Sognerejse for Søndermarkskirken, Viborg – og andre interesserede

_SKOTLAND - NORDENGLAND
EDINBURGH | LINDISFARNE | HADRIAN

24. - 28. september 2020

Med danske rejseledere!

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.

EDINBURGH | LINDISFARNE | HADRIAN
REJSELEDERE

BIRGITTE THUN
har siden 2004 været sognepræst i Søndermarkskirken, Viborg. Er opvokset i det danske
mindretal i Sydslesvig. Optaget af
keltisk spiritualitet.
FLEMMING STENTOFT
gift med Birgitte. Er uddannet lærer med historie og religion som
speciale. Har siden 1996 arbejdet
som journalist, dels i Folkekirken
og på TV MIDTVEST i Holstebro.
Siden september 2015 ansat
som tv-tilrettelægger i DR, med
ansvar for gudstjenester på TV.

ALISON HOFFMANN
Født og opvokset i det sydlige
England, men har boet i Danmark i næsten 30 år. Har i mange
år arbejdet for NATO i Danmark
som simultan tolk, oversætter
samt blæksprutte. Frivillig i Danmission genbrugsbutikken på
Koldingvej og kasserer i FDF 3.
kreds ved Søndermarkskirken.
JAKOB HOFFMANN
Arbejder som scrum master indenfor udvikling af IT til banker,
og har også været projektleder
og teamleder igennem mange
år. Kontaktperson i menighedsrådet for medarbejderne i Søndermarkskirken. Gift med Alison og
har boet og rejst meget rundt i
Storbritannien

TRE HISTORISKE BRIKKER TIL EN REJSE
Hvorfor vil de ikke være sammen med os i EU, de briter. En del af forklaringen kan sikkert
findes i den lange og stolte historie på den 242.000 kvadratkilometer store ø. Verdens 78.
største. Over 55 millioner mennesker og sin helt egen kultur.
Evigt forfulgte, først romerne der invaderede den største del af Britannien, siden vikingerne og så EU.
Den romerske kejser Hadrian var så bange for skotterne, som han kaldte barbarere, at
han i årene 122 til 128 byggede en stor mur fra vestkyst til østkyst. Muren var 120 km
lang, havde mange fæstningsværker til beskyttelse og en by til soldaterne.
Den keltiske kristendom kom til Nordengland fra Irland via Skotland. Munke fra Iona byggede kloster på Lindisfarne i 635.
Men i år 793 mærkede englænderne for første gang “nordboernes vrede”, da danske
vikinger overfaldt det rige og magtfulde Lindisfarne-kloster i Northumbria. Plyndringen
blev begyndelsen på 250 års skandinavisk hærgen i Europa.
Ingen kunne huske så slemt et år som år 792. Det ene ildevarslende tegn efter det andet
havde vist sig i form af hvirvelvinde og voldsomme tordenvejr.
Og snart efter havde hungersnød hærget kongeriget Northumbria i det nordøstlige England. Munkene i klostretpå øen Lindisfarne følte sig dog sikre. De bad, levedeydmygt og
viede deresliv til Gud
Men da klostrets munke kom ud af kapitelsalen efter deres morgenbøn den 8. januar 793,
så de to skibe med dragehoveder på vej mod stranden neden for klosteret.
Da skibene nåede ind på lavt vand, sprang 100 svært bevæbnede og barbarisk udseende
mænd ud af skibene og løb råbende op mod de rædselsslagne munke.
Flere munke faldt på knæ og bad inderligt til Gud. Resten løb ind i klosterkirken. Gennem
kirkens vinduer kunne de høre deres klosterbrødres bønner blive afløst af smertensskrig.
Munkene faldt på knæ foran alteret og bad.
Sognerejse til Skotland / EDINBURGH | LINDISFARNE | HADRIAN / Tre historiske brikker
til en rejse er arrangeret af Søndermarkskirken, Viborg. Alle interesserede er velkommen
til at rejse med.

PROGRAM
DAG 1: 24. SEPTEMBER
Udrejsedag.
Vi arrangerer samkørsel i egne biler til Billund. Afgang kl. 10:05. Check ind senest
kl. 8:30
Ankomst til Edinburgh 12:40 – Shuttlebus
til Britannia Hotel Edinburgh.
Eftermiddag: Edinburgh Vaults – De historiske underjordiske hvælvinger. (Guidet
tur 126,- kr. pr. pers.)
Mulighed for fælles spisning. (-/-/-)

DAG 2: 25. SEPTEMBER
Edinburgh og Lindisfarne.
Bussen kører kl. 10:30. Husk bagage til
overnatning på Lindisfarne. Shorts hvis
man vil gå som munkene fra kysten gennem det lave vand ud til øen.
Der vil være foredrag i bussen, samt små
fælles aktiviteter.

Frokost er medbragt fra Hotel Inn, Lindisfarne.
Sidst på eftermiddagen, bus retur til Britannina Hotel Endinburgh. (M/-/-)

DAG 4: 27. SEPTEMBER
Edinburgh.
Dagen begynder med Højmesse i St. Giles’ Cathedral. En presbyteriansk kirke
med Sunday service kl. 10:00.
Om eftermiddagen tilbydes guidet tur i
Old Town. Gåtur på The Royal Mile, der
løber gennem hjertet af Edinburghs gamle bydel og forbinder Edinburgh Castle
med det royale palace Holyroodhouse.
Vi slutter med besøg på Edinburgh Castle.
Aften: Her arrangeres fællesspisning og
aftenfest ca. 300,- kr. pr. person. (M/-/-)

Fra 12:25 er der ’ebbe’ og mulighed for at
komme over til Lindisfarne.

DAG 5: 28. SEPTEMBER
Hjemrejse.

Vi ser klosteret, som vikingerne hærgede
i år 793.

Edinburgh på egen hånd efter ud tjek på
hotel.

Den lokale sognepræst møder os i kirken.

Afrejse fra Edinburgh 13:25.
Billund ankomst 17:45. (M/-/-)

Vi indkvarteres på Lindisfarne Hotel Inn
Collection. (M/-/-)

DAG 3: 26. SEPTEMBER
Bussen kører fra Lindisfarne kl. 9.00 inden ’flod’.
Bussen kører ad mindre veje og langs
Northumberland nationalpark, hvor vi
gør et par ophold for at nyde naturen.
Ved frokosttid når vi frem til Roman Vindolande, et stort udgravningsområde i
tilknytning til Hadrians mur. Mulighed
for at besøge museum og gå en tur i det
smukke landskab.

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
PRIS
Pris pr. person kr. 6.500,Rejsen gennemføres ved minimum 20
deltagere. Det er totalt 26 pladser på
rejsen
Tilmelding på vedlagte skema senest 20.
juni 2020.
BETALING OG BETINGELSER
Depositum på 15% samt evt. forsikringer
betales ved tilmeldingen. Restbetaling
betales senest 60 dage før afgang.
Overdragelse af rejsen er ikke mulig, efter udstedelse af billetten.

PAKKEPRISEN INKLUDERER
• Fly Billund – Amsterdam – Edinburgh
t/r
• Flyskatter
• 1 stk bagage 23 kg, samt håndbagage
• 3 x overnatning på Britannia Hotel
Edinburgh
• 1 x overnatning på Lindisfarne Hotel
Inn Collection
• 4 x kontinental morgenmad
• Bustransport Edinburgh lufthavn –
hotel i Edinburgh t/r
• Bustransport til Lindisfarne, 2 dage
iflg. program
• Bidrag til rejsegarantifonden

PRISEN INKLUDERER IKKE
•
Øvrig forplejning
•
Drikkevarer
•
Entreer
•
Forsikringer
•
Evt. lokal turistskat

EVENTUELLE TILLÆG
• Enkeltværelse kr. 2000,• Sygdomsafbestillingsforsikring, 6 %
• Gouda Årsrejseforsikring, enkelt 		
person kr. 278,• Gouda Årsrejseforsikring, enkelt 		
person fra 70 år kr. 389,• Gouda Årsrejseforsikring, husstand 		
kr. 552,Vi tager forbehold for ændring af forsikringspriserne.

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 afarejse skal du oplyse rejselederne om dit forsikringsselskab samt
policenummer.

MÅLTIDER
De inkluderede måltider er hver dag
markeret med M = morgenmad, F = 
frokost og A = aftensmad. Er måltidet ikke
inkluderet, markeres dette med -.

OVERNATNING
På turistklasse hoteller med bad og toilet
på værelset.

PAS OG VISUM
For danske statsborgere med dansk pas
gælder følgende krav: Pas skal være gyldigt minimum til efter forventet hjemrejse.

VALUTA
I kontant valuta: Britiske Pund (GBP). Kreditkort kan ligeledes anvendes mange
steder. Vi anbefaler dog at medbringe
GBP hjemmefra til de første par dage.

BEVÆGELSE OG MOBILITET
Rejsen foregår i varieret terræn med forskelligt underlag, niveauforskelle mv, og
egner sig for selvhjulpne godt gående.

KLIMA
Der kan forventes temperaturer på cirka
12-16 °C.

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.

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.
Der tages også forbehold for ændring af
flytiderne.

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

Medlem af Rejsegarantifonden reg. nr. 128.
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UNITAS REJSER
Glarmestervej 20 A
DK 8600 Silkeborg
+45 8682 5611
rejser@unitas.dk
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