Efter at vi at tjekket ind på vores hotel, besøger vi en eller to af byens
kirker. Derefter spiser vi aftensmad
sammen på hotellet. (-/-/A)
DAG 2: KAVALA, FILIPPI
OG THESSALONIKI
Vi kører til Kavala, som på Paulus’ tid
hed Neapolis, byen hvor Paulus første gang satte sine fødder på europæisk jord. Fra Kavala kører vi 15 kilometer til Filippi.
Det var her, at Paulus grundlagde den
første kristne menighed i Europa. Her
har der boet mennesker fra 6. århundrede før Kristus, og byen hed da
Krenides (kilder).
I dag er der ingen by, men en del udgravninger fra romersk tid og kirkeruiner fra tidlig middelalder. Desuden

findes resterne af det fængsel, som
man mener Paulus sad fanget i, første gang han var i byen. Uden for
Filippi ses Lydias kilde, det sted hvor
Lydia, den første kristne i Europa,
blev døbt.
Vi kører tilbage til Thessaloniki, hvor
vi ser lidt mere af byen. (M/-/A)
DAG 3: FADER PEFKI
OG KALAMBAKA
Efter morgenmad forlader vi Thessaloniki. Vi kører gennem det nordlige Grækenland, og måske kan vi
se Olympen, Grækenlands højeste
bjerg, fra bussen.
Ikke så langt fra Kalambaka besøger
vi Fader Pefki, som er ikonmaler.
En af hans hjælpere viser os rundt i
værkstedet.
Lige uden for Kalambaka ligger Meteora-klostrene. Det er en fantastisk
oplevelse at se de enkeltstående,
søjleagtige klipper med klostrene på
toppen. De stejle klippetårne hæver
sig op til 300 meter over sletten. Ordet Meteora-klostrene betyder ”de i
luften svævende klostre”. Til nogle af
klostrene måtte personer og proviant
hejses op i kurve, til andre foregik opstigningen via et system af sammenbundne stiger. Munkeordenerne her
havde en nær forbindelse med

klostrene på Athos halvøen. I dag er
seks af klostrene beboet, fire af munke og to af nonner. Vi vil forsøge at se
to af klostrene. Selv om vi ikke skal
besøge dem via rebstiger og kurve,
er den sidste del af turen op til nogle
af klostrene stadig hård - med smalle,
stejle trapper.
Inden vi tjekker ind på vores hotel
besøger vi et af disse klostre. (M/-/A)
DAG 4:METEORA-KLOSTRENE
OG DELFI
Inden vi fortsætter fra Kalambaka,
besøger vi endnu et meteorakloster.
Derefter tager vi til Delfi, som var et
centralt kultcenter i antikken. Delfi
ligger i et storslået landskab omgivet
af stejle klippesider og med Pleistós
flodens slugt dybt nede. Delfis oprindelse går helt tilbage til 2. årtusinde
før Kristus, og det blev efterhånden
den vigtigste fælles græske helligdom. Der var et stort Apollon-tempel, og der holdt det mest berømte
orakel i hele den græske verden til.
Delfi blev i antikken regnet for verdens centrum, og hertil valfartede
såvel konger som almindelige mennesker for at spørge oraklet til råds.
Stedet kan danne baggrund for bedre at forstå den religion og livsanskuelse, som Paulus blev konfronteret
med i Grækenland. Vi begynder dagen med at besøge det arkæologiske
område i Delfi med Den hellige vej,
resterne af Apollon-templet, hvor
oraklet holdt til, teateret og stadion.
Vi spiser aftensmad og overnatter på
et hotel i Delfi. (M/-/A)
DAG 5: OSSIOS LOUKAS
OG LOUTRAKI
Fra Delfi går turen mod Athen. Undervejs besøger vi klosteret Ossios
Loukas. Det byzantinske kloster er
bygget i harmoni med det omliggende landskab efter traditionen fra de
gamle templer. I klosteret er der
to kirker, som er bygget sammen,
og her kan vi beundre mosaikker på
guldbaggrund. Vi spiser frokost sammen ved klosteret.
Vi fortsætter til Athen, hvor vi overnatter på et centralt beliggende hotel. Aftensmaden er på egen hånd.
(M/F/-)

DAG 6: KORINT OG EPIDAURUS
Efter morgenmad kører vi til Gammel
Korinth, hvor Paulus grundlagde en
af de vigtigste menigheder, som han
besøgte flere gange og skrev breve
til. Disse breve får en ny dimension,
når vi står i de oprindelige omgivelser. Vi ser blandt andet resterne af
Apollon-templet, der lå i centrum
af byen, og som alt liv kredsede om,
således at enhver måtte forholde sig
til det. Det giver os en fornemmelse
af, hvilke kræfter Paulus stod overfor.
Vi gør også et stop ved Korintherkanalen, der gennemskærer den godt
seks kilometer brede landtange, som
forbinder Peloponnes med fastlandet. Den stod færdig i 1893.
Vi besøger også Epidauros, som i
antikken var kultsted for lægen Asklepios. Her kunne folket komme og
få både psykoterapi, medicinsk behandling og meget andet af stedets
præster - et rigtigt luksuskursted,
som får et moderne wellness-center
til at blegne.
Det mest kendte i Epidauros er dog
det 2.600 år gamle imponerende
og velbevarede amfiteater, som har
en fantastisk akustik. Teatret bruges
i dag også til forestillinger om sommeren.
På vej tilbage til Athen gør vi et lille
stop ved Kechries, stedet hvorfra
Paulus sejlede hjem efter sit første
besøg i Grækenland. (M/-/-)
DAG 7: ATHEN
Formiddagen er afsat til en rundtur i
Athen. Vi besøger Akropolis og Areopagos, hvor Paulus holdt sin berømte
tale. Vi tager også ind på Akropolismuseet som blev åbnet for nogle få
år siden.
Om eftermiddagen er der tid til, på
egen hånd, at udforske Athen.
Om aftenen mødes vi til en afskedsmiddag. (M/-/A)
DAG 8: HJEMREJSE
Vi har god tid til at spise morgenmad,
pakke kufferten og måske tage en lille tur
rundt i byen inden vi kører til lufthavnen,
for at flyve tilbage til Hamburg. Også denne gang mellemlander vi og skifter fly i
Wien. Fra Hamburg lufthavn kører vi i bus
tilbage til Sdr. Bjert, hvor vi ankommer
sidst på aftenen. (M/-/-)

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
PRIS
Pr. person kr. 11.995,Rejsen gennemføres ved minimum 20
deltagere. Begrænset antal pladser.
Tilmelding senest 15. januar 2020.
BETALING OG BETINGELSER
Depositum på 15% samt eventuelle forsikringer betales ved tilmeldingen.
Restbetaling betales senest 60 dage før
afgang.
PRISEN INKLUDERER
• Danske rejseledere
• Flytransport Hamburg – Wien – Thessaloniki
• Flytransport Athen – Wien - Hamburg
• Flyskatter
• Bustransport Kolding – Hamburg lufthavn t/r
• 7 x overnatning i delt dobbeltværelse
med bad og toilet på værelset
• 7 x morgenmad, 1 x frokost og 5 x aftensmad
• Bustransport ifølge programmet
• Lokale guider (engelsktalende)
• Entréer ifølge program
• Drikkepenge til guide og chauffør
• Bidrag til Rejsegarantifonden

PRISEN INKLUDERER IKKE
•
Øvrig forplejning
•
Drikkevarer
•
Forsikringer
EVENTUELLE TILLÆG
• Enkeltværelse kr. 1.275,• Sygdoms-afbestillingsforsikring 		
6% af rejsens pris
• Gouda Årsrejseforsikring 			
(enkeltperson) kr. 278,• Gouda Årsrejseforsikring 			
(enkeltperson fra 70 år) kr. 389,• Gouda Årsrejseforsikring 			
(hele husstanden) kr. 552,Overdragelse af rejsen er ikke mulig, efter udstedelse af billetten

OBLIGATORISK SYGDOM- OG HJEMTRANSPORTFORSIKRING
Har du ikke det Blå EU sygesikringskort eller rejser du udenfor dækningsområdet,
kræver vi, at du har en rejseforsikring
som minimum dækker sygdom og hjemtransport. Ved tilmelding skal du oplyse
os dit forsikringsselskab samt policenummer.
MÅLTIDER
De inkluderede måltider er hver dag
markeret med M= morgenmad, F=
frokost, A= aftensmad. Er måltidet ikke
inkluderet, markeres dette med -.
OVERNATNING
På turistklasse hoteller med bad og toilet
på værelset.
KLIMA
Der kan forventes temperaturer på cirka
12-16 °C om dagen. Nattemperaturer
omkring 5-10 °C.
BEVÆGELSE OG MOBILITET
Rejsen foregår primært i fladt terræn
med forskellige typer underlag, enkelte
niveauforskelle mv. og egner sig for selvhjulpne godt gående.

DRIKKEPENGE
Hvis måltiderne er inkluderet i prisen og
på forhånd betalt af Unitas Rejser, er drikkepenge herfor indregnet. Drikkepenge i
forbindelse med køb af drikkevarer er
ikke inkluderet. Drikkepenge til chaufføren og lokale guider betales samlet af
rejselederen.
FORBEHOLD
Der tages forbehold for ændringer i
programmet. Alle vore rejser evalueres
og forbedres løbende på baggrund af
vore rejselederes og deltageres tilbagemeldinger. Af denne årsag kan der være
ændringer i programmet, fra rejsen blev
købt, til den finder sted. Lokale forhold
kan medføre, at vi under rejsen er nødt
til at ændre indholdet eller rækkefølgen
herpå. Vores mål er, at deltagerne får den
bedst mulige rejse.

ALMINDELIGE BETINGELSER
Rejsen er underlagt Unitas Rejsers almindelige betingelser vedrørende pakkerejser, som deltagerne bør læse før jeres
endelig bestilling. Betingelserne fremsendes gerne på mail eller kan læses på
www.unitasrejser.dk

VALUTA
I kontant valuta: Euro. Kreditkort kan ligeledes anvendes mange steder. Vi anbefaler dog at medbringe Euro hjemmefra til
de første par dage.

PAS OG VISUM
For danske statsborgere med dansk pas
gælder følgende krav:
Passet skal være gyldigt til efter forventet
hjemrejse. Der skal ikke søges om visum
for denne rejse.

Medlem af Rejsegarantifonden reg. nr. 128.
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