Det teologiske menighetsfakultet innbyr til

STUDIEREISE I HELLAS
”— i Paulus’ fotspor”
16.–24. mars 2018
▪ Paulus’ virke og forkynnelse i Hellas
▪ Kristendommens møte med gresk kultur og religion

Reiserute og dagsplan MF-tur til Hellas 16.-24. mars 2018
Dag 1 Fredag 16. mars
Fly fra Oslo til Thessaloniki (flyavgang kl. 06.20).
Buss fra Thessaloniki til Kavala (=NTs Neapolis).
Rolig byvandring i Kavala om kvelden.
Kavala (=Neapolis)

Dag 2 Lørdag 17. mars
FILIPPI
Vi går et stykke langs den gamle romerske veien Via Egnatia
hvor også Paulus har gått. Deretter tar vi buss til Filippi og
tilbringer resten av dagen der med besøk bl.a. i Lydias dåpssted,
det romerske forum (=torget), det såkalte ’Paulus’ fengsel’ og i
teatret. Om ettermiddagen tilbake til Kavala.
Via Egnatia til Filippi

Dag 3 Søndag 18. mars
THESSALONIKI
Buss fra Kavala til Thessaloniki (via Amfipolis). Vi besøker bl.a.
den store Demetrioskatedralen, Galeriusbuen og ”Rotunda”, samt
det gamle torget i Thessaloniki.
Overnatting i Thessaloniki.

Dag 4 Mandag 19. mars
THERMOPYLENE. ATHEN
Buss fra Thessaloniki til Aten. På veien stopper vi ved
Thermopylene, stedet for det berømte slaget i år 480 f.Kr. hvor
300 spartanere heroisk holdt tilbake den enorme perserhæren
inntil de ble forrådt og beseiret. Fri ettermiddag i Aten.

Dag 5 Tirsdag 20. mars
ATEN
Aten I: Akropolis, Areopagos, Agora (torget), Pnyx
(folkeforsamlingen)
Om ettermiddagen besøker vi Det norske instituttet i Athen.

Demetrioskatedralen i
Thessaloniki

Akropolis i Aten

Dag 6 Onsdag 21. mars
ATEN. ELEUSIS
Aten II: Fridag. Det blir mulighet for å dra med en av reiselederne
til Eleusis, åstedet for de eleusinske mysterier i antikken. Man
kan også dra på Nasjonalmuseet eller andre av Athens spennende
museer, eller rett og slett traske rundt i Athen og suge inn
inntrykk. Reiselederne kan hjelpe med mange gode forslag.
Agora (torget) i Aten

Dag 7 Torsdag 22. mars
DELFI
Buss fra Athen via Delfi til Vrahati.
På veien til Delfi stopper vi i klosteret Hosios Loukas med dets
betydningsfulle ikoner og kirkekunst. I Delfi, som klynger seg
spektakulært oppover bratte fjellsider, møter vi den antikke
orkeltradisjonen, og på den godt bevarte gamle stadion kommer vi
i nærkontakt med antikkens idrettskonkurranser og de pythiske
leker.
Om ettermiddagen ankommer vi badebyen Vrahati innerst i
Korintbukta. Og hvis vannet er varmt nok, kan man jo ta
seg en tur uti.

Dag 8 Fredag 23. mars
KORINT
Buss fra Vrahati til gamle Korint. Denne hovedbyen for Paulus’
virke i Hellas er godt bevart arkeologisk, og mens vi vandrer
rundt og ser på for eksempel dommersetet og torgene, får vi et
levende inntrykk av hvilke betingelser Paulus har arbeidet under i
denne byen.
Vi besøker også Korints havneby Kenkreæ (Føbes hjemby).
Dessuten tar vi turen innom Isthmia hvor Korints stadion lå, og
hvor de isthmiske leker ble feiret.
Vi bestiger også det mektige Akrokorint, den gamle byborgen
som kneiser majestetisk over Korint. Vi tar beina fatt og går til
fots helt opp på toppen hvor det venter oss en fabelaktig utsikt
over hele Korint-området med de to havnene i øst og vest, og med
Peloponnes i sør og Attika i nord.

Delfi

Vrahati ved Korint

Korint med Akrokorint

Om ettermiddagen drar vi tilbake til Vrahati.
Utsikt fra Akrokorint

Dag 9 Lørdag 24.mars
HJEMREISE
Buss fra Vrahati til flyplassen i Aten.
Fly fra Aten til Oslo via München
(flyavgang kl. 12.55; ankomst Oslo 17.55)

Praktisk informasjon
Hvem kan delta?
Turen er primært aktuell for studenter på Profesjonsstudiet i teologi (2.,
4. og 5. året), Master i teologi, Master i kirkelig undervisning, Bachelor i
teologi, Bachelor i religion kultur og samfunn og UKT (2. og 3. året).
Pris
Prisen for denne ni dagers turen er kr. 12990 (med forbehold om endring
av valutakurs og avgifter). Prisen inkluderer flyreisene (inkl. flyavgifter),
transport med buss i Hellas, inngangspenger, innkvartering på
mellomklassehotell (dobbeltrom), og frokost samt fire middager.
Enkeltromstillegg er ikke inkludert.
Emner
Studieturen tilbyr emner på 10 studiepoeng innenfor Det nye testamente,
og det er laget emner både for høyere og lavere grad, og både for
studenter som har grunnspråklig kompetanse (gresk), og de som ikke har
det. Det er en forutsetning for deltakelse på turen at man legger opp et av
disse emnene.
Faglig forberedelse
Det vil bli holdt et obligatorisk forkurs på MF 9. februar 2018. Mer
informasjon kommer senere.
Reiseledere
Universitetslektor Hanne Birgitte Sødal Tveito og førstelektor Glenn
Wehus er reiseledere og faglig ansvarlige for turen.
Nettside og spørsmål
Se www.mf.no/studietur-til-hellas for mer informasjon. Ved spørsmål
kan man også kontakte en av reiselederne:
Hanne.S.Tveito@mf.no
Tlf: 22 59 06 13
Glenn.O.Wehus@mf.no
Tlf: 22 59 06 11
Påmelding
Påmelding skjer på nettsidene til Plussreiser
(http://www.plussreiser.no/reiser/studietur-mf), fra 13. september kl.
12.00. Faktura for innbetaling av depositum og generell reiseinformasjon
blir deretter sendt til dem som har meldt seg på. Depositum (2000kr)
betales innen ca. en uke. Den resterende hovedsummen har betalingsfrist
i andre halvdel av januar 2018.
Turen arrangeres av Det teologiske menighetsfakultet (http://www.mf.no)
i samarbeid med Plussreiser (http://plussreiser.no).

