
 

 

MF vitenskapelig høyskole for  
teologi, religion og samfunn  

 

innbyr til 
 

STUDIEREISE I HELLAS 
 

”— i Paulus’ fotspor” 
 

17.–25. april 2023 

 

     ▪ Paulus’ virke og forkynnelse i Hellas 

    ▪ Kristendommens møte med gresk kultur og religion 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reiserute og dagsplan MF-tur til Hellas  
 
 
Dag 1   AVREISE (mandag 17. april)  
           Fly fra Oslo (via Frankfurt) til Thessaloniki: 09.50–17.25. 
           Buss fra Thessaloniki til Kavala (=NTs Neapolis).  
           Rolig byvandring i Kavala om kvelden. Middag inkludert. 
           Overnatting: Hotel Esperia. 
 
 
Dag 2  FILIPPI (tirsdag 18. april) 

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. på Lydias dåpssted, det romerske forum  
(=torget), det såkalte ’Paulus’ fengsel’ og i teatret. Om ettermiddagen  
tilbake til Kavala.  

            Overnatting: Hotel Esperia. 
 
 
Dag 3   THESSALONIKI (onsdag 19. april) 

Buss fra Kavala til Thessaloniki, og på veien drar vi også innom  
Aristoteles’ hjemby Stagira.  
I Thessaloniki besøker vi bl.a. den store Demetrioskatedralen, Galerius- 
buen og ”Rotunda”, samt det gamle torget i Thessaloniki.  
Overnatting i Thessaloniki: Hotel El Greco. 

 
 
Dag 4  THERMOPYLENE. ATHEN (torsdag 20. april) 

Buss fra Thessaloniki til Athen. 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 Athen.  
Middag inkludert. 

           Overnatting: Hotel Dorian Inn. 
 
 
Dag 5  ATHEN (fredag 21. april) 
   Athen I: Akropolis, Areopagos, Agora (torget), Pnyx  
            (folkeforsamlingen)  

Overnatting: Hotel Dorian Inn. 
 

 

Dag 6   ATHEN (lørdag 22. april) 
Athen II: Fridag. De som vil, kan dra på Nasjonalmuseet eller det nye  
Akropolismuseet eller noen andre av Athens spennende museer, eller  
man kan rett og slett traske rundt i Athen og suge inn inntrykk.  
Reiselederne kan hjelpe med gode forslag. Kanskje får vi til  
«De MF-ske leker» på den gamle Olympiastadion i Athen. 
Overnatting: Hotel Dorian Inn. 
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Dag 7   DELFI (søndag 23. april) 

Buss fra Athen via Delfi til Vrachati.  
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 orakel- 
tradisjonen, og på den godt bevarte gamle stadion kommer vi i nærkontakt 
med antikkens idrettskonkurranser og de pythiske leker.  
Om ettermiddagen ankommer vi badebyen Vrachati innerst i  
Korintbukta. Og hvis vannet er varmt nok, kan man jo ta  
seg en tur uti. Middag inkludert.  
Overnatting: Hotel Alkyon 

 
Dag 8  KORINT (mandag 24. april) 

Buss fra Vrachati 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).   
             
            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. 

 
Om ettermiddagen drar vi tilbake til Vrachati. Middag inkludert.      
Overnatting: Hotel Alkyon. 
 

 
Dag 9  ELEUSIS. HJEMREISE 

Vi besøker Eleusis, stedet for den viktigste av de antikke   
mysteriereligionene – de eleusinske mysterier. 
 
Buss fra Eleusis til flyplassen i Athen. 
Fly fra Athen (via Frankfurt) til Oslo: 18.30 – 23.30.  
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Praktisk og studieadministrativ informasjon 

 
Hvem kan delta? 

Turen er primært aktuell for studenter på Profesjonsstudiet i teologi, Master i teologi (alle 
studieretninger), Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning, Bachelor i teologi, Bachelor i 
ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i religion og samfunn (religionsvitenskapelig 
retning), og Årstudiet i teologi. Men turen er åpen også for studenter på andre programmer og for 
enkeltemnestudenter. 
 

Pris 
Prisen for denne ni dagers turen er kr. 15400 pr. person i dobbeltrom (med forbehold om endring 
av valutakurs og avgifter). For enkeltrom kommer det et tillegg på kr. 2000. 
 
Prisen inkluderer fly tur/retur, hotell, buss i Hellas, frokost hver dag, middag fire dager og 
inngangsbilletter til arkeologiske steder og museer (som vi besøker som hel gruppe). 
 
Overnatting 

-Hotel Esperia, Kavala (tre stjerner): https://www.esperiakavala.gr/en/ 
-Hotel El Greco, Thessaloniki (tre stjerner): https://www.hotelelgreco.gr/ 
-Hotel Dorian Inn, Athen (tre stjerner): https://www.dorianinnhotel.com/ 

            -Hotel Alkyon, Vrachati (fire stjerner): https://www.alkyonhotel.gr/en/ 
 
Emner 

Det tilbys emner på 10 studiepoeng innenfor Det nye testamente, og det er laget emner både for 
bachelor- og masternivå, 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. 
 

Bacheloremner: 
       -TEOL2290 (forutsetter gresk) 
       -TEOL2295 (forutsetter ikke gresk) 
 
Masteremner: 
       -TEOL5291 (forutsetter gresk) 
       -TEOL5292 (forutsetter ikke gresk) 
 

Faglig forberedelse  

Det vil bli holdt et obligatorisk forkurs på MF lørdag 21. januar 2023. Mer informasjon kommer 
senere. 

 
Påmelding 

Påmelding skjer på nettsidene til Plussreiser (https://plussreiser.no/reiser/studiereise-mf), fra 14. 
september kl. 12.00. Faktura for innbetaling av depositum og generell reiseinformasjon blir 
deretter sendt fra reiseselskapet til dem som har meldt seg på. Depositum (2000kr) betales innen 
ca. en uke. Den resterende hovedsummen har betalingsfrist 1. mars 2023.  

 
Arrangør 
Turen arrangeres av MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn 
(http://www.mf.no) i samarbeid med Plussreiser (http://plussreiser.no). 



Innpasning av studieturen i MFs studieprogrammer 

Turen er aktuell for flere forskjellige program og kull. Det er en forutsetning for å være med 
på turen at en legger opp ett av de fire studietursemnene (emner på ulikt nivå og 
grunnspråklige eller ikke-grunnspråklige). Undervisningen på turen vil være på norsk.  

På mange program vil emnet kunne gå inn som et valgemne. På noen program er det aktuelt å 
utsette et annet ordinært emne og ta studietursemnet som et valgemne «på forskudd». På 
andre program må man ta emnet i tillegg til de andre emnene en tar i vårsemesteret.  

 

Se detaljert informasjon i dette diagrammet:   

Studieprogram Kull Emne 

Profesjonsstudiet i teologi  

6. året  
TEOL5291 (delvis grunnspråklig) tas som tillegg til de andre 
emnene i semesteret 

5. året  
TEOL5291 (delvis grunnspråklig)  
Erstatter ett av de foreslåtte valgemnene i 10. semester  

4. året 
TEOL5291 (delvis grunnspråklig)  
10 av de studiepoengene som ordinært tas i 8. semester 
flyttes til 10. semester  

3. året 

TEOL5291 (delvis grunnspråklig) tas i stedet for emnet 
«TEOL2410 Luthersk teologi i dag». Emnet TEOL2410 
flyttes til 8. semester, og emnet TEOL5410 flyttes fra 8. 
semester til10. semester, som er semesteret med rom for 
valgemner. 

2. året 
TEOL2290 (studietursvariant av TEOL2210) tas i stedet for 
TEOL2210 

1. året 
TEOL2295 tas i tillegg til de andre tre emnene (ev. i stedet 
for Exphil, for studenter som har Exphil fra før)  

Master i teologi, studieretning 
NT 

2. året 
TEOL5291 (delvis grunnspråklig) tas i tillegg til de andre 
emnene i semesteret 

 

1. året 
TEOL5291 (delvis grunnspråklig) tas som valgemne 

Master i teologi, andre 
studieretninger 

1. året TEOL5292 tas som valgemne 

 
Reiseledere 

Professor Karl Olav Sandnes og førstelektor Glenn Wehus er reiseledere og faglig ansvarlige for 
turen.  
Karl.O.Sandnes@mf.no   Tlf: 22 59 05 37  
Glenn.O.Wehus@mf.no  Tlf: 22 59 06 11 
 

 



Erfaringsbasert master i kirkelig 
undervisning 

Alle kullene 
TEOL5292 tas i tillegg til det andre emnet man tar i 
vårsemesteret 

Erfaringsbasert master prest  TEOL5292 tas i tillegg til de andre emnene i semesteret 

Bachelor i teologi 

3. året TEOL2295 tas i tillegg til de andre tre emnene 

2. året 
TEOL2290 (studietursvariant av TEOL2210) tas i stedet for 
TEOL2210 

1. året 
TEOL2295 tas i tillegg til de andre tre emnene (ev. i stedet 
for Exphil, for studenter som har Exphil fra før) 

Bachelor i ungdom, kultur og 
trosopplæring 

3. året TEOL2295 tas i tillegg til de andre tre emnene 

2. året TEOL2295 tas som valgemne 

1. året TEOL2295 tas i tillegg til de andre tre emnene (ev. i stedet 
for Exphil, for studenter som har Exphil fra før) 

Bachelor i ungdom, kultur og 
trosopplæring – overgang til 
profesjonsstudiet i teologi 

3. året 
TEOL2290 (studietursvariant av TEOL2210) tas i stedet for 
TEOL2210 

Bachelor i religion og samfunn  

3. året TEOL2295 tas som valgemne  

2. året TEOL2295 tas som valgemne 

Årsstudiet i teologi  1. året 
TEOL2295 tas i tillegg til de andre tre emnene (ev. i stedet 
for Exphil, for studenter som har Exphil fra før)  

 

Ta kontakt med glenn.o.wehus@mf hvis du har spørsmål om deltakelse.  

 

Med ønske om å møte mange av dere på tur! 

Glenn Wehus og Karl Olav Sandnes (reiseledere og faglig ansvarlige) 

 

 

 
 

 
 


