PILGRIMSVANDRING I UNGARSK LANDSKAP
Har du lyst til å få en opplevelse av ungarsk natur, kultur, historie og kirkeliv?
Det får du muligheten til denne sommeren, vi har gleden av å invitere dere som bor i Møre bispedømme
med på ei ukes vandring gjennom et vakkert landskap i det nordøstre Ungarn! På denne vandringen vil vi
også bli kjent med lutherske menigheter i dette området, de som hører til i «det nordre bispedømme» i den
lutherske kirke, og som Møre bispedømme har en vennskapsavtale med. Denne pilegrimsvandringen er et
nytt prosjekt for å styrke båndene mellom de to kirkene, og vil finne sted i perioden

25. august-1. september i år.
Turen starter med at vi deltar på ei samling i Borsod-Hevesi prosti i nordøst, i det idylliske vinområdet i Tokaj. Der vil vi bli
kjent med både tilsatte og frivillige medarbeidere i den lokale kirken. Så er tanken at vi vandrer videre gjennom bølgende åser,
små landsbyer og vakre omgivelser, til vi ender opp i byen Eger som blant annet er kjent for sine mange termalbad.
Vandringene vil bli ledet av prost Barnabas Buday og kona hans Adrienn Malik-Buday, i samarbeid med pilegrimsbyrået
«Pannon Pilgrim». I løpet av uka vil vi ha daglige vandringer, knyttet sammen med utflukter og opplevelser i et spennende
landskap. Vi vil oppleve termalbad, besøke lokale kirker og få rikelige smaksprøver fra det ungarske kjøkken!
Og så vil vi bli bedre kjent med det lokale menighetslivet. Den lutherske kirke i Ungarn er en minoritetskirke med ganske andre
betingelser og utfordringer enn vi er vant til. Samtidig er det mye som forener og binder oss sammen. Underveis på vandringen
vil folk fra lokalmenighetene følge oss på deler av strekningen, og flere dager vil vi ha samlinger i lokale kirker med felles
måltid, samtaler og tidebønner. Vi vil ellers starte dagene med en morgenbønn, denne vil være på norsk.
Pilegrimsvandringen er et samarbeid mellom Møre bispedømme og det nordre bispedømme i den lutherske kirke i Ungarn. Fra
Møre vil Tormod Remøy være med som reiseleder, han har besøkt Ungarn flere ganger de siste årene, og deltok bl.a på ei
pilegrimsvandring i dette området i fjor høst.
PRIS: Alle detaljer rundt turen er ikke på plass ennå. Men prisen pr deltaker vil bli ca 11.000-12.000 kroner.
Det inkluderer reise t/r Oslo-Budapest, tog t/r det nordøstre Ungarn, overnatting på hotell og daglige måltider.
Kontakt/Påmelding: Høres dette interessant ut? Ta kontakt med enten Møre bispedømme ved Ole Kristian Due (tlf 480 29 124
/ 712 50670) eller Tormod Remøy (tlf 948 31367) hvis du vil vite mer.
Deltakerantall: Fra 5-15 personer. Så her er det bare å melde seg på med en gang!
Påmelding innen 15.06 til Møre bispekontor: kristian.due@kirken.no

