seniorrejsekursus

Ankomst: Kurset begynder mandag d. 28. februar. Vi er klar til at
tage imod dig mellem kl. 16 og 17.
Kurset slutter lørdag d. 12. marts
ved ankomst til Billund.

fra børkop til rom
En rejse til Rom er en vandring igennem kirkehistorien fra Peter og Paulus’ dage - forbi verdens ypperligste kirkekunst og kirkearkitektur til kirken af i dag. Rejsen byder på store,
uforglemmelige oplevelser og indsigt i Roms
lange historie fra den spæde begyndelse på
Palatinerhøjen i 753 før Kr. til Rom i dag.
Da vi skal gå meget rundt i Rom stiller turen
krav til en god fysik. Dansktalende guider vil
dagligt føre os rundt til Roms spændende seværdigheder. Vi skal også på en heldagstur til
Pompei og se udgravningerne af den antikke
by, der blev begravet af et vulkanudbrud i år
79 e.Kr.
Kurset begynder med små seks dage på Børkop Højskole. Her bliver vi rystet sammen, og
gennem undervisning og samvær bliver vi
klædt på til at få maksimalt udbytte, når turen
går til Rom.

www.imb.dk
imb@imb.dk
30 80 74 32

undervisning - børkop
Højskolelærer og kursusleder Peder Kølle
deler ud af mange års
undervisningserfaring
over Romerbrevet og vil
desuden dele sin passion for Roms historie
med os.
Professor, dr.theol. Kurt E. Larsen underviser i kirkehistorie
ved Menighedsfakultetet og vil
på kurset give en oversigt over
Roms kirkehistorie.
Med udgangspunkt i sit store
kendskab til Den Katolske Kirke
og dens spiritualitet, vil kunsthistoriker og teolog Elisabeth
Hartman Evald indføre os i
Roms kulturhistorie.
Præsteparret Helga og Bent
Oluf Damm er erfarne rejseledere og vil dele oplevelser fra deres
rejser til Rom.

sightseeing - rom
Søndag: Capitol, Kejserfora,
Forum – Palatin, Colosseo

Mandag: Peterskirken og Vatikanmuseerne med Sixtinske Kapel. Gåtur til Piazza Navona,
Pantheon, Ara Pacis, Augustus’
Mausoleo, Piazza del Popolo

Indkvartering: Du indkvarteres
på skolens kollegium på enkeltværelse eller sammen med ægtefælle. I Rom på dobbeltværelse.
Sted: Børkop Højskole, Peder
Breths Vej 1, 7080 Børkop
Tilmelding: www.imb.dk

Tirsdag: Basilikaen San Paolo
Fuori le Mura (Paulus kirken),
Katakomberne San Sebastiano,
Via Appia Antica
Onsdag: Heldagstur med bus til
Scavi di Pompei
(udgravningerne af Pompei)
Torsdag: Lateranet. LateranBasilikaen (Johanneskirken),
Den hellige Trappe, Dåbskapellet, San Clemente, San Pietro in
Vincolo
Fredag: Vandring gennem Monti
-kvarteret. Quirinal-højen med
Præsident-paladset, Fontana di
Trevi, Den Spanske Trappe

DAGSPROGRAM - BØRKOP
7:30
8:15
8:45
9:45
10:15
11:15

Morgenmad
Rengøring
Romerbrevet
Kaffe
1. lektion
2. lektion

12:15
14:30
15:00
15:50

Middag og pause
Kaffe
3. lektion
4. lektion

17:30 Aftensmad
19:00 Aftenprogram, andagt
og kaffe

