
Iona er en lille ø i øgruppen Indre Hebrider ud for vestkysten af Skotland.  Munken Sankt Columba kom i år 563 til Iona fra Irland 

og grundlagde et kloster her som fik stor spirituel betydning. Columba ligger begravet på Iona. I dag ligger det smukke Iona Abbey 

hvor Columbas oprindelige kloster lå og før var her et helligt hjemsted for druidekulturen.

Iona har siden da været en hellig ø og pilgrimsmål - et spirituelt tilflugtssted som hvert år besøges af mange søgende mennesker, 

der drages af den særlige ånd som hviler over øen. Der fornemmes en helt speciel kontakt mellem det jordiske og det himmelske, 

som var der blot et tyndt slør imellem. Denne stemning griber den besøgende så snart man sætter fødderne på Ionas jord og det 

opleves som en ro, en langsomhed og en begyndende indadvendthed, fordybelse og kontakt til egen sjæl.

Iona har stor virkning udadtil mod resten af verden, dels fordi her kommer mange spirituelle grupper og arbejder, men også fordi 

øen med sin smukke og særprægede natur er en vigtig del af jordklodens energisystem.

Flere beretter fra oplevelser på Iona om et nærvær fra Plejaderne, stjernesystemet som også kaldes De Syv Søstre – dette har især 

været omkring august måned.

En pilgrimsrejse er både en indre og en ydre rejse. Ånden på Iona befordrer i særlig grad til fordybelse der går til hjertet. Her mærker 

man hvordan pilgrimme gennem flere årtusinder har fulgt en hjertets vej i deres længsel efter Guds nærvær. Øen giver den enkelte 

mulighed for at komme tættere på egne kvaliteter og blive bevidst om at være en del af en større helhed. 

Iona’s symbol er en hvid due – som er Helligåndens symbol – og dette er med til at understrege at øen byder på spirituelle kvalite-

ter som: kærlighed, ro, fordybelse, blidhed, lys og klarhed.

Jeg har været mange gange på Iona men oplever hver gang noget nyt på min rejse, både i det ydre og i det indre.

MEDITATIV PILGRIMSREJSE  TIL  
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Hver dag indledes med en fælles meditation. Derefter starter vi 

vandringen ud på den dejlige grønne Atlanterhavs-ø. Naturen 

er præget af smukke, bløde bakker, klippefremspring og der er 

uanset hvor man befinder sig, et vidt udsyn. Iona har smukke 

strande og her kan man finde de flotte grønne Ionasten.

Undervejs mediterer vi  på steder med en særlig kraftfuldhed 

– bl.a. på øens forskellige chakraer.

Der bliver tid til at sanse energierne på de forskellige steder 

hvilket gør det muligt at fordybe sig enkeltvis og hver især 

mærke forbundetheden med naturen.

Vandringerne sker i stilhed og en af dagene vil helt være 

helliget stilhed.

Hvis vejret tillader det tager vi på en sejltur til den nærliggende 

ø, Staffa. Også denne ø er et meget kraftfuldt sted, ikke mindst 

takket være den søjlebasalt, der optager det meste af øen.

På sejlturen til Staffa ser man ofte sæler, søpapegøjer og nogle 

gange delfiner.

www.bodi legeberg.dk

FORBEREDELSESMØDE 
15. JUNI 2019 KL. 11.30-18.00.  
i Ry området
 
Bemærk: 
Mødet er en forberedelse af den indre- 
og ydre rejse og derfor vigtigt for alle. 
Prioriter det venligst. 

Du er meget velkommen til at ringe og 
høre nærmere på: Tlf. 26 17 91 01 



PRAKTISKE OPLYSNINGER

www.bodi legeberg.dk

PRIS
----------------------------------------------------------------------  
16.800 kr, depositum ved tilmelding 6000 kr 
Eneværelse: 1825 kr. ekstra 
 
PRISEN DÆKKER:
---------------------------------------------------------------------- 

•  Overnatning i Glasgow 9. – 10. august

•  Hotel Premier Inn Glasgow Argyle Street

•  Halvpension (aftensmad og morgenmad)

•  Overnatning Iona 10. – 17. august

•  St. Colombia 

•  Halvpension (aftensmad og morgenmad)

•  Overnatning Oban 17. – 18. august

•  Regent Hotel, Oban

•  Halvpension (aftensmad og morgenmad) 

•  Bus til gruppen fra Glasgow til Oban og 

    fra Oban til Lufthavn

•  Færge fra Oban til Muhl

•  Bus på Muhl fra  Craignure til Fionphort

    og retur

•  Færge Finphort til Iona

•  Kursus leder

•  Formøde inden rejsen

•  Inklusiv Fly

    Forventede flytider:

    9. august 

    København, 10.45 – London Heathrow, 11.55

    ( Fly nr. BA813 )

    London Heathrow, 13.10 – Glasgow, 14.35

    ( Fly nr. BA1484 )

    18. august 

    Glasgow, 15.35 – London Heathrow, 17.05

    ( Fly nr. BA1489 )

    London Heathrow, 19.00 – København, 22.00

    ( Fly nr. BA822 )

DU SØRGER SELV FOR
---------------------------------------------------------------------- 
• Frokost og drikkevarer 
   (købmanden har gode Sandwich)
• Bådtur til øen Staffa (ca 300 kr
• Indgang til kirken på Iona engangsbeløb ca. 70 kr.

• Transport fra Glasgow lufthavn til Hotel Premier Inn
   (ikke langt)
• Rejseforsikring (skal du have)

UNITAS REJSER ER TEKNISK ARRANGØR: 
---------------------------------------------------------------------- 
Unitas rejser 
Glarmestervej 20 A
8600 Silkeborg

Medlem af Rejsegarantifonden nr.128 Det er Unitas 
Rejsers generelle betingelser som gælder. Dog fraviger 
betalingsbetingelserne for denne rejse fra Unitas Rejsers 
generelle betalingsbetingelser.

Det er muligt at bestille afbestillings forsikring og 
rejseforsikring i gennem dem. 

BETALING: 
---------------------------------------------------------------------- 
6000,- kr i depositum senest 8 dage efter tilmelding. 
(betales ikke retur)

Restbeløbet 10.800,- kr. 
skal betales inden 29 marts 2019

Efter den 29 marts 2019 betales beløbet ikke retur, 
medmindre turen bliver aflyst. Ved større kursændring 
vil prisen blive reguleret.

Rejsen er for 12 deltagere. 

TILMELDING: 
---------------------------------------------------------------------- 
på e.mail. bodilegeberg@hotmail.com, 
med oplysning om:
navn, (det navn der står på passet) 
adresse
telefonnumre
e-mail. 

Du vil derefter modtage en faktura fra Unitas rejser 
med betalingsoplysninger. 

Hvis depositum ikke betales rettidigt, forbeholder vi os 
ret til at annullere din rejse uden varsel. 


