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En lille ø med nærvær og stor magi.

Øen med »det tynde slør mellem himmel og jord”.

Det menes, at det ældste sted i verden befinder sig på Iona. Når man 

kommer til Iona, er det mærkbart, at man kommer ind i en større ro. 

Ånden her befordrer i særlig grad en sådan fordybelse. 

Atmosfæren bærer præg af, at øen i århundreder har været opsøgt 

af pilgrimme, der har fulgt deres længsel efter noget større end sig 

selv – et Gudsnærvær.

Hver dag indledes med en fælles meditation, hvorefter vi påbegyn-

der en vandring ud på den dejlige grønne Atlanterhavs-ø. Naturen er 

præget af smukke bløde bakker, klippefremspring og - uanset hvor 

du befinder dig - et vidt udsyn. Der er smukke strande, hvor du bl.a. 

kan finde de flotte grønne Ionasten.

Vi vil meditere på steder med en særlig kraftfuldhed (bl.a. øens cha-

kras). Du vil få mulighed for at sanse dig ind på stederne og mærke 

forbundetheden med jorden og være i det med egen fordybelse. Vi 

vil gå i stilhed, og en af dagene vil helt være helliget stilhed.

Hvis vejret tillader det, sejler vi en dag til øen Staffa, en lille ø med 

stor kraft ikke mindst takket være dens søjlebasalt, der fylder det 

meste af øen. På vej til Staffa ser man ofte sæler, søpapegøjer og 

nogle gange delfiner.

Iona er kendt for munken Sankt Columba, der kom fra Irland til Iona 

i år 563 og grundlagde et kloster der. Øen er stadig præget af mun-

kenes ånd. Det smukke Iona Abbey ligger, hvor Columba havde sit 

kloster, og før ham var det hjemsted for druiderne. Columba er 

begravet på Iona, ligesom der senere er begravet konger og 

høvdinge fra Danmark og andre nordiske lande på øen.

PILGRIMSREJSE TIL IONA, SKOTLAND



Vi flyver til Glasgow, hvor vi overnatter. Næste morgen drager vi med 

tog, færge, bus og igen færge til Iona. På Iona skal vi bo på det smuk-

ke Columba Hotel, hvor der er udsigt til havet.

Det er en rejse gennem det skotske landskab, indtil vi når frem til den 

lille ø på 6 x 2 km, der byder på skønhed, ro, fordybelse, lys og klarhed.

Glæder mig til igen at dele indre og ydre oplevelser med en pilgrims 

gruppe på denne fantastiske ø.  Bodil Egeberg
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Pris: 

15025 kr, depositum ved tilmelding 6000 kr

Eneværelse: 1.755 kr. ekstra

--------------------------------------------------------------------------

Prisen dækker:

•  Fly Billund – Amsterdam - Glasgow (Ønsker du at flyve fra 

    København, kan du henvende dig for at få en pris på dette)

•  Overnatninger på hotel i dobbeltværelse med morgenmad

•  2 nætter i Glasgow

•  7 nætter på Iona

•  Transport Glasgow - Iona retur (tog, 2 x færge, bus)

•  Aftensmad på Iona

•  Bådtur til øen Staffa

•  Formøde inden rejsen

•  Indgang til kirken på Iona

•  Pilgrimsrejseleder

------------------------------------------------------------------------------

Du sørger selv for:

•  Frokost og drikkevarer

•  2 x middag i Glasgow

•  Rejseforsikring (skal du have)

------------------------------------------------------------------------------

Unitas rejser er teknisk arrangør: 

Unitas rejser Glarmestervej 20A, 8600 Silkeborg

Det er muligt at bestille afbestillings forsikring og rejseforsikring 

i gennem dem.

------------------------------------------------------------------------------

Betaling: 

6000,- kr i depositum senest 8 dage efter tilmelding.  

Restbeløbet 9025,- kr. skal betales inden 15. marts 2017.

Efter den 15. marts 2017 betales beløbet ikke retur, medmindre turen 

bliver aflyst. Ved større kursændring vil prisen blive reguleret.

Rejsen er for 16 deltagere.

Tilmelding: 

på e.mail. bodilegeberg@hotmail.com,  med oplysning om navn, (det 

navn der står på passet) adresse, telefonnumre og e-mail.

Du vil derefter modtage en faktura fra Unitas rejser med betalingsoplys-

ninger. Hvis depositum ikke betales rettidigt, forbeholder vi os ret til at 

annullere din rejse uden varsel.

----------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM
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10. JUNI 2017 KL. 11.30-18.00.

Alkenvej 9 i Svejstrup ved Skanderborg

Bemærk: Mødet er vigtigt for alle. 

Prioriter det venligst.

Du er meget velkommen til at ringe 

og høre nærmere på:

Tlf. 8657 9101 / Tlf. 2617 9101

Bodil Egeberg

Mossøbrå 17, 8660 Skanderborg.

www.bodilegeberg.dk 

Mail: bodilegeberg@hotmail.com


