Pilegrimsturer til
Lindisfarne 2014
Tur nummer 1 (8 dager):

Tur nummer 2 (9 dager):

12. – 19. juni 2014
Antall deltakere: 18
Reiseleder: Sven Aasmundtveit

28. august – 5. september
Antall deltakere: 12
Reiseleder: Jan Løkkeborg

Lindisfarne
– tradisjon og fornyelse
Ut fra Lindisfarne drives et spennende og
nyskapende arbeid med utgangspunkt i den
mest erobrende kristendomstradisjonen som
Europa noen gang har sett.
Fra denne tidevannsøya på nordøstkysten av
England ble hele den nordlige delen av England
i sin tid kristnet gjennom virksomheten til de
keltiske kristne.
I vår tid hentes inspirasjonen fra denne tidens
kristne uttrykk fram igjen, med målsetting om på
nytt å kunne omforme både enkeltmennesker og
samfunn, ikke bare på de Britiske øyer, men
også i mange andre land.
På Lindisfarne vil vi møte ledere i Community of
Aidan & Hilda i undervisning og samtaler.

Turen arrangeres av Frikirkens studiesenter i samarbeid med Community of
Aidan and Hilda og AnamCara i Norge.

Turen er lagt opp som en kombinasjon av
pilegrimsvandring og en lett retreat. Dette er på
mange måter en ideell kombinasjon. Gjennom
vandringen fra Melrose til Lindisfarne vil kropp og
sjel falle til ro og finne fokus. På Lindisfarne vil
dagen legges opp med noe undervisning på
formiddagen, tid til refleksjon og turer på øya
utover dagen, og samling for ettertanke og
samtale om kvelden.
Både pilegrimsvandring og oppholdet på øya vil
omrammes av tidebønner.
Pilegrimsvandring fra Melrose til Lindisfarne
I forkant av oppholdet på Lindisfarne vil vi gå fra Melrose i Skottland til Lindisfarne. Vi går i
snitt 2,5 mil hver dag inntil vi når Lindisfarne på mandagen. Det siste stykket går vi barbeint
over havbunnen ut til øya. Bagasjen vil bli transportert mellom overnattingsstedene.
Boforhold: Vi bor stort sett på B&B underveis fra Melrose. På Lindisfarne vil vi oppholde oss
på The Open Gate, som er senteret til Community of Aidan & Hilda. (Av kapasitetshensyn vil
noen bli innlosjert andre steder på øya på turen i juni - avstandene er små). Overnattingen vil
i utgangspunktet være på tomannsrom med noen unntak (underveis på vandringen kan det
forekomme også at tre stykker må ligge på samme rom).
Reise: Reisen er lagt opp for å korrespondere med fly mellom Oslo og Edinburgh. Vi blir
hentet og fraktet fra og til flyplassen med egen buss. Selve flyreisen er ikke inkludert i prisen,
men må bestilles av den enkelte på egenhånd. (Det skyldes bl.a. at det vil være noen som vil
foretrekke andre reiseruter enn den vi har valgt å korrespondere med. Dessuten blir det det
klart rimeligste alternativet. Flyprisene ligger i dag på under 1.500,- kr t/r.)
Fly: NB! Må bestilles og betales på egen hånd
Tur 1: Oslo til Edinburgh torsdag12. juni – Norwegian flight DY 1354, kl 18:40
Edinburgh til Oslo torsdag 19. juni – Norwegian flight DY 1355, kl 20:05
Tur 2: Fly er foreløpig ikke satt opp, men vil sannsynligvis være tilsvarende som for tur 1.
Pris: Prisen for tur 1 er 6.100,- kr. For tur 2; 6.500,- kr (med forbehold om justering av pris
som følge av kursendringer). Da er alt inkluder, unntatt reisen til og fra Skottland (samt lunsj
– som må tilpasses dagens rytme).
Betaling:
Ved påmelding vil det bli krevd en registreringsavgift på 1.000,kr. Det resterende må betales innen 4 uker før avreise.
Påmelding:
Tur 1: sven.aasmundtveit@frikirken.no (tlf 479 02 480)
Tur 2: jan@sulafrikirke.no (tlf 477 56 343)

Anbefalt litteratur:
Keltiske veimerker
Din rytme, din bønn – keltiske bønner fra Lindisfarne
Begge bøkene er skrevet av Ray Simpson (Verbum)
Sanger fra Lindisfarne (Verbum 2009)

Flere opplysninger: www.lindisfarne.org.uk,
www.stcuthbertsway.fsnet.co.uk, www.aidanandhilda.org.uk

