
 

 

Iona – langt væk, tæt på himlen 

 

Tag med Kirkefondet på studierejse 16. – 23. juni 2023 til Iona, den 

lille ø i Atlanterhavet, hvis inspiration og kraft har mærket og mærker 

mennesker for altid: mødet med den særlige keltiske kristne spiritualitet. 

Naturen med alt fra rå klipper til hvide sandstrande. Kreativitet. 

Åndeligt og praktisk fællesskab. Et helt særligt gudstjenesteliv. Mange 

tusinde års historie med vidtrækkende betydning. Pilgrimsvandring. 

Stilhed. Inddragelse. En teologisk tyngde og inspiration, der kendes 

over hele verden. 

 

Iona – en hellig ø. 

Den lille ø, Iona i De indre 

Hebrider, og øens kloster er et 

pilgrimsmål for kristne fra hele 

verden. Øen omtales ofte som et 

gennemsigtigt sted: Her 

fornemmer man, at afstanden 

mellem himmel og jord blot er 

som et tyndt slør.  

Øen har en fantastisk historie, 

der går tilbage til de førkristne 

druider. I dag er den centrale 

skikkelse den irske munk, 



 

 

Colomba, der i 563 kom til Iona. Herefter byggedes 

klosteret, hvorfra Colomba repræsenterer den keltisk 

inspirerede kristendom, der kom til Irland i 300-tallet, altså inden de store kirkestridigheder. 

Denne særlige gren af kristendommen er i dag, og i stigende grad, er stor inspirationskilde 

for kristne fra alle trossamfund og i hele verden.  

Iona blev gentagne gange angrebet af vikinger, men forblev op gennem årene et centrum for 

keltisk kristendom. I 1203 begyndte man at følge den benediktinske klosterregel, og 

nonneklosteret blev bygget. Fra da af var klosterets abbed også skotsk biskop. I 1938 

grundlagde den skotske præst George Mcloed Iona-samfundet. Det forfaldne kloster blev 

genopbygget, og det blev centrum for teologiske konferencer og studier, der havde et særligt 

fokus på det, der også i dag kendetegner Iona-samfundet, nemlig fred og retfærdighed, 

diakoni og kristendommens sociale ansvar. Iona-samfundet er spredt ud over forskellige 

kirkesamfund i hele verden, og er ikke en stedbundet kirke. 

 

Iona Abbey – her skal vi bo. 

Klosteret og dets fællesskab er åbent for tilrejsende, og man indlogeres i 2-4-sengs værelser. 

Fællesskabet er både åndeligt og praktisk. Alle deltager i den daglige rytme med fælles 

måltider og enkelte praktiske huslige opgaver – og opfordres til at tage del i den fælles 

morgensang og aftensang i klosterets kirke, samt i den pågældende uges program.  

 



 

 

 

 

Ugerytmen på Iona 

Centralt står fællesskabet i 

gudstjenesterne, måltiderne, 

samtalerne og de kreative 

aktiviteter. Samtidig er der god tid 

til at nyde naturen med klipper og 

hvide strande, til at lade roen falde 

over sig, læse og gå ture.  

Det er muligt at tage på udflugt til 

øen Staffa med Fingal’s Cave og 

et rigt fugleliv med bl.a. 

søpapegøjer (ca. 10 km nordøst for 

Iona – særskilt betaling på pt 30 

BP). Man kan bruge tid i den 

hyggelige boghandel, hvor man bl.a. finder et stort udvalg af Wild Goose Ressource Groups 

bøger (kendt, også i Danmark, bl.a. for nytænkning af gudstjenesteliv og nye salmer) og 

meget andet. 

Hver tirsdag er der guidede pilgrimsvandringer, som virkelig kan anbefales. Den ene 

pilgrimsvandring er nogle steder ”off road”, og vandrestøvler er her obligatoriske. Den anden 

er lidt kortere og i mere fremkommeligt terræn.  

 

Ugens særlige program 

Det fælles engelsksprogede program for vores uge på Iona er endnu ikke planlagt. Typisk er 

der fælles program mandag, onsdag og torsdag formiddag og hver aften fra lørdag til torsdag. 

Hver dag vil der dog også være et programpunkt på dansk.  

Forhåbentlig er den ugentlige traditionelle danseaften (ceilidh) i forsamlingshuset (som har 

været aflyst i hele 

coronaperioden) i gang 

igen. Her mødes man 

med de faste øboere. 

Klosteret har bedt den 

danske gruppe om at 

være med til af afholde 

nogle morgensange 

mm, hvis vi vil det. 

Søndag 18. juni ledes 

gudstjenesten i Abbey 

af Tine Illum og Betty 

og Peter Arendt.  

 

 

 



 

 

 

At tage dertil er en del af at tage dertil – hvordan rejser vi fra Danmark til Iona? 

Flere deltagere vil måske ønske at holde ferie i Skotland enten før eller efter ugen på Iona. 

Bl.a. derfor vil der ikke blive arrangeret fælles flyrejse. Vi vil mødes i Glasgow fredag 16. 

juni hen på eftermiddagen. Ved at tage fly til Edinburgh eller Glasgow og derfra tage flybus 

(det tager mellem ½ og 1 time), er det let at ankomme til det centrale Glasgow. Herfra tager 

vi sammen sent på eftermiddagen den naturskønne togtur til havnebyen Oban, hvor vi 

overnatter på hotel. Næste formiddag går der færge til Mull, bus over øen og endelig færge 

til Iona, hvor vi ankommer ca. kl. 15. Retur igen den 23. juni kan man højst sandsynligt 

regne med at være i Glasgow ca. kl. 16 og dermed nå et sent fly til Danmark – eller man kan 

tage den med ro og tage en overnatning i Glasgow eller Edinburgh. 

Tilmelding: Til Kirkefondet på mail: kirkefondet@kirkefondet.dk senest 1. november 2022.  

 

Pris: 7900 kr. inkluderer: Transport t/r Glasgow-Iona, overnatning og morgenmad på hotel i 

Oban 16. juni, ophold og fuld forplejning på Iona Abbey 17.-23. juni 2023.  

Rejsen til og fra Glasgow arrangeres og betales af deltagerne selv. 

 

Betaling: Faktura udsendes fra Kirkefondet efter 1. november 2022. 

 

Rejsen arrangeres af Kirkefondet, repræsenteret ved udviklingskonsulent Berit Weigand 

Berg og næstformand i bestyrelsen, Finn Dyrhagen, i samarbejde med sognepræst Tine 

Illum, Sdr. Bjert (og Værkstedet GudstjenesteLIV) og organist Peter Arendt, Haslev.  

 

Yderligere information: Tine Illum - mail ti@km.dk, tlf 30682093 eller Kirkefondet - mail: 

kirkefondet@kirkefondet.dk – tlf. 33730033. 

 

Hvis du vil vide mere om Iona…. 

Både på internettet og i bøger findes uddybende information om Iona og øens og klosterets 

historie,, keltisk inspireret kristendom, Colomba, Ion-samfundet, Staffa og Wild Goose 

Ressource Group.   


