TEOLOGI FOR LÆGFOLK - STUDIETUR TIL

ARMENIEN OG GEORGIEN
11 SPÆNDENDE DAGE MED FULDPENSION OG FYLDT PROGRAM MED EKSPERTGUIDE IVAR BRÆNDGAARD

11. – 22. september 2018

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.

REJSELEDER

HISTORIE, KIRKE OG AKTUEL POLITIK I TO LANDE,
DER ER TRUET PÅ DERES EKSISTENS

Armenien og Georgien var blomstrende kongeriger allerede på Jesu tid. Landene
ligger i uvejsomt terræn på sydsiden af den 5.000 meter høje Kaukasusbjergkæde mellem Sortehavet og Det Kaspiske Hav. Hvert land har ikke bare sit eget
sprog, men også sit eget alfabet, der ikke kan sammenlignes med andre landes
alfabet. Armenien var det første land, der antog kristendommen som sin statsreligion, og Georgien fulgte hurtigt efter. Vil man sætte sig ind i disse landes
selvforståelse, så må man interessere sig for de dramatiske helgenhistorier ved
kristendommens indførelse i Armenien og Georgien.
IVAR BRÆNDGAARD
Ivar Brændgaard er teolog og
russiskkyndig.
Han er kommet i og har fulgt
udviklingen i Armenien og Georgien siden 1978. Han er hjemme
i Armeniens og Georgiens historie og aktuelle situation og vil
fortælle herom i undervisningstimer på TFL i foråret 2018.

Vi kører i bus og ser mange af de vilde og dramatiske bjerglandskaber. Vi finder
frem til hulekirker og klosterkomplekser i de mest uvejsomme områder, hvor de
var gemt for fjenderne. Vi kommer ikke bare til de maleriske hovedstæder, vi finder også ud til smukke byer og landsbyer med stolte historier. Vi kommer igennem en landsdel, der blev totalt ødelagt af et jordskælv i 1988, og vi vil undervejs
høre om den aktuelle politiske situation, der er meget forskellig for de to lande.
Det gælder for begge lande, at de er slemt truet af stærke naboer, som de har
ligget i krig med, og det ulmer stadig på grænserne. Begge lande har voldsomme
historier, og begge lande har været besat og løbet over ende i historisk tid, ja,
Armenien har været helt lukket ned, og armenierne er derfor fordrevet til byer
over hele verden ligesom jøderne. Vi kommer til at opleve georgiske og armenske specialiteter på restauranter og i private hjem, der er lavet om til bespisning.
Turen er med fuldpension. I det omfang, det kan lade sig gøre, vil vi tage kontakt
med Dansk Armeniermission i Jerevan.

PROGRAM
DAG 1: ANKOMST TIL JEREVAN,
ARMENIENS HOVEDSTAD
Forventede flyvetider:
Kastrup – Moskva 13.00 – 16.30
Seneste mødetidspunkt i Kastrup
kl. 10.45
Moskva - Jerevan 20.40 – 0.30.
Afhentes i lufthavnen og kører i bus til
hotel i Jerevan. (-/-/-)
DAG 2: BYRUNDTUR I JEREVAN OG
BESØG I FOLKEDRABSMUSEET
Vi spiser sen morgenmad og bruger formiddagen på en rundtur i hovedstaden
for at lære den at kende. Herunder besøger vi Matenadaran, der huser Armeniens ældste skriftsamling. Og vi besøger
Gregor katedralen. Herefter frokost.
Om eftermiddagen besøger vi folkedrabsmuseet, Tsitsernakaberd, hvor der
fortælles gribende om osmannernes udslettelse af 1,5 millioner armeniere. Museet viser autentiske og grufulde billeder
af folkedrabet på armenierne, hvor 2/3
dele af Armenien blev tømt for folk og
inddraget i det osmanniske rige og befolket af tyrkere. Der er intet tilbage, og tyrkerne har den dag i dag lukket grænsen
hermetisk, så armeniere ikke kan komme
over og se deres gamle fædreland med
Ararats bjerg ragende op, så bjerget er
den daglige udsigt fra Jerevan.
Vi slutter af hos en af Armeniens verdenskendte fabrikker, nemlig cognacfabrikken
”Yerevan Brandy Factory”,
Derefter middag på en restaurant.
(M/F/A)
DAG 3: ASHTARAK OG AMBERD
Vort mål er det gamle fæstningsværk Amberd, der ligger højt oppe på sydsiden af
bjerget Aragat i 2300 meters højde, hvorfra der er en fantastisk udsigt i godt vejr.
Men på vejen besøger vi middelalderklosteret Hovhannavank. Herfra vandrer vi
90 minutter langs en slugt til klostret Saghmosavank. Vi spiser frokost undervejs.
Retur til Jerevan, hvor vi spiser aftensmad. Om muligt et folklorearrangement
om aftenen. (M/F/A)

DAG 4: JEREVAN – GARNI
– GEGHARD – JEREVAN
Vi kører til de armenske kongers sommerresidens, fæstningen Garni, der er
grundlagt i 300-tallet og udvidet frem
til 1300-tallet. Her møder vi højst overraskende et meget smukt (genopbygget)
tempel bygget i hellenistisk stil af kong
Trdat i år 77. Templet har 24 joniske søjler
og er det eneste bevarede i Armenien, og
det vidner det om den kulturelle udveksling mellem Rom og Armenien, der begge
har været under hellenistisk indflydelse.
Da der ligger en dal lige neden for, er det
oplagt at lave en rask vandretur ned til
floden og op igen for dem, der er lette
til bens.
Frokost vil vi indtage i en landsby, hvor vi
kan se, hvordan kvinderne laver de karakteristiske flade lavash-brød i en jordovn.
Vi kommer til at få dem til frokost sammen med ost og krydderier.
Herefter fortsætter vi til Geghard klosterkomplekset, der ligger gemt væk i
en snæver og vild bjergkløft. Kirkerne er
her hugget ud i klippemassivet af én enkelt mand, som brugte hele sit liv til det.
Det er en helt utrolig bedrift. Det skete i
1100-1200-tallet, men der har været kloster og munkeliv siden 400-tallet.
Vi vender tilbage til Jerevan og slutter på
frugtmarkedet Pak Shuka. Herefter middag på en armensk restaurant. (M/F/A)
DAG 5: KHOR VIRAP – NORAVANK
Fra Jerevan kører vi sydpå. Vi skal nå
Khor Virap-kirken, der ligger på kanten
af Araxdalen og ganske nær ved floden,
som danner grænsen til Tyrkiet. Der er en
fantastisk udsigt til Ararats bjerg (det kan
også ses fra Jerevan), som er 5165 meter
højt og ligger 25 kilometer inde i Tyrkiet,
lige midt i det gamle Armenien. Under
kirken er der bevaret en underjordisk celle, hvor Georg Lysbringeren var fængslet
i 13 år grundet sin kristne mission. Det
lykkedes ham at helbrede den sindssyge
kong Trdat, hvorefter kongen og landet
antog kristendommen i 301.
Vi fortsætter de næste to timer gennem
en særpræget armensk natur med store
græsklædte bakker og dale, for derefter
at køre ind i en slugt, der efterhånden
udvider sig og åbenbarer klosterkomplekset, Noravank, højt oppe på en klippeafsats ned mod Arpa-floden. Slugten

er berømt for de stejle røde klipper, der
rejser sig bag klostret. I klostret står der
tre kirker side om side samt to små gravkapeller og en særpræget toetagers kirke
med en smal udvendig trappe op til overetagen.
Vi spiser udendørs frokost lige før besøget i Noravank. Efter dette besøg kører vi
tilbage til Jerevan, hvor vi får aftensmad.
Om aftenen mødes vi med den armenske
kvinde, Nané Khachatryan, der holder
styr på mange af Armeniermissionens 70
søndagsskoler. Hun har været i Danmark
og kan noget dansk. (M/F/A)
DAG 6 JEREVAN – ECHMIADZIN
– JEREVAN
Det er søndag, og det skal vi udnytte til
at komme til gudstjeneste i Armeniens
allerhelligste og mest betydningsfulde
domkirke.
Dog besøger vi først Zvartnots St. Georg
kirken. Den blev bygget i 600-tallet i tre
etager og har været imponerende, men
efter et jordskælv i 930 faldt det meste
sammen. Bygningsdelene ligger rundt
omkring, og vi kan gå rundt og beundre
de flot udskårne kapitæler.
Herefter besøger vi St. Hripsime-kirken.
Hripsime var en ung romersk og meget
køn nonne, der blev efterstræbt til kongelig hustru, men hun ville ikke giftes,
hvorfor hun blev dræbt under kong Trdat
den 3. Hun er nu helgen og begravet i kirkens krypt.
Inden klokken 11 skal vi være fremme
ved Echmiadzin katedralen, måske verdens ældste kirke, der er omgivet af et
stort og moderne kloster- og administrationskompleks. Her har vi mulighed
for at deltage i gudstjenesten, og hvis vi
er heldige, vil også den armenske kirkes
overhoved, katholikosen, deltage. Frokost i byen.
Herefter vender vi tilbage til Jerevan for
at bruge eftermiddagen på det historiske
museum. Sidst på eftermiddagen besøger vi Vernisage, det store marked med
kunsthåndværk. Til sidst middag og friaften til at nyde den sidste aften i Jerevan
på egen hånd. (M/F/A)

DAG 7 JEREVAN – NORATOUS
– SEVANSØEN - DILIJAN
Vi forlader Jerevan og kører op mod Sevansøen, der ligger i 2.000 meters højde.
Vi stopper ved Noratous, hvor vi finder
verdens største samling af de berømte
armenske Khachkars, som er store sten
med indhuggede kors i geometriske
mønstre.
Ved nordenden af Sevansøen går vi op
til Seranavank-klostret, hvor der ligger to
kirker på en halvø, 200 meter over søens
overflade. De er fra 800-tallet. Herfra er
der en meget flot udsigt over den kæmpestore sø.
Vi spiser frokost ved Sevan-søen, og hvis
der bliver mulighed for det, besøger vi
et præsteseminarium. Herefter kører vi
igennem en tunnel for at undgå at køre
over et pas og ender ud i en dal med
en helt anden og frodig vegetation med
bløde dale og udstrakte skove. Det er typisk Kaukasus, at naturen ændrer sig så
hurtigt. Hvis vi får tid, besøger vi klostret
Haghartsin, der ligger i nyrestaureret
stand, De sidste fire kilometer kan ikke
køres med bus, men må klares på gåben.
Aftensmad og overnatning i Dilijan.
(M/F/A)
DAG 8 DILIJAN – SPITAK - HAGHPAT –
SANAHIN – GRÆNSE – TBILISI
Vi besøger Spitak, der både blev ramt af
jordskælv og af Sovjetunionens kollaps,
hvilket betød, at alle fabrikker nu ligger
som spøgelsesbygninger. Vi besøger desuden et KFUM-center.
Herefter besøger vi Sanahin-klostret,
hvor der findes fine, mindre kirker, et bibliotek, et galleri og et smukt klokketårn,
alt sammen fra 1100-tallet.
Vi spiser frokost og fortsætter til byen,
Alaverdi, en gammel kobbermineby, der
også har lidt voldsomt under, at aftageren Sovjetunionen brød sammen. Vi passerer dalen med floden Debed og kører
op ad den anden stejle side til klostret,
Sanahin, som består af et kirke- og klosterkompleks, der ligger malerisk med en
storslået udsigt og samtidig næsten omringet af den moderne by.
Slutteligt kører vi til grænsen og skifter
bus samt guide og kører direkte til Tbilisi, hvor hotel og aftensmad venter på os.
(M/F/A)
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DAG 9: BYRUNDTUR I TBILISI

Efter morgenmaden tager vi på gåtur
rundt i det gamle, historiske Tbilisi.
Vi besøger Metekhi kirken (400-tallet), Sioni-katedralen (600-700 tallet). Derefter tager vi op til Narikala-fæstningen (400-tallet), hvorfra
vi har panoramaudsigt over det
meste af Tbilisi. På vej ned ser vi byens gamle svovlbade. Herefter går vi
gennem den gamle by, der samtidig
er et hyggeligt indkøbsområde.
På statens kunstmuseum skal vi koncentrere os om Niko Pirosmanashvilis primitive, men verdensberømte
malerier fra livet i Georgien for 150
år siden. Så kører vi op til den flunkende nye og kæmpestore georgiske
domkirke, Helligåndskirken af Tsminda Sameba.
Frokost på en restaurant.
Derefter skal vi med det meget gamle tog (funicular), der kører næsten
lodret op ad klippen til Mtatsminda
park, hvor vi igen har en vidunderlig
udsigt over Tbilisi. Vi bliver kørt ned
igen og får den gribende historie
om Nina og Gribojedov, der var gift
i 18 dage. Tilbage til hotellet, hvor
vi om aftenen mødes til en fælles
middag. Andre kan vælge at gå hjem
fra Mtatsminda. Her kan man gå 2,5
kilometer langs bjergryggen til Narikala-fæstnigen, hvor vi var i formiddags, og så gå ned derfra. (M/F/A)
DAG 10: BESØG I DEN GAMLE
HOVEDSTAD MTSKHETA
Efter morgenmad kører vi 25 kilometer
mod nord til den gamle hovedstad i Georgien – Mtskheta. Først besøger vi Jvari
(kors) klostret, der ligger på en bjergkam
højt oppe, hvilket giver en flot udsigt over
floden, Kura og over byen, Mtskheta.
Efterfølgende besøger vi den gamle hovedstad, hvis centrum er et åbent museum, der er beskyttet af UNESCO. Vi skal
især koncentrere os om katedralen Svetit
Skhoveli (1010 – 1029), der er et mesterligt bygningsværk og Georgiens oprindelige ”domkirke”. I det nærliggende kloster
kan der købes ikoner.
Herfra går vi videre til klostret, Samtavro,
hvor den hellige Nino levede og virkede.
Hun er Georgiens apostel, som fik indført
kristendommen og omvendt dronning

Nana og kong Merian i år 327. Hendes
historie vil blive fortalt, for den kendes
af alle mennesker i Georgien, og uden
den forstår man ikke den georgiske kirkes
historie. Vi spiser frokost i Mtskheta, og
kører herefter tilbage til hotellet i Tbilisi,
hvor der forhåbentlig bliver lidt fritid før,
vi skal spise middag. (M/F/A)
DAG 11 TBILISI – STEPANTSMINDA –
KAZBEGI – ANANURI – TBILISI
På den sidste dag skal vi meget tidligt køre
op i Kaukasusbjergene ad den georgiske
militære hovedvej, som russiske soldater
anlagde i slutningen af 1800-tallet. Det er
en meget smuk tur, hvor vi langsomt hæver os op i højderne mod Terek bjergpas.
I 2200 meters højde når vi byen Gudauri,
som er et kendt ski-sportssted. Vi kører
gennem passet med Terekfloden ved
siden af os. Hvis vejret er klart, vil vi se
os omgivet af de 5000 meter høje Kaukasusbjerge. Vi kommer over Jvari-passet
i 2395 meters højde og når frem til Stepantsminda/Kazbegi, hvor vi skifter om
til Jeeps for at begynde vores udflugt op
til Treenighedskirken i Gergeti. En meget
smuk kirke på en bjergtop mellem de flotte Kaukasusbjerge.
Vi spiser frokost i Stepantsminda, hvorefter vi kører ned til Tbilisi igen. Undervejs gør vi stop ved Ananuri-fæstningen
fra 1600-tallet. Den ligger billedskøn ved
floden Aragva og det opdæmmede Jinvali vandreservoir. Her er også et souvenirmarked, hvor de sidste indkøb kan foretages.
Vi spiser afskedsmiddag i Tbilisi. (M/F/A)
DAG 12: HJEMREJSE
Efter morgenmad og en mulig tidlig gåtur
kører vi til Tbilisis lufthavn.
Forventede flyvetider:
Tbilisi – Moskva, 13.20 – 15.00
Moskva – Kastrup 19.45 – 21.20 (M/-/-)
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PRAKTISKE
OPLYSNINGER
PRIS
Pr. person kr. 13.350,TILMELDING
Tilmelding til Unitas Rejser senest den 1.
juni 2018.
Det åbner for tilmeldinger søndag d. 10.
december. Det er muligt at sende en mail
med navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, mailadresse og hvad type
værelse man ønsker til ts@unitas.dk. Tilmeldingerne bliver registeret i den rækkefølge de kommer ind.
Det er også muligt at tilmelde sig på telefon i Unitas Rejsers normale åbningstid.
PRISEN INKLUDERER
• Dansk rejseleder
• Lokale engelsktalende guider
• Flyrejser København – Moskva – Jerevan/ Tbilisi – Moskva - København
• Pt. kendte lufthavnsskatter og afgifter
• Bustransport ifølge program
• Overnatning i delt dobbeltværelse
• 11 x morgenmad, 10 x frokost og 10
x aftensmad
• Udflugter og entreer ifølge programmet
• Bidrag til Rejsegarantifonden
PRISEN INKLUDERER IKKE
• Øvrige måltider og drikkevarer
• Øvrige entréer
• Drikkepenge
• Forsikringer
EVENTUELLE TILLÆG
• Enkeltværelse (begrænset antal) 		
kr. 2.700,• Sygdomsafbestillingsforsikring, 6 %
• Gouda Årsrejseforsikring, husstand 		
kr. 1.714,• Gouda Årsrejseforsikring, enkeltper		
son kr. 683,• Gouda Årsrejseforsikring, enkeltper		
son fra 70 år kr. 1.011,Der tages forbehold for ændringer i forsikringspriserne.
Helbredserklæring skal sendes til Gouda
for rejsende over 70 år.

MÅLTIDER
De inkluderede måltider er hver dag markeret med M = morgenmad,
F = frokost og A = aftensmad. Er måltidet
ikke inkluderet, markeres dette med -.
KLIMA
Der kan forventes temperaturer på cirka
17 – 22 °C om dagen. Nattemperaturer
omkring 10 - 14 °C.
VALUTA
Møntfoden i Armenien hedder dram
(ADM). 10.000 dram svarer til ca. 150 kr.
Møntfoden i Georgien hedder lari (GEL).
1 lari svarer til ca. 2.70 kr. Kreditkort kan
benyttes i de to hovedstæder, hvor der
også kan trækkes penge i kortautomater.
Det anbefales at have lidt penge med i
USD eller EURO i små sedler.
HÅNDBAGAGE
Sørg altid for at have tandbørste samt
lidt ekstra tøj og undertøj i håndbagagen,
så man er forberedt på, at bagagen kan
være forsinket på bestemmelsesstedet.
Livsnødvendig medicin bør være i håndbagagen.
MOBILTELEFON
Landekoden for Armenien er 00374 +
områdenummer (10 i Jerevan) + lokalnummer.
Landekoden for Georgien er 00-995
Mobiltelefon: I det meste af landene er
der udmærket dækning. Både TDC og
Telenor har roamingaftaler. Det koster
mellem 24 og 28 kr. at ring og modtage
opkald til/fra Danmark. SMS koster 2.50
at sende og 0 kr. at modtage.
STRØM
220 volt. Strømstyrke og stik er som i
Danmark. Det trebenede stik findes ikke.
De “tykke” danske ben kan ikke gå i stikkontakten.
TIDSFORSKEL
Ved sommertid i Danmark er der 2 timers
forskel.

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
Ret til en del ændringer i programmet
forbeholdes, da det er svært at planlægge detaljer så lang tid i forvejen.
Alle vores 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 forudsættes at
være bekendt med.
Betingelserne fremgår af vores hjemmeside www.unitasrejser.dk.

Medlem af Rejsegarantifonden reg. nr. 128.
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