
 

Helsinki  
24. september –1. oktober 2019 

studietur arrangeret af  

Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg 



 

En, to mange 

 

Vi besøger landet, der har to folkekir-

ker: En luthersk og en ortodoks, to 

officielle sprog: Finsk og  finlands-

svensk, kun ét køn på finsk, men til 

gengæld et utal af kasus.  Hvad bety-

der det for selvforståelsen, og kan 

man tale om en enhedskultur? 

 

Turen begynder allerede, når vi stiger 

på langtursbussen, der med egen 

chauffør bringer os gennem Sverige 

frem til natfærgen til Turku (Åbo), 

hvor vi bl.a. skal se domkirken, inden 

turen går videre mod Helsinki, der er 

målet for rejsen. 

 

Helsinki forbinder mange med den 

store, hvide domkirke, den ortodokse 

Uspenskij-katedral, klippekirken, den 

fine arkitektur og vandet, der spiller 

så stor en rolle. Alt det skal vi se. 

 

Overnatning 

 

Med storbyen om dagen får vi lidt 

af naturens ro om natten, når vi bli-

ver indkvarteret på det ortodokse 

kursus– og retrætecenter, Sofia, der 

ligger  ca. 15 km. mod øst  tæt på 

skov, bugt og klipper og med eget 

kapel. De fleste værelser har vi i lej-

ligheder til 4-5 personer med fæl-

lesstue, køkken og to dobbeltværel-

ser. På den måde bliver der god 

plads til at sidde og slappe af sam-

men, uden at skulle sidde i hinan-

dens senge.  Sofia er naturligvis ud-

styret  med en god sauna, hvor vi 

håber at få tid til at fordøje turens 

indtryk en eller flere af aftenerne. 

Velkommen til en hel uges studietur,  

der sætter fokus på Finland og finsk kirkeliv 

 

 



 

Program 

Fra turens indhold kan nævnes stik-

ord som: Ungdomsarbejde, Thomas-

messer, identitet, en generalsekre-

tær, ortodoks kristendom og luther-

ske storpastorater med mange 

”funktionspræster”. 

Vi skal møde en af de centralt ansvar-

lige for  den lutherske kirkes ung-

domsarbejde. Han fortæller bl.a. om 

konfirmationsforberedelse, der oftest 

byder på lange sommerlejre, hvor 

nogle af sidste års konfirmander er 

med som ungdomsledere. 

 

”Thomasmesser” har fået navn efter 

disciplen Thomas, der tvivlede på, at 

Jesus var opstået. Det er en gudstje-

nesteform for vor tids søgende men-

nesker, der måske tvivler  som Tho-

mas, men længes efter et fællesskab. 

I Helsinki holdes gudstjenesterne 

hver uge og samler hundredvis af del-

tagere. Vi tager med og mødes også 

med nogle af arrangørerne. 

Søndag morgen deltager vi i en orto-

doks liturgi. Bagefter skal vi møde ge-

neralsekretæren for Europæiske Kir-

kers Konference, Fader Heikki Huttu-

nen, der tilbringer en stor del af sin 

arbejdstid i Bruxelles, men som også 

er ortodoks præst og ud fra den funk-

tion vil fortælle os om et indvandrer-

projekt drevet ud fra et lille ortodoks 

kapel i Espoo.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

I den lutherske kirke er næsten alle 

præster ”funktionspræster”, og Es-

poo var et af de første steder, der 

blev dannet storpastorater. Det skal 

vi høre om fra forskellige synsvinkler.    

 



 

Rejseform: Langtursbus fra Aalborg, færge Frederikshavn-Göteborg og Stockholm-Turku  

   med overnatning i tomandskahytter. Retur med færge Helsinki-Stockholm  

   ligeledes i tomandskahytter (nyd skærgården undervejs begge veje), bus  

   gennem Sverige og igen færge Göteborg-Frederikshavn. 

   Vi har bussen til rådighed under opholdet og forventer kun en enkelt dag at 

   skulle med metro.  

 

Indkvartering: På det ortodokse kursussted  Sofia i dobbeltværelser i 4-5 personers lejlig- 

   heder. Lejlighederne til 5 personer har to dobbeltværelser samt et enkelt- 

   værelse. Vi har desuden enkelte dobbeltværelser, der ikke er i lejligheder. 

 

Kondition: Vi skal gå en del omkring i byen og en enkelt dag også gå ca. 1,7 km. gennem 

   skoven til en station. Turen egner sig ikke for dårligt gående. 

 

Pris:   7500,- kr. i dobbeltværelse i lejligheder / tomandskahyt og inkl. halvpension. 

 

Tilmelding: Senest den 11. juni 2019 

   til Helle Rosenkvist på email hros@km.dk eller telefon 21 19 94 76 

   Oplys venligst navn, sogn, telefonnummer og email. 

   Der er plads til 25 deltagere, der som udgangspunkt registreres efter ”først-

   til-mølle-princippet”. Dog vil der efter tilmeldingsfristens udløb evt. ske en  

   justering for at alle provstier så vidt muligt er repræsenteret.  

   Tilmeldte vil få besked umiddelbart efter fristens udløb. 

 

Betaling:  Et depositum på 1500,- kr. skal betales den 17. juni.  

   Restbeløbet på 6000,- kr. betales senest den 1. august. 

 

Forsikring: Deltagerne skal selv sørge for rejseforsikring. 

 

 Rejseledere: Edith Vaihøj, Vibeke Ankerstjerne og Helle Rosenkvist  

   fra Norden-Baltikum-udvalget under Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i  

   Aalborg Stift. 

    


