Turen foregår med assistance fra lokale guider. I det omfang at de
pågældende kun taler ’udenlandsk’, vil der blive sørget for
oversættelse. I Krakow satser vi på dansktalende lokalguide.
Rejsen er åben for enhver, dog først og fremmest sognenes beboere
og andre med tilknytning hertil, herefter evt. andre interesserede.
Rejsen arrangeres af præsterne fra
Elsted, Elev og Lystrup.
For den praktiske planlægning af turen
står sognepræst Uffe Vestergaard, der
også deltager som rejseleder.
Teknisk arrangør er Rose Rejser,
Møgeltønder, hvormed vi er sikret
gennem Rejsegarantifond, lovpligtige
forsikringer mv.

Rejseleder er sognepræst
Uffe Vestergaard

Der vil inden rejsen blive arrangeret en historisk foredragsrække,
foruden at vi som endelig optakt til holder en lille festlig optakt,
bl.a. med mulighed for vodka-smagning.

POLEN – sognerejse 2019
Elsted – Elev – Lystrup sogne
Rejsen forventes at løbe af
stablen 12.-19. august 2019.
En rejse med historien og
kulturen, kastet direkte i
ansigtet – fra oldtid til Auschwitz
– til nutidens livsbekræftende
frihed, den polske hjertelighed,
gæstfrihed, gemytlighed og varme. En rejse i dybden, ikke på
overfladen – en rejse med indhold, foruden den gode mad, det
vederkvægende polske øl og dertil den manifeste vodka i alle
palettens krydrede nuancer.
En rejse til Polen i den klassiske
selskabsrejses form –
forberedende foredrag
forinden – foredrag under vejs
– lokale guider på de historiske
sites, også dansktalende –
muligheder for mødet med det
polske køkken, fra det jævne til
det himmelske – den katolske kirkes betydning i den folkelige
frihedskamp, der førte til Jerntæppets fald, en uadskillelig del af
den morderne polske selvforståelse, forankret også i tidligere
epokers undertrykkelse, århundredernes vedholdende frihedskamp,
krydret med den folkelige hjertelighed.
Polen har som følge af placeringen mellem Tyskland og Rusland
gennemlevet en usædvanlig voldsom historie, som har sat sit præg
på både selvforståelse og kristendom - et udsat folk, men med en
hjertevarme og gæstfrihed, som ikke på samme måde findes i
Vesten.

Rejsen til Polen koncentrerer sig
omkring Krakow og hovedstaden
Warszawa, herunder middelalder,
den jødiske ghetto under krigen,
opstand i både by og ghetto, den
tyske destruktion, russernes
bevidste tøven. Senere hen
kommunisttidens Warszawa,
arkitektur og undertrykkelse. - I dag en moderne storby med
skyskrabere – med et levende musikliv. Måske indbygger vi noget
med en Chopin-koncert.
Desuden vil vi koncentrere os om kulturperlen Krakow, med
afstikkere til grænseegnen i forhold til både Tyskland og længere
øst over, foruden Auschwitz og hele den traumatiske historie
omkring de polske og europæiske jøder. Også i forhold til Krakow
har byen sin egen historie – i modsætning til Warszawa overlevede
Krakow krigen uden de store ødelæggelser.

Der bliver mulighed for
besøg på Schindlers
Fabrik - kendt fra
filmen Schindlers Liste
- der er de
spektakulære
saltminer, hundrede
vis af meter under
jorden – der er byens
stemning, som bliver
særlig levende i de jødiske kvarterer med den paradoksale
forhistorie, som til enhver tid bekræfter menneskets vilje til
overlevelse.

Polen er i dag et moderne
europæisk land, som buldrer
frem. Tingene fungerer, der er
rent og pænt – man sætter stor
pris på den frihed, man
erhvervede sig for mindre end
30 år siden. Et land med
fremtid, men altså med den
tunge forhistorie, men båret
oppe og frem af en ukuelig optimisme blandt polakkerne hjertevarmen og gemytligheden. En unik mulighed for at møde det
klassiske Østeuropa - både i fortid og nutid.

Der holdes introaften til Polens-rejsen, d. 15/1 2019, kl. 19.30 – i
Elsted Sognegård – ved Uffe Vestergaard. Her gennemgås udkast til
program, muligheder, endelig
pris mv. – Rejsen er berammet
til 12-19. august 2019 – med
bus, og med en forventet pris
på ca. 5500-6000 kr./person,
inkl. transport til
seværdigheder, overnatning,
morgenmad mv., dog plus
middage, entré, guider mv.,
med mulighed for at vælge til og fra, efter lyst og behov, tillæg for
enkeltværelse. Turen gennemføres ved 30 betalende deltagere.
Turen går med overnatning via Frankfurt an der Oder, 2
overnatninger i Warszawa, 3 nætter i Krakow, og på vejen hjem via
Dresden med overnatning, mulighed for besøg i den gamle by,
foruden den vidunderlige Frauenkirche.

