TEOLOGI FOR LÆGFOLK - STUDIETUR

_LONDON OG OXFORD
28. august - 4. september 2019

Med dansk rejseleder!

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.

LONDON
REJSELEDER
LEIF VESTERGAARD
OG
PETER LODBERG

London er blevet Europas smeltedigel. Her blander det sidste nye sig med de
ældste traditioner. Nybrud inden for arkitektur, mode og musik går hånd i hånd
med politiske og kirkelige traditioner med rødder tilbage til 1500-tallet.
At gå rundt i London er at gå rundt i hele verden. Indvandrere fra de gamle britiske kolonier sætter deres præg på gadelivet, hvor røde dobbeltdækkere og folk
med bowlerhat bidrager til den helt særlige atmosfære.
Også teologi og kirkeliv ændrer sig i London. Der bliver holdt fast i gamle traditioner og tænkt helt nyt og anderledes.
Indvandrere fra Afrika og Caribien har fornyet gudstjenesten og givet den en
karismatisk drejning. Samtidig arbejder den anglikanske kirke med at være til
stede i en af verdens vigtigste storbyer. Der bliver taget nye initiativer på mange
forskellige områder, samtidig med at der bliver holdt fast i gode traditioner, der
har mange hundrede år på bagen.
Vi skal opleve det hele på Teologi for Lægfolks studietur. Vi har kontakt med
personer, der kan fortælle om alt det nye der sker, og alt det traditionelle, som
også sker.
Undervejs bliver der tid til en afstikker til Oxford. Vi skal besøge en række af de
gamle colleges og vandre rundt i en gammel universitetsby, der myldrer med liv,
når unge studerende farver bybilledet. Måske bliver der tid til at gå i Inspector
Morse’s fodspor.

PROGRAM
DAG 1: AFREJSE
Vi flyver fra Billund og ankommer via
Amsterdam til London Heathrow i løbet af eftermiddagen.
Herefter kører vi med bus til vores
hotel, Royal National Hotel. Det ligger centralt i London tæt på Underground-stationen Russel Square.
Om aftenen går vi en tur og mødes til
fælles orienteringsmøde. (-/-A)
DAG 2: KIRKEBESØG
Denne dag skal vi blandt andet besøge St. Martin in the Fields, der ligger
lige ved Trafalgar Square. Der bliver
tid til en koncert og orientering om,
hvordan man er kirke Englands hovedstad.
Der bliver også tid til at besøge St.
James, som ligger tæt på Piccadilly
Circus, og gå lidt på opdagelse i London City.
Aftensmaden spiser vi sammen på en
af de mange restauranter. (M/-/A)
DAG 3: PARLAMENTSOMRÅDET
Meget af programmet denne dag
foregår i parlamentsområdet. Her
møder vi folk fra Theos, der er en teologisk tænketank, om hvordan teologi og kirke får plads i det offentlige
rum i nutidens England.
Der bliver også tid til at besøge parlamentet lige ved Themsen og området på den anden side af floden.
Om aftenen spiser vi sammen, og tager The Underground til Den Danske
Ambassade. Her skal vi møde Jakob
Holm, der er kulturattaché. Han giver
os et førstehåndsindtryk af, hvad der
sker i England og den engelske kirke.
(M/-/A)
DAG 4: LONDON PÅ EGEN HÅND
Lørdag formiddag er tid til at gå på
opdagelse i London på egen hånd.
Om eftermiddagen mødes vi til Evensong i Westminster Abbey. Derefter
spiser vi aftensmad sammen. (M/-/A)

DAG 5: BRIXTON
Det er søndag og om formiddagen
går turen til Brixton. Her skal vi til
gudstjeneste i Ruach City Church.
Den holder til i en gammel fabriksbygning. Kirkegængerne kommer
selv, eller er efterkommere af forældre, fra nogle af de gamle britiske
kolonier.
Om eftermiddagen prøver vi at komme i den koptiske kirke og møde
medlemmer med baggrund i ægyptisk kultur. (M/-/A)
DAG 6: OXFORD
Efter morgenmad kører vi med vores
egen bus til Oxford. Det er en meget
smuk og spændende by, der syder af
liv. Vi ser nogle af de mest berømte
bygninger og hører om deres historie. Måske bliver der mulighed for at
møde nogle danske studerende.
Vi spiser aftensmad sammen i
Oxford, inden vores bus kører os tilbage til London. (M/-/A)
DAG 7: DEN DANSKE KIRKE I LONDON
Så er det blevet tid til at besøge den
danske kirke tæt på Regent’s Park.
Der er morgensang i kirken, og bagefter skal vi mødes med Flemming
Kloster Poulsen, der er dansk præst
ved kirken. Han vil fortælle om, hvad
der sker når en danskers tro flytter til
England.
Sidst på eftermiddagen slutter vi af
med Evensong i St. Paul’s Cathedral,
inden vi spiser sammen på en restaurant i nærheden. (M/-/A)
DAG 8: HJEMREJSE
Om formiddag er det tid til de sidste besøg eller indkøb, inden bussen
kører os til lufthavnen for at flyve til
Billund.
Også denne gang er det mellemlanding og flybytte i Amsterdam. (M/-/-)

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
PRIS
Pr. persen kr. 9.800,Rejsen gennemføres ved minimum 30
deltagere. Begrænset antal pladser.
TILMELDING
Tilmelding senest 1. april 2019.
Tilmelding modtages på mail til ts@unitas.dk fra lørdag den 23. marts 2019 kl.
12.00. Tilmeldinger inden den tid bliver
ikke registeret.
Det er også muligt at tilmelde sig på telefon fra mandag den 25. marts 2019 kl.
08.30.
BETALING OG BETINGELSER
Depositum på 15% samt eventuelle forsikringer betales ved tilmeldingen.
Restbetaling betales senest 60 dage før
afgang.
PRISEN INKLUDERER
• Danske rejseledere
• Flytransport Billund – Amsterdam –
London Heathrow t/r
• Flyskatter
• Bustransport ifølge programmet
• 7 x overnatning i delt dobbeltværelse
med bad og toilet på værelset
• 7 x morgenmad, 7 x aftensmad
• Travelcard 7 dage, Zone 1-6
• Bidrag til Rejsegarantifonden
PRISEN INKLUDERER IKKE
• Øvrig forplejning
• Drikkevarer
• Entreer
• Forsikringer
• Drikkepenge
EVENTUELLE TILLÆG
• Enkeltværelse kr. 2.900,• 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.
BEVÆGELSE OG MOBILITET
Rejsen foregår primært i fladt terræn
med forskellige typer underlag, enkelte
niveauforskelle mv. og egner sig for selvhjulpne godt gående.
MÅLTIDER
De inkluderede måltider er hver dag
markeret med M= morgenmad, F=
frokost, A= aftensmad. Er måltidet ikke
inkluderet, markeres dette med -.
KLIMA
Der kan forventes temperaturer på cirka
17-23 °C om dagen. Nattemperaturer
omkring 12-15 °C.
VALUTA
I kontant valuta: GBP – britiske pund.
Kreditkort kan ligeledes anvendes mange steder. Vi anbefaler dog at medbringe
pund hjemmefra til de første par dage.
PAS OG VISUM
For danske statsborgere med dansk pas
gælder følgende krav for rejser til Storbritannien:
Pas skal være gyldigt min. 6 måneder efter hjemrejsedato. Der kræves ikke visum
for personer med dansk pas. Læs mere
om visumreglerne på www.um.dk
VACCINATIONER
Vi anbefaler at kontakte egen læge, Seruminstituttet www.ssi.dk eller Rejsemedicinsk klinik i Aarhus eller Odense i god
tid inden afrejse for oplysning om evt.
særlige krav eller anbefalinger af vaccine.
Ved indrejsen er der ikke nogle generelle
krav om vaccine

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.
Et opdateret og detaljeret dagsprogram
udleveres før afrejse.
ALMINDELIGE BETINGELSER
Rejsen er underlagt Unitas Rejsers almindelige betingelser vedrørende pakkerejser, som deltagerne bør læses 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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