
Tag med FOF og kulturguide Hardy Andersen til

ATLANTENS GRØNNE PERLE

Hardy Andersen har igennem 15 år 
været FOFs guide på korte og lange 
kulturelle rejser. Hardy Andersen er 
en dygtig og engageret formidler. 
Han har stor viden inden for kultur, 
natur, kunst, litteratur, musik m.m.

18 smukke og grønne øer. Den ene mindre end den anden, samlet udgør 
de kun knap halvdelen af Fyns størrelse. Naturen er enestående og skifter 
mellem frodig og barsk. Dybt indskårne fjorde og ret høje fjelde med udsigter 
af en anden verden. Vejret sætter sit præg på et besøg med den hyppige 
vekslen mellem sol, regn, tåge og klar luft. Og vindens skiften mellem brise, 
blæst, storm og pauser. Små bygder med en tæthed af farverige træhuse 
og skæve vinkler. Fugle, får og fiskeri præger landet, nu som før. Historien 
er en grundig fortælling værd, knyttet som den er til Vestnordens historie 
og dermed den danske. Færøerne blev for nogle år siden af National 
Geographic kåret som verdens bedste øgruppe og hædret blandt andet for 
en uspoleret autenticitet, en stærk kulturel integritet, det grønne lavland og 
den velbeskyttede natur.
 
På denne meget koncentrerede rejse til Færøerne vil du opleve det hele – der 
er fokus på kunst, kirke og natur. Vi kommer til at møde lokale personligheder, 
som inviterer os tæt på færøske forhold. Vi kommer ind i kunstneriske cirkler 
og ud i den smukke færøske natur. Vi besøger adskillige kirker, inkl. øernes 
Domkirke i Tórshavn. Som noget helt særligt skal vi opleve Kingosang, 
dans og en god middag i den lille bygd Tjørnuvik. Vi bor på hele turen i 
hovedstaden Tórshavn på godt hotel, tæt på centrum og derfor mulighed 
for egne oplevelser i hovedstaden. Det er 6 intense dage på Færøerne, som 
efterlader dig oplivet og glad. Og lidt klogere på de smukke grønne øer.

2. - 7. juni 2022 
Fra Aalborg Lufthavn



PROGRAM
Dag 1 / torsdag den 2.6.2022 (A)
Afgang fra Aalborg lufthavn kl. 13.15 (mødetid 11.45)
Ankomst Vágár kl. 14.10 (lokal tid, efter to timers flyvetur).
Ikke langt fra lufthavnen ligger den tidligere helt afsides dal Gásadalur, 
hvor man nu nemt kommer til via en tunnel. Det prøver vi og tager en 
lille travetur i bygden med omkring 10 fastboende. Smukt sted!
Vi kører derefter direkte til Tórshavn, hvor vi bliver indkvarteret på det 
centralt beliggende Hotel 62º Nord for alle dagene. Her er der også 
middag den første aften.

Dag 2 / fredag den 3.6.2022 (M+F+A)
Vi begynder dagen med en gåtur i det gamle Tórshavn, inkl. Tinganes, 
så vi får en god fornemmelse af byens gader og pladser. Derefter bliver 
der tid til at besøge den klassiske Jacobsens Boghandel og andre 
forretninger på det lokale strøg.
Ved frokosttid er der rundvisning og buffet i Nordens Hus, der er en 
meget interessant institution og bygning med koncerter, udstillinger og 
informationsvirksomhed.
Herfra til Kunstmuseet og derfra spadseretur gennem plantagen, hvor 
vi bl.a. skal se William Heinesens hus og evt. møde hans søn, maleren 
Sakarias Heinesen. Vi skal også se Den Katolske Kirke, udsmykket 
af bl.a. Trondur Patursson. Gåturen fortsætter gennem byen til vores 
hotel, hvor vi også spiser middag.

Dag 3 / lørdag den 4.6.2022 (M+F)
I dag skal vi kigge efter lunder (søpapegøjer) og andre fugle på en 
sejltur og dernæst besøge den gamle kongsgård i Saksun. Vi forlader 
hotellet efter morgenmaden og kører den ret korte tur til Vestmanna, 
hvorfra sejlturen ved fuglefjeldene starter kl. 10.15. Turen går langs 
de meget høje fjelde med masser af ynglende fugle, ud over lunder 
også lomvier og alke, og vi ser med sikkerhed også suler fra den store 
ynglekoloni ved Mykines. Efter turen er der frokost i Vestmanna, før vi 
fortsætter mod nord og kommer til Saksun med den flotte kongsgård 
og kirken, som nogle måske genkender fra Nils Malmros’ film Barbera. 
Vi besøger kongsgården og er vejret godt og tiden rækker til det, kan 
vi tage en travetur langs den smalle fjord. Til sidst tilbage til Tórshavn 
og vort hotel.
Denne aften er til fri disposition og rejselederen er gerne behjælpelig 
med ideer til spisesteder i Tórshavn.

Tinganes, Tórshavn

Vagar

Kongsgården, Saksun



Dag 4 / søndag den 5.6.2022 (M+F)
Vi starter dagen i Nolsoy, som ligger lige uden for Tórshavn og som vi 
nu har kunnet se ud til nogle dage. Vi møder den meget naturkyndige 
Jens Kjeld Jensen og spiser vores medbragte frokostmadpakke fra 
hotellet.
Turen går herefter til Færøernes gamle bispesæde Kirkjubøur med 
Magnuskatedralen. I Kongsgården i Kirkjubøur får vi fortælling af 
Kongsbonden og eftermiddagskaffe.
Vejen tilbage til Tórshavn kan foregå med bussen eller via en travetur 
op over fjeldet. Turen er ikke vanskelig, men kræver dog nogen 
mobilitet og kræfter.
Denne aften er til fri disposition og rejselederen er gerne behjælpelig 
med ideer til spisesteder i Tórshavn.

Dag 5 / mandag den 6.6.2022 (M+F+A)
Vi kører mod nord, og kommer til sidst op til den nordligste bygd 
Gjogv, hvor vi traver en kort tur til den fantastiske naturhavn. For de 
friskeste vil der være mulighed for en rask lille tur i fjeldet med en helt 
formidabel udsigt. Vi spiser frokost i bygdens lille hotel og derefter 
kører vi syd- og vestpå over på øen Streymoy til Haldarsvík, hvor 
vi ser den fine kirke med Torbjørn Olsens parafrase over Leonardo 
da Vincis ’Den sidste nadver’. Derpå kører vi til den meget lille, men 
smukt beliggende bygd Tjørnuvik, hvor vi fra kl. 18.00 skal på en lille 
tur i bygden. Vi skal opleve Kingosang i kirken og nyde færøsk middag 
i bygdehuset, afsluttende med færøsk dans. Vi returnerer sidst på 
aftenen til Tórshavn.

Dag 6 / tirsdag den 7.6.2022 (M)
Det er blevet hjemrejsedag og vi skal meget tidligt afsted fra hotellet. 
Der er flyafgang fra Færøerne kl. 09.45. Ankomst Aalborg kl. 12.30 
(dansk tid).

Der kan forekomme små ændringer/justeringer i programmet. Det skal 
ses som følge af denne lokale talemåde: De som har rejst på Færøerne 
ved at det kræver sin mand eller kvinde at rejse på Færøerne. Som 
i alle de rigtige eventyr er der nogle uforudsigelige elementer: på 
Færøerne er det vejret. Det stiller krav til fleksibilitet.

Naturhavnen, Gjogv

Kongsgården i Kirkjubøur



PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Pris pr. person i delt dobbeltværelse: 
kr. 11.950
Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.800

Inkluderet i prisen:
• Flybilletter t/r, inkl. Skatter og afgifter

• Transport iflg. Program i komfortabel bus med god plads

• Indkvartering i delt dobbeltværelse med morgenmad

• Frokost x 4 dage, heraf en frokostmadpakke

• Middag x 3 dage; den ene inkl. Kingosang og dans med   
 lokale

• Rundvisning og eftermiddagskaffe på Kongsgården   
 Kirkjubøur

• Entreer til de nævnte museer og andre udstillingssteder

• Sejltur ved Vestmannas fuglefjeld

• Lovpligtig bidrag til Rejsegarantifonden

• Hardy Andersen som rejseleder fra start til slut

Ikke inkluderet i prisen:
• Drikkevarer ved måltider – ud over isvand, som altid følger   
 frit og rigeligt

Betaling:
Ved tilmelding betales et depositum på kr. 3.000. Senest 1.4. 
2022 betales restbeløbet på rejsen.
 

Bemærk:
HURTIG TILMELDING TILRÅDES, da der er begrænsede 
pladser og ligeså enkeltværelser på denne kultur- naturtur. 
Placering i bussen efter først-til-mølle-princippet.
 

Vær opmærksom på:
Din sikkerhed er vigtig for os! Vi følger alle myndighedernes 
retningslinjer ifht. Covid-19, så du trygt kan deltage på denne 
rejse.
 
For at få det bedste udbytte af FOFs rejse, er det deltagerens 
eget ansvar at være i så god fysisk form, at programmet kan 
gennemføres, som det står anført!
 
Afbestillings- og rejseforsikring er deltagernes eget ansvar. Vi 
anbefaler, at man kontakter sit eget forsikringsselskab INDEN 
tilmelding og betaling af depositum.
 

Teknisk arrangør: 
KulturRetur A/S
Vi er medlem af 
Rejsegarantifonden, 
med nr. 1870.

Praktisk arrangør: 
FOF Djursland
Vi er medlem af 
Rejsegarantifonden, 
med nr. 2260.

KulturRetur

– en del af KulturRetur A/STeam Island

FÆRØERNE
1: VAGAR
 2: Lufthavn 
 3: Gásadalur

4: STREYMOY
 5: Tórshavn
 6: Sejltur & fuglefjelde
 7: Saksun
 8: Kirkjubøur

9: NÓLSOY

10: EYSTUROY
 11: Gjógv
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Afrejse-/informationsmøde:
Torsdag 10. februar kl. 16-17.30 afholdes et informations-
møde, hvor K. Torben Rasmussen, indehaver af KulturRetur 
A/S, vil præsentere rejsens program og de oplevelser der 
venter deltagerne på Færøerne. Tilmeldte på rejsen er 
naturligvis forhåndstilmeldt, hvorimod interesserede skal 
tilmelde sig FOF holdnr. 221076 på www.fof-djursland.dk
 

YDERLIGERE INFORMATON OG 
TILMELDING / FOF holdnr. 221075
Kontakt skoleleder Lene Fribo på: 

Mobil: 21 29 69 88,
Mail: lene@f-djursland.dk
Web: www.fof-djursland.dk

Oplys dit fulde navn, præcis som det står i 
dit pas.
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