EN REJSE TIL FÆRØERNE

„Dit hjertes øer“
for medlemmer af
Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed
og andre interesserede

Foto: Erling

Den 10. - 17. juli 2018

Færøernes nodligste bygd Vidareidi
Færøerne er kontrasternes rige og minder os på forunderlig vis om menneskelivet og sindets mange
veje. Efter blot kort tids vandring på fjeldet eller en sejltur på det blyfarvede hav, mellem de atten
øer, da er vi klar over, hvilke kræfter der er på færde. Færøerne kaldes også „De fjerne øer“, men er
ikke langt væk da spændingen mellem natur og kultur på de atten grønne øer minder os om vor
egne eksistentielle lag. Og det maner til ydmyghed og eftertænksomhed - at møde „Dit Hjertes
Øer.“ Færøerne er af National Geographic døbt „Verdens smukkeste ørige“ og gennem syv dage
skal vi møde færinger der fortæller om kirke, kunst, kultur, samfund og historie. Smage kulinariske
specialiteter og ikke mindst møde stor gæstfrihed
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PROGRAM
Tirsdag den 10. juli Afrejse fra Billund. Afrejse kl. 20:00. Flyveturen varer knap to timer. Ankomst
til Vagar lufthavn kl. 21:00 lokal tid og herfra er der godt en times kørsel med fælles bus til Klaskvig,
Færøernes næststørste by, med knap 5000 indbyggere. Her skal vi bo på Hotel Klaskvig.
Onsdag den 11.juli Formiddag:Morgenmad og morgensang og fortælling. Senere skal vi på guidet
tur rundt i Klaksvig, Færøernes næststørste. Det bliver dels i bus og dels på gåben. Bl.a. besøger vi
Christians Kirken med udsmykning af Joakim Skovgård, ligesom vi skal høre om Den Kongelige
Monopolhandel – En speciel svensk kvinde, ligesom der bliver tid på egen hånd og mulighed for
en let gåtur på fjeldet højt over byen. Midt på eftermiddagen kører vi til Vidareidi Færøernes
nordligste bygd, hvor Barbara levede som præstekone, hende skal vi høre om. Aftensmaden (fugle)
nydes hos Elisabeth (er med i rejsens pris) inden vi kører hjem ved 20 tiden. Hjemme på hotellet
runder vi dagen af med aftensang.
Torsdag den 12. juli Formiddag: Morgenmad og morgensang inden vi kører til Tórshavn verdens
mindste hovedstad, der er en perle at bevæge sig rundt i. Byen emmer af historie bl.a. på det
gamle tingsted Tingenes, verdens ældste parlament. Eller på Skansin, der blev anlagt som et forsvarsværk mod sørøvere. Ligesom flere personligheder har levet her, bl.a. Færøernes vel største kulturpersonlighed digteren, maleren og komponisten William Heinesen (1900-1991) Med dansktalende færøsk guide skal vi på rundtur. Dels med bus og dels på gåben. Formiddagskaffen nydes
undervejs og er for egen regning.
Om eftermiddagen kører vi til Vestmanna, hvor vi sejler ud til de storslåede fuglefjelde ved
Vestmanna Bjørg. Er vejret med os kommer vi helt ind mellem grotterne og bådføreren der har
sejlet her i mange år fortæller under sejladsen. Før sejlturen kan vi evt. nå en kop kaffe ved
Vestmanna (ikke med i rejsen pris). Efter sejladsen spiser vi aftensmad i Vestmanna hovedret og
dessert med kaffe (er med i rejsens pris) På vej tilbage til Klaskvig gør vi holdt i den smukke bygd
Kvivik med de unikke udgravninger fra vikingetiden.
Fredag den 13. juli Formiddag og tidlig eftermiddag: Morgenmad morgensang og fortælling.
Herefter heldagstur til Kalsóy, hvor vi besøger en af øens driftige bønder og hører om livet her. Vi
får fortællingen om Sælkvinden og ser den over to meter høje skulptur kunstneren Hans Pauli
Olsen skabte af hende for få år siden. Vi vandrer ud til fyret på toppen af øen (hvor de fleste kan
være med) For de der ikke vandrer arrangeres der alternativt besøg på øen. Eftermiddagskaffen
nydes i fællesskab (med i rejsens pris) tilbage i Klaskvig spiser vi aftensmad på hotellet. Dagen
rundes af med aftensang
Lørdag den 14. juli. Morgenmad og morgensang og lidt tid på egen hånd i Klaskvig inden vi kører
til Gøte og ser den gamle by, hvor vi også hører om striden mellem vikingekongerne og spændingen
mellem hedenskab og kristendom. Vi ser den nye og smukke kirke med Tróndur Patursson unikke
glasudsmykning. Vi kører mod Gjógv, (kløft) og lægger vejen forbi Funningur, hvor de første
vikinger holdt til og videre med opstigning gennem hårnålesving inden det går nedad til Gjógv
med den unikke naturhavn. Her nyder vi bygdens ro og får en guidet rundvisning. For de der vil, er
der mulighed for at gå lidt på fjeld sammen med Ronald Risvig. Der er fælles eftermiddagskaffe (er
med i rejsens pris) på den smukke og unikt beliggende restaurant Gjáargardur inden vi kører videre
til Tjørnuvik.
I Tjørnuvik, der ligger med fjelde på tre sider og Atlanterhavet skyldende ind mod stranden går vi
på byvandring sammen med en af bygdens 65 beboere. Inden aftensmaden er der koncert i kirken
med Kingokoret. En musikalsk oplevelse, hvor vi præsenteres for den helt specielle Færøske tone.
Vi slutter med aftensmad, sang, musik, samvær med Kingokoret og kædedans. Det hele foregår i
bygdehuset
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Søndag den 15. juli Morgenmad inden vi kører til Fuglefjord (20 min. kørsel) her er der
morgensang og fortælling i Kirken eller Kulturhuset. Vi hører om Fuglefjords historie og Færøsk
Kirkeliv. Vi deltager i Gudstjenesten, hvor der almindeligvis deltager omkring 150 personer.
Herefter er vi, i mindre gruppe, på besøg i færøske hjem til middagsmad og samvær - Den
færøske familie er vært og tager jer måske med på en lille søndagstur. Om aftenen samles vi i
kirkens lokaler eller kulturhuset med vore færøske værter til spisning – og udveksling af sang-og
musik og fortællinger og danser måske også kædedans.
Mandag den 16. juli Morgenmad og morgensang inden vi igen besøger Tórshavn og
Brødremenigheden (de færøske baptister) Vi hører om deres kirke-og gudstjenesteliv, der bl.a.
indeholder stor musikalsk udfoldelse. Der bliver tid på egen hånd i Tórshavn og mulighed for at
besøge den katolske kirke og Færøernes Kunstmuseum, hvor der vil være guidet rundvisning.
Om eftermiddagen kører vi til Kirkjubøur, vel Færøernes vigtigste historiske sted. Vi ser Magnus
Katedralen og Færøernes ældst fungerende sognekirke. Begge ligger de side om side med den
gamle kongsgård, hvor familien Patursson har boet gennem atten generationer. Vi skal opleve
den specielle stemning dette historiske sted har og høre fortællinger om Færøernes tidlige tider.
For de der har lyst er der, sammen med Ronald Risvig som guide, vandretur til Kirkjubøur over
fjeldet fra Tórshavn. En let tur på cirka 2½ time, som de fleste med bare nogenlunde kondition
kan klare. Øvrige køres i bus. Der spises lammegryde i røgstuen, kongsbonden Jóannes
Patursson serverer og fortæller såvel før som under middagen.
Tirsdag den 17. juli Morgenmad og morgensang og fortælling og pakke. Lidt tid på egen hånd
i Klaksvig inden vi kører vestpå mod lufthaven og gør holdt på udvalgte steder og vi besøger
det færøske krigsmuseum og den skønne bygd Gåsedalen inden vi ankommer til lufthaven ved
16 tiden. Afrejse mod Billund kl. 18 og hjemkomst kl. 21.00 (aftensmaden kan indtages om bord
og er for egen regning)
Rejseleder og guide er valgmenighedspræst Ronald Risvig der har boet og rejst meget på
Færøerne siden 1981. Og færingen sognepræst Hans Eiler Hammer der også er fast chauffør.

„Kæmpen og Kællingen“ i brænding ved Tjørnuvik. Foto Peder Palshøj Pedersen
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Vi bor på Hotel Klaksvik også kaldet Sømandshjemmet. Her er det, som det sidste af de
færøske hoteller, stadig ikke tilladt at nyde øl, vin eller spiritus. Det er moderne værelser med
eget bad og toilet. Læs mere på www.hotelklaksvik.fo
Pris på delt dobbeltværelse Kr. 11:500,00 Pris på enkeltværelse Kr. 13.600,00 Inkl. fly,
lufthavnsskatter, fuld forplejning på Færøerne, morgenmad, madpakke, aftensmad
(eftermiddagskaffe undtaget) al transport med egen bus og alle fælles entreer, guider mv. på
Færøerne.
Tilmelding: Snarest muligt og senest 1. marts 2018: Der er 35 pladser. Alle kan tilmelde sig
efter princippet: „først til mølle“. Rejsen gennemføres ved minimum 20 deltagere.
Betaling: Der betales i tre rater. 1. rate kr. 3.500 ved tilmelding 2. og 3. rate på hver kr. 4.000
ved dobbeltv. og kr. 5050 ved enkeltv. Sidste rate skal være betalt senest den 20. februar.
Ved afbestilling før 20. februar tilbagebetales hele beløbet fratrukket kr. 1.000,00 Ved
afbestilling efter 20. februar tilbagebetales der ikke noget.
Rejsegarantifonden:
Rejsen arrangeres i samarbejde med Atlantic Airways der er teknisk rejsearrangør og medlem af
rejsegarantifoden medlem nr. 1208
Afbudsforsikring: Det anbefales at den enkelte selv tegner en sådan – forhør ved dit
forsikringsselskab.
Oplysninger i øvrigt: Skriv eller ring til valgmenighedspræst Ronald Risvig – Der sender
tilmeldingsblanket med oplysning om betaling, konto nr. mv. E-mail: ronald-risvig@hotmail.com
Telefon 97 47 4 13
Optaktsaften: Onsdag den 15. november „Dit hjertes øer“ Gennem sang-musik-fortælling og
filmklip får vi et mineportræt af Færøerne. Vi begynder i Aulum Kirke kl. 18:30 Hvor
færingen Hans Martin Hammer, der er under uddannelse som klassisk sanger synger og spiller
færøske viser, salmer og sange som han selv akkompagnerer på guitar. Efter koncerten går vi i
præstegården Holstebrovej 9 Hvor færingen, sognepræst Hans Eiler Hammer tager os med på
en billede-og filmfortælling om færøsk historie, samfund og kultur. Valgmenighedspræst Ronald
Risvig introducerer os til selve rejsen. Aften er åben for alle. Pris kr. 50,00 for kaffe/ the og
brød.
Optaktsdag i foråret 2018:
For alle tilmeldte arrangeres der en fælles optaktsdag i foråret med yderlig oplysninger om
rejsen og fortælling om Færøerne. Dato tid og sted oplyses senere

Fuglefjord på Østerø
10

