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Februari 2015

Styrelsen önskar samtliga medlemmar i Ikonsällskapet en god fortsättning på det
nya året och välkomnar till ännu ett terminsprogram som vi hoppas kommer att
locka!

d
TISDAGEN 17 FEBRUARI kl. 18.30 St. Georgios kyrka, hörnet Odengatan/Birger
Jarlsgatan.
METROPOLIT CLEOPAS talar under rubriken IKONENS TEOLOGI. Obs! Föredraget
kommer att hållas på engelska.
Den nyligen installerade ortodoxe metropoliten Cleopas av Sverige och hela
Skandinavien kommer närmast från ett längre förordnande i USA. Han har bland mycket
annat varit starkt involverad i den teologiska undervisningen och forskningen, och har
författat avhandlingar och skrifter i dessa ämnen. En spännande kväll utlovas!
Föredraget följs av tésamkväm.
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ONSDAGEN 18 MARS kl. 18.30 Stockholms universitet, Frescati, sal X 000, d.v.s. hus
X plan 0. T-banestation Universitetet.
ÅRSMÖTE. Stadgeenliga handlingar kommer att utsändas.
Efter förhandlingarna: föredrag av doktoranden i konstvetenskap, bysantinologen IRINA
BRÄNDÉN, Uppsala, under rubriken ”Inför Greklandsresan”.
Tésamkväm.
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MÅNDAGEN 13 APRIL kl. 18.30 Finska ortodoxa hl. Nikolai kyrka vid Maria
Magdalena kyrka. Gatuadress: Bellmansgatan 13.
Sammankomst kring kyrkans nya, nu kompletta ikonostas. Medverkande: Ulf Abel som
berättar kring ikonostasens innebörd och historia, Jakob Hidemark. ikonostasens arkitekt
samt Marja-Liisa Alm som målat dess ikoner.
Mötet avslutas med tésamkväm.

Dags att betala årsavgiften, (kr 200:-/person). Pg 121 05 33-4

Har Du e-mail? Ge oss Din mailadress, så får Du rundbrevet
direkt i Din dator! Och meddela adressändring, tack!

IKONSÄLLSKAPET
c/o Ulf Abel, Oxundavägen 42, 194 46 Upplands Väsby.
Rundbrevsredaktör: Kaj Engelhart. Mail: kajcaritas@hotmail.com

RESEPROGRAM TILL GREKLAND 30/5-6/6 2015
Dag 1: 30 maj. Ankomst till Thessalonikis flygplats kl 19:40, lokal tid. Transfer
till Hotel El Greco i Thessaloniki city.
Dag 2: 31 maj. Stadsrundtur då vi besöker den tidiga kristna basilikan St.
Demetrios, det romerska Forum, 1300-talskyrkan St. Nikolaos Orfanos (den
enda som bevarat nästan hela det ikonografiska programmet), Rotundan (400talet f.Kr.) och kejsar Gellerius triumfbåge, samt Muséet för Byzantinsk kultur,
ett av de bästa muséerna i Grekland. Övernattning på hotellet.
Dag 3: 1 juni. Besök vid några av de viktigaste av stadens minnesmärken: De 12
apostlarnas Kyrka (1300-talet, med den byzantinska erans sista mosaiker), den
minsta bevarade byzantinska kyrkan i Thessaloniki, tillägnad Kristi Förklaring,
Latomou-klostret (med mosaik från 400-talet och väggmålningar från 1100talet), samt den tidiga kristna basilikan (med kupol) Hagia Sophia. Övernattning
i Thessaloniki.
Dag 4: 2 juni. Avresa från Thessaloniki tidigt på morgonen, västerut till Imathiadistriktet, där vi besöker Philip II:s grav på den kungliga kyrkogården I det
gamla Aigae. Den närbelägna staden Veroia som bevarar minnen av aposteln St.
Paulus som besökte platsen år 50 e.Kr.: hans “ Bema” (tron) och det judiska
kvarterat där han predikade, liksom 48 byzantinska eller post-byzantinska
kyrkor med vackra väggmålningar varav vi får tillfälle att se några. Avresa från
Veroia, via motorvägen Egnatia till Meteora-trakten. Övernattning i Zozas Hotel
i byn Kastraki, Meteora.
Dag 5: 3 juni. Besök I två av Meteoras kloster: Stora Meteoron och Roussanou.
Vi får också tillfälle att besöka en lokal prästs ikonateljé. Vi lämnar sedan
Thessaly-regionen och fortsätter till Delfi. Övernattning på Kalafatis Hotel i byn
Itea, 10 km från Delfi.
Dag 6: 4 juni. Delfi är en av de arkelogoiskt mest betydelsefulla platserna I
Grekland och spelade också en viktig roll i det antika Greklands historia. Vår
rundtur innefattar den gamla teatern, Apollo-templet, athenarnas skattkammare
och Gamla stadion i trakten av det vackra och vilda berget Parnassos; liksom det
arkeologiska museet med en mängd mästerverk, bl.a. statyer av ”Körsvennen”
och Antinoos. Efter avresan från Delfi passerar vi ”martyr-byn” Distomon innan
vi anländer till Osios Lukas-klostret – ett byzantinskt kloster från 1000-talet vars
mosaiker representerar en av de mest ärorika perioderna inom ortodox kristen
konst. Klostrets betydelse omvittnas av UNESCO som 1990 utsåg klostret till ett
världsarv. Avresa till Athen. Övernattning på ett hotell nära Omonia: Mirabello
Hotel.

Dag 7: 5 juni. Stadsrundtur i den grekiska huvudstaden – Syntagma-torget,
Panathinaicon stadium, Zeus-templet, en "trilogi" av nyklassisk arkitektur med
Akademin, Universitetet, Nationalbiblioteket, Zappeion-palatset, Nationalparken
samt den ryska och den anglikanska kyrkan. Rundtur i det nya Akropolismuséet och till den heliga klippa där den gamla grekiska arkitekturens pärla,
Parthenon, fortfarande står sedan 500-taler f. Kr. På eftermiddagen besöker vi
det Byzantinska museet i Athen.
Dag 8: 6 juni. Benaki-muséet, ett av de mest intressanta private muséerna i
Grekland med föremål såväl från byzantisk tid som sådana som är förknippade
med traditionella mönster från olika aspekter av grekernas liv under senare tid.
Endast 10 km från Athens centrum finner vi Dafniou-klostret, grundat på 500talet och med sin huvudkyrka från 1000-talet, med mosaiker från år 1100
(kristen konst i makedonsk stil).
Avresa från Athens flygplats kl. 21:15, ankomst till Stockholm 23:50.
Med reservation för eventuella ändringar i programmet.
Resan står öppen för endast för medlemmar i Ikonsällskapet, med företräde för
dem som var medlemmar vid utgången av år 2014.
OBS! All guidning sker uteslutande på engelska, d.v.s. ingen tolkning
kommer att äga rum.
Vår guide heter Ioannis Kiortsoglou.
Pris: ca 11.500 kr (inkvartering i dubbelrum).
Anmälan sker till Giorgios på resebyrån Travelhouse, tel 08-705 00 67.

