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7. juni 2021 

I 

Sydvestjysk Landbosenior En rejse med 
mange natur- og 

FORÅR PÅ FÆRØERNE kulturoplevelser 



Udsigt til Risin og Kellingin Naturhavnen i Gjogv 

Torsdag den 3. juni: Udrejsedag, KirkjubØur og Nationalmuseet 

Mødetid i Billund kl. 09:45. Flyafgang kl. 11:40. Vi ankommer til Færøerne kl. 12:40 (lokal tid), hvor vi lander på øen 

Vågar, der også er navnet på lufthavnen. 

Når bagagen er kommet i bussen, kører vi fra Vågar til Streymey, der er den største af de 18 Øer som tilsammen udgør 

Færøerne. KØreturen slutter i KirkjubØur som er den sydligste bygd på øen. Trods sin størrelse er den Færøernes 

vigtigste, historiske lokalitet. Her lå i middelalderen Færøernes bispesæde og var Øsamfundets åndelige og kulturelle 

centrum. I KirkjubØur besøges Magnus-katedralen — et af Færøernes fornemmeste fortidsminder - sognekirken Olav-

kirken, og Kongsgården med røgstuerne. Kongsgården regnes blandt verdens ældste træhuse, som stadig er beboet. 

Ejeren af kongsgården er 17. generation på gården uden afbrydelse. Joannes vil fortælle om livet som kongsbonde. I 

KirkjubØur bor også den kendte færøske kunstner Trondur Patursson. Blandt hans arbejder kan nævnes parkerings-

huset i Vejle, hvor trappetårnet er udført som et stort glasmaleri. 

Fra KirkjubØur kører vi ind til Torshavn. På turen ind til Nationalmuseet kan man nyde den smukke udsigt til øerne 

Koltur og Hestur. Museet rummer bl.a. fund fra vikingetiden, kirkeinventar samt et bådmuseum med flere gamle både 

og gammelt fiskeudstyr. Vi får vi en rundvisning på museet. 

Herfra kører vi til hotellet og indkvarteres i god tid før middagen. 

Fredag den 4. juni, Nordens Hus, besøg af fisker og gåtur i Torshavn med bl.a. Tinganes og Lagtinget 

Dagen tilbringes i Torshavn. Vi starter med at gå til Nordens Hus. 

Det tager 15 - 20 minutter at gå dertil  (ca.  1 km). Vi ser den flotte 

bygning og den aktuelle udstilling, inden vi tager plads i et af 

mødelokalerne for at høre en lokal fisker fortælle om fiskeri, 

lakseopdræt og erhvervets vilkår. Fiskeri er stadig Færøernes 

vigtigste erhverv. Den færøske fiskeflåde bringer omkring 20 

forskellige fiskearter ind fra Atlanterhavet, Ishavet og Nordhavet 

til Klaksvigs fiskefabrikker. 

Herefter kommer der en bus og kører os ned til havnen, hvor 

fiskeren vil fortælle om havnemiljøet. Når vi har hilst af med 

Morten, er der frokost på en af byens restauranter. 

Efter frokosten skal vi på en spadseretur i det gamle Torshavn omkring havnen. Turen fører os forbi de fine gamle 

sorttjærede huse på Tinganes, Landsstyret Gongin, Lagtinget, Rådhuset og Domkirken og evt. Skansen. Efter denne 

gåtur er resten af eftermiddagen fri til at opleve verdens mindste hovedstad på egen hånd eller følges med 

rejselederen. Fra havnen er der  ca.  1.2 km til hotellet. Når man skal tilbage til Hotel Brandan, kan man evt. benytte en 

af bybusserne, hvilket er gratis. 

Middag på hotellet. 

Lørdag den 5. juni: Heldagstur til ØsterØ og NordØerne, besøg af herboende dansker om aftenen 

Heldagstur til NordØerne. Vejen følger fjeldene og med flot udsigt til havet passerer vi farverige bygder. Turen bringer 

os også gennem Færøernes længste undersøiske tunnel, som forbinder Østerø med Nordøerne. Her kan man opleve 



lysudsmykning af kunstneren Trondur Patursson. Tunnelen der blev indviet i 2006 er 6,3 km lang og op 150 meter dyb. 

Vi kommer til Klaksvik, der med sine  ca.  4.600 indbyggere er den næststørste by på Færøerne. Det samlede 

indbyggerantal på Færøerne er  ca.  50.000. Vi besøger Christianskirken, der i 1963 blev bygget som mindekirke for 

kong Christian X. Kirken er viet til minde om de færøske fiskere, der døde på havet under anden Verdenskrig. 

Christianskirken er især kendt for sin altertavle "Den Store Nadver", malet i 1901 til Viborg Domkirke af Joachim 

Skovgaard og for kirkeskibet, der er en traditionel færøsk båd på 24 fod. Døbefonten er en dansk offerskål fra 

stenalderen. 

Efter frokost går vi en tur i byen og besøger dens hjemstavnsmuseum. 

Hjemvejen går over Østerø, hvor den smukke kirke i Gotu besøges. Korudsmykningen i glasmosaik er skabt af Trondur 

Patursson. Kirken er fra 1995 og har 270 siddepladser. 

Til middag får vi besøg af en herboende dansker. Han vil efter middagen fortælle om livet på Færøerne i dag. 

Kunst ved Nordens Hus Kongsgården i KirkjubØur 

Søndag den 6. juni: TjØrnuvik — Gjogv 

Dagens bustur går langs fjordene til Tjørnuvik, den nordligste bygd på Strømoy. Bygden er kendt for de fine sorte 

og hvidmalede træhuse med udsigt til de fritstående klipper "Kæmpen & Kællingen". Herfra kører vi til Gjogv. På 

vejen passerer vi Færøernes højeste fjeld, Slættaratindur på 882 meter. I Gjogv ser vi den lille, dybtliggende 

naturhavn, der er bygdens største attraktion. På vejen tilbage køres igennem Funningsfjørdur, der byder på den 

flotteste natur på Færøerne. Picnicfrokost undervejs. 

Bussen kører retur til Torshavn midt på eftermiddagen. Resten af eftermiddagen er der nogle timer på egen 

hånd inden middagen på hotellet. De kan evt. benyttes til et besøg på Kunstmuseet, der ligger kun 300m fra 

hotellet. 

Mandag den 7. juni: Hjemrejse 

Efter morgenmaden er der afrejse fra hotellet. Vi benytter formiddagen til en udflugt på Vågar. Vi ser kirken i 

Sandavågur, hvor der er en runesten. Vi gør også stop i bygden Midvågur, hvor der stadig er flere gamle og 

velbevarede huse. Huset Kålvalid er blandt disse. Huset er det ældste på øen Vågar, og måske også det ældste hus på 

Færøerne. 



Ophold i Sørvågur med tid til at spise madpakken vi har med fra hotellet. 

Rejsen på Færøerne runder vi af med en køretur til Gåsedalur i en utrolig smuk natur. Herfra kører vi til lufthavnen. 

Der er flyafgang kl. 14:40. Ankomst til Billund kl. 17:30 — mange oplevelser rigere. 

Hotel: 

Indkvartering på det nye 4-stjernede Hotel Brandan i 

Torshavn, der stod færdig i maj 2020. 

Hotellet er en del af  Hilton-kæden, og har 124 

værelser. Det ligger tæt ved Kunstmuseet og 

Nordens Hus. 

Fra hotellet er der 15-20 minutters gang til havnen. 

Praktiske informationer: 

- Krav til fysik: gåture i let kuperet terræn. 

- Fodtøj: gode tætsiddende sko. 

- Påklædning: lag-på-lag. Varmt, vind- og 

vandtæt. 

- Det er gratis at benytte de røde bybusser i 

Torshavn kommune. 

- Valuta: Danske kroner kan benyttes på 

Færøerne. De har også deres egen valuta som 

hedder færøske kroner. Pengesedlerne er de 

samme som vores, men med færøske motiver. 

- Prisniveauet for drikkevarer er som i Danmark. 

- Det gule Sygesikringskort dækker på Færøerne. 

Vi anbefaler dog en privat rejseforsikring. 

- Der er en tidsforskel på 1 time, dvs. når klokken 

er 12:00 i Danmark, er den 11:00 på Færøerne. 

- Nogle udflugter er afhængige af vejret. 

- Ret til mindre ændringer i programmet 

forbeholdes. 

- Mols Rejser er medlem af Rejsegarantifonden, 

medlem nr. 1626. 

El 

Færøerne 

nors 

sa~~du, 

Tryghed; 

Man kan frit afbestille og få alle pengene retur frem 

til den 20. april 2021. 

Afbud sendes skriftligt til info@molsrejser.dk. 

Pris pr. person: kr. 8.885,-

 

Enkeltværelsestillæg: kr.1.280,-

Maks. deltagerantal: 40 

Tilmeldingsfrist: 1. marts 2021 

Tilmelding direkte til Mols Rejser: Tlf. 75 87 12 12 

E-mail:  info@molsreiser.dk 

Oplys rejsenummeret: 170.21 

FAKTA OM REJSEN 

Prisen inkluderer: 

- Fly Billund — Færøerne tur/retur 

- Flyskat og lufthavnsafgift pr. 01.09.2020 

- Indkvartering i dobbeltværelse på nyt 4* hotel 

- Helpension 

- Entre og rundvisning på Kirkjubøur 

- Nationalmuseet, entre og rundvisning 

- Entre til hjemstavnsmuseet i Klaksvik 

- Fortælling ved fiskeskipper samt beboer i 

Torshavn 
- Bus og udflugter jf. programmet 

- Tunnelafgifter på Færøerne 

- Dansk rejseleder fra Billund tur/retur 

- Dansk moms og bidrag til Rejsegarantifonden 

og EU forsikring 

Ikke inkluderet: 

Rejse- og afbestillingsforsikring, drikkevarer, 

egne indkøb og selvvalgte entreer. 

Der tages forbehold for ændringer i afgifter og 

skatter. 

Claus  Rosenberg  er rejseleder. Han har en bred 

viden om Færøerne, og vil give indlæg i bussen, 

både om seværdighederne, de politiske, sociale, 

historiske og kulturelle forhold. 
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