
Välkommen att följa med på Jämshögs folkhögskolas innehållsrika resa till Grekland 
under tidig vår 2023! Vi kommer att följa de spår av Paulus som är viktiga för att förstå 
hur kristendomen fick sitt fäste i Grekland. Låt mig få berätta lite mera:
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Resa i regi av Jämshögs folkhögskola!
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Paulus gjorde tre missionsresor och den tredje blev också hans sista resa överhuvudtaget, då han dog i 
Rom. Vi kanske tror att det var smått omöjligt att ta sig fram under denna tid, men tvärtom, vägarna var 
många både till havs och via land. Handelsmän och härförare hade funnit och röjt leder som även vanliga 
resenärer kunde använda, romarrikets vägnät var också stort.

Under resans gång kommer vi att besöka några av de församlingar Paulus grundade men också skrev 
brev till, de brev vi kallar Epistlar i våra gudstjänster. Första gången Paulus var på europeisk mark var i en 
hamnstad kallad Neapolis, nära Filippi.
 
Vi kommer givetvis att göra upptäckter i Aten, där Paulus höll sitt berömda tal på Aeropagen. I Aten be-
söker vi också Svenska Kyrkan. Andra viktiga platser är Korinth och Thessaloniki samt det gamla Filippi 
där utgrävningar visar på den levande stad Paulus fann och där han grundade sin första församling som 
skulle bli en av hans mest älskade. Meteora, en samling kloster som nästan svävar på klipporna, bjuder på 
en innerlig känsla av tro och tillit och även fantastiska ikoner och målningar. 
 
Varje plats har sina egna bibeltexter, allt från Apostlagärningarna till brevtexterna och vi kommer att för-
djupa oss i dem under resans gång. Stilla stunder, kyrkobesök och musik ledsagar oss också. Med denna 
resa vill vi ge dig en djupare förståelse för den unga kyrkans framväxt och missionens genomslagskraft. 
Ett annat mål är att lyfta fram aposteln Paulus och den iver som drev honom. Under resans gång hopp-
as vi att du ska få många nya insikter, men också finna att Grekland bjuder på fantastiska och generösa 
möten!

Vi hoppas att du vill följa med, varmt välkommen!
Solveig Wollin, skolpräst på Jämshögs folkhögskola 



PROGRAM DAG FÖR DAG
Måndag 20 mars
Då vi sannolikt flyger tidigt (morgon eller förmiddag) från 
Kastrup den 21 mars kan vi erbjuda en natt på hotell i Hyllie i 
Malmö. Dit tar man sig enkelt med tåg. Incheckning i egen takt 
under eftermiddagen/kvällen, gemensam middag på hotellet 
kl 19.00. Den som vill ta sig direkt till Kastrup på morgonen 
den 21 mars behöver inte boka denna övernattning! Vi flyger 
sannolikt med SAS till Aten, sedan direkt till Thessaloniki. 
Alternativt med Austrian via Wien till Thessaloniki.
Logi i Malmö/Hyllie, middag.
 
Tisdag 21 mars
Vi tar tåget (biljett köper ni enkelt på stationen precis utanför 
hotellet) efter tidig frukost. Ankomst Kastrup och incheckning 
på egen hand. Exakta flygtider/-rutter meddelas senare (no-
tera att Grekland ligger 1 timme före Sverige). Varje resenär 
kan checka in en väska (20 kg) samt ta med ett handbagage 
ombord (8 kg). 

Efter ankomst till Thessaloniki gör vi en orienteringstur med 
buss innan incheckning på vårt centralt belägna hotell. Ge-
mensam middag. 
Frukost i Malmö/Hyllie. Logi i Thessaloniki, middag.
 
Onsdag 22 mars
På förmiddagen gör vi en promenad i centrala Thessaloniki 
och besöker katedralen. Resten av dagen fri för egna upptäck-
ter! Logi i Thessaloniki, frukost.
 
Torsdag 23 mars
Heldagstur till Filippi och Nestos Delta National Park. Lunch 
på egen hand. Gemensam middag på kvällen.
Logi i Thessaloniki, frukost.
 
Fredag 24 mars
Utcheckning och sedan styr vi kosan söderut mot Veria och 
Paulus minnesplats. Därefter vidare till klosterbyn Meteora. 
Lunch på egen hand. Under eftermiddagen besöker vi ett 
av klostren. Därefter kort etapp till vårt hotell i Kalambaka. 
Gemensam middag.
Frukost i Thessaloniki. Logi i Kalambaka, middag.
 
Lördag 25 mars
Efter frukost sätter vi kurs mot Aten. Paus för lunch. Efter an-
komst till den grekiska huvudstaden gör vi en orienteringstur. 
Därefter incheckning på vårt hotell som ligger mellan centrum 
och Atens riviera. Gemensam middag.
Frukost i Kalambaka. Logi i Aten, middag.

Söndag 26 mars
På förmiddagen besöker vi Korinth. Lunch på egen hand. Tidig 
eftermiddag är vi tillbaka i Aten. Resten av dagen fri för egna 
upptäckter.
Logi i Aten, frukost.

’

Måndag 27 mars
Förmiddagen ägnar vi åt Aeropagen och Svenska Kyrkan i 
Aten. Därefter egna upptäckter. På kvällen samlas vi på en 
lokal restaurang för avskedsmiddag.
Logi i Aten, frukost.
 
Tisdag 28 mars 
Efter skön sovmorgon tar vi oss till flygplatsen. Ankomst Kast-
rup under eftermiddagen.
Frukost i Aten.

DETTA INGÅR:
• Logi enligt program (en natt i Hyllie och sju nätter i Grekland, 
hotellen i Grekland är av god mellanklass), del i dubbelrum.
• Flyg enligt program.
• Måltider enligt program (middag inklusive bordsvatten, vin 
och kaffe, i Malmö inkluderas bordsvatten).
• Alla utflykter enligt program.
• Svensktalande reseledning.

PRIS:
Del i dubbelrum: 16 900 kr per person (16 100 kr per person 
om man inte vill övernatta och äta middag i Malmö). Enkel-
rumstillägg: 2 900 kr (2 600 kr per person utan logi i Malmö).

ANMÄLAN:
Via länk på folkhögskolans hemsida, www.jamshog.org, du 
gör din anmälan i vårt ansökningssystem SchoolSoft och bör-
jar med att skapa ett konto för att sedan logga in och göra din 
anmälan. Du får en automatisk bekräftelse till din mejladress 
när du skickat in anmälan.

Anmäl dig senast 30 november 2022.
Slutbetalning senast 31 december 2022.

OBS! Begränsat antal platser, max 25 resenärer!

Dina personuppgifter hanteras endast av skolans administra-
tör och de anställda som är involverade i resan.
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Färdväg: 1. Thessaloniki, 2. Filippi, 3. Nestos Delta
National Park, 4. Veria, 5. Meteora, 6. Kalambaka,
7. Athen, 8. Korinth

Aten


