
  

Tur til Tallinn 
Estland 

 

 

 
 

 

Den 2. - 6. juni, 2014 
 

Fælles rejse for  

Aarhus Domsogn og Ormslev sogn 



 

Der er mange gode grunde til at lave en fælles sognerejse til Tallinn for Aarhus 
Domsogn og Ormslev sogn. Begge sogne har faktisk forbindelser til Estland.  

Aarhus Domkirkes berømte altertavle fra 1479 er et af de få bevarede værker af 
Bernt Notke fra Lübeck. Desværre er det meste kunst af denne mand, som er 
blevet kaldt ”Nordens Michelangelo”, gået tabt. Men der findes et søster-alter til 
det århusianske i Helligåndskirken i Tallinn. Familieskabet er tydeligt. 

Og på Ormslev kirkegård ligger en frihedskæmper, Peter de Hemmer Gudme, 
begravet, som ikke bare deltog i den danske modstandkamp under besættelsen, 
men også i den estiske frihedskamp i 1918. Sammen med sin bror og flere 
hundrede danske frivillige drog de til Estland for at kæmpe mod russerne. 

Dertil kommer, at dele af Estland i lange perioder har været dansk (1219-1343 og 
1560-1645), og at Dannebrog ifølge sagnet netop faldt ned her under slaget ved 
Lyndanisse. Ja, navnet Tallinn kan oversættes med ”Dansker-byen”. 

       

Men Estland er bestemt også spændende for andet og mere end sine danske 
relationer. Tallinn er en usædvanlig smuk og velbevaret hansestad med intakt 
middelalderstemning. Bymuren strækker sig høj og flot med sine mange tårne 
rundt om ”den øvre by”, og i ”den nedre by” er det en sand fornøjelse at gå på 
opdagelse i de gamle smalle gader. 

Historien rækker langt bagud, men samtidigt er Estland et meget ungt land. Efter 
mange og hårde år under sovjetisk styre er det lykkedes i imponerende grad at 
nærme Estland til det, som er det helt store mål: at blive et nordisk og europæisk 
land. At rejse i Estland er som at opdage et smukt og levende hjørne af Norden.  



Foreløbig plan for turen: 

 

Mandag  (Det historiske Tallinn og Den Danske Ambassade) 
Ankomst til Tallinn og indkvartering på Hotel Eremitage 
Rundvisning på dansk i Den Nedre By, gamle kvarter, Helligåndskirken m. m. 
Besøg på Den danske Ambassade. Ambassadør Søren Kelstrup fortæller. 

 

 
 
Tirsdag (Det historiske Tallinn, kirkekunst og møde med folk fra Estland kirke) 
 Morgensamling 

Rundvisning på dansk i Den Øvre By, parlament, domkirke, ortodoks kirke m. m. 
 Museum for kirkekunst med den berømte ”Dødedans” (Nikolai kirke)  
 Møde med folk fra Estlands kirke. 
  
Onsdag (tur mod vest) 

Morgensamling 
Tur til Hapsaalu vest for Tallinn 
Tidligere dansk borg og domkirke,  
koncentrationslejr og det svenske mindretal 

 
Torsdag (tur mod øst + det moderne Estland) 

Morgensamling 
Det moderne Estland: præsidentpalads, kunstmuseum og TV-tårnet 
En estisk landsbykirke og Jensen Bohns gods (en dansker, russisk general og 
estisk godsejer, som lod den første estiske Bibel trykke i 1736) 

 Afslutningsaften 
 
Fredag (Gudstjeneste, KGB og hjemrejse) 

Gudstjeneste med estere 
KGB-museum / Besættelsesmuseum
Hjemrejse  

 
 

 

 

 



Praktiske Informationer 

Tidspunkter:  
Afrejse mandag, d. 2.6.2014:   København 09.40 – Tallinn 12.10 
Hjemrejse fredag, d. 6.6.2014: Tallinn 18.15 – København 18.50 
 
Pris: 
Turen inkl. dobbeltværelse, pr. person: 4400,- 
Turen inkl. enkeltværelse, pr. person: 4800,- 
 
Dertil kommer:  

- transport til og fra København (sørger man selv for)  
- 3 x aftensmad, 4 x frokost (morgenmaden er inkluderet i hotelprisen) 

 
Tilmelding: 
- senest den 1. februar til: smjoergensen@hotmail.com  
(angiv navn, telefonnummer og gerne hvilket sogn, man er tilknyttet) 
NB: der er kun cirka 17 pladser til hvert sogn, så det er en god idé at være hurtig. 
 
Depositum: 
- 2000 kr., helst inden 5. januar! (ellers 1. februar) til kontoen: Sydbank 7110 0001674068. 
 
Forberedelsesaftener: 
Mandag d. 24. februar kl. 19.30 i Domkirken:  

- Bernt Notke - "Nordens dystre Michelangelo" ved Troels Rønsholdt. 
Mandag den 24. marts kl. 19.30 i Stavtrup Sognegård:  

- Hovedlinier i Estlands historie ved Troels Rønsholdt og Erik Kelstrup. 
- De kirkelige forhold i Estland ved Poul Henning Bartholin og Henrik G. Lund. 

Mandag den 28. april kl. 19.30:  
- Forfatteren Sofie Oksanen og estisk kultur ved ?? 

Den ?? i Domkirken:  
Koncert med værker af den estiske komponist Arvo Pärt. Program og dato følger. 
 

     
Har man spørgsmål til turen, kan følgende fra planlægningsudvalget kontaktes: 

Troels Rønsholdt, Aarhus Domsogns menighedsråd: 86 13 88 24 
Henrik Lund, sognepræst, Aarhus Domkirke:  29 40 02 96 
Erik Kelstrup, sognepræst, Ormslev kirke:  86 28 00 65 
Poul Kaisen, Ormslev sogns menighedsråd:  86 28 10 17 
Poul Henning Bartholin, domprovst, Aarhus Domkirke: 86 12 16 74 
Sonja N. Therkelsen, Aarhus Domsogns menighedsråd: 22 31 53 77   
 

mailto:smjoergensen@hotmail.com

