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INDSIGTSREJSE ROM   

Rom er en by, som trækker os ind mod kernen af vores eksistens. 
For her bliver vi mindet om, at kristendom ikke kun er religion, 
men også historie. Derfor har denne rejse følgende fokus:  

De ældste kirker og de første kristne.   

Det er hårrejsende spændende at sidde dybt nede under San 
Clemente-kirken, hvor Peter og Paulus har undervist. Eller stå i de 
gamle kirker, der engang var husmenigheder. Men i dag ligger 
gemt lidt væk i nogle af Roms sidegader.   

Her får du en rejse ud over det sædvanlige. Vi bor centralt på et 
middelklassehotel få hundrede meter fra det jødiske kvarter. Jeg 
har udvalgt hotellet, der har en formidabel tagterrasse, hvor vi 
kan sidde om aftenen og nyde et glas vin ved baren. 
Beliggenheden er i særklasse.   

Glæd dig også til spændende udflugter til oplandet omkring Rom. 
Store oplevelser venter, når vi med vores bus tager til den antikke 
havneby Ostia, lærer om vindyrkning i vulkanjord på oldkirkens 
tid eller nyder det bakkede terræn ved Tivoli. 

Jeg deltager selvfølgelig på rejsen. Derudover får du en 
spændende dansktalende fortæller, der er bosat i Rom, som guide.  

Jeg ser frem til at møde jer! 
 
Med venlig hilsen 

Rasmus Birkerod 
 
 

 
 

 

 

 

 

BIRKEROD INDSIGT 
tror på, at størst indsigt får vi gennem det menneskelige møde. 

 
Vi har denne tilgang til alle opgaver: 

 
Vi møder mennesker med nærvær og tilstedeværelse. 

Vi udfordrer gerne menneskers oplevelser af deres virkelighed. 
Vi møder gerne det konventionelle kreativt. 



KEJSER AUGUSTUS 

DE ÆLDSTE KIRKER 

INTRODAG 

 

 

REJSEPROGRAM Ændringer kan forekomme 

DAG 1     

                           Vi ankommer til Rom ved middagstid og 
indkvarterer os på vores lille hyggelige hotel i hjertet af den 
italienske hovedstad – helt tæt på den gamle jødiske kvarter.  

Når vi har pakket ud mødes vi til en byvandring, der introducerer 
os til lokalområdet. Ved floden Tiberen får vi indblik i et af de 
mest overraskende historiske monumenter, som kun få har hørt 
om. Vi kommer selvfølgelig også forbi Trevi-fontænen og 
Pantheon. 

Afslapning på tagterrassen efter aftensmaden. 
 

DAG 2  

                                               Vi går på jagt efter de allerældste kirker i 
Rom, der ligger på Celiohøjen i byen. Vi besøger for eksempel San 
Clemente-kirken, der er bygget ovenpå et titulus (samlingssted for 
en menighed), hvor Peter og Paulus ifølge traditionen holdt til.  

Men Rom gemmer på fine hemmeligheder. Enkelte små kirker er 
formentlig endnu ældre. Dem skal vi selvfølgelig se nærmere på. 

Kristenforfølgelserne sker samtidig med, at Colosseum bliver 
bygget. Vi får en rundvisning og ser nærmere på en kirke, der 
viser kalkmalerier af de uhyrlige kristenforfølgelser.   

Og apropos kristenforfølgelser: Kejser Nero var en af de værste. 
Ham stifter vi nærmere bekendtskab med. 

 

DAG 3  

                                             Og det skete i de dage, at der udgik en 
befaling fra Kejser Augustus… Fokus i dag er på tiden under Kejser 
Augustus. Vi skal opleve denne første kejser og hans kone Livias 
smukke bolig på Palatinerhøjen. Vi får en rundvisning på Forum 
Romanum, der giver os et stærkt indtryk af Rom i tiden omkring 
Kristi fødsel.    

Desuden passerer vi Det Mamertinske Fængsel, hvor Peter og 
Paulus formentlig sad fængslet. Vi ser Vestalindernes Hus og får 
perspektivet frem til den katolske kirkes munke- og nonneorden. 

Tid på egen hånd efter frokost.  

  

 

 

 

 

 

- Både grækere og barbarer, både vise og uforstandige er jeg 
forpligtet over for. Derfor min iver efter også at forkynde 
evangeliet for jer i Rom. 
 

Paulus´ Brev til Romerne, kap. 1, v. 14-15 
 



KEJSER HADRIAN 

VINEN 

DISCIPLEN PETER 

DE FØRSTE KRISTNE 

 

DAG 4   

                                               Udflugtsdag i bus. Glæd dig til en 
fantastisk dag, hvor vi lægger ud med et intenst besøg i de første 
kristne grave – katakomberne - der ligger som kilometervis af 
lange labyrinter under jorden. Her har vi virkelig brug for en 
rundviser med lommelygte, for det går simpelthen ikke at blive 
væk i de mørke labyrinter! Det er kolossalt spændende, og det 
giver os indsigt i de første kristnes vilkår.  

Senere besøger vi kirken, der er bygget over Paulus´ grav. Dagen 
kulminerer med en overvældende oplevelse i den antikke by Ostia 
nær Middelhavets kyst.   
 

DAG 5 

                                          En stor dag venter. Forrygende oplevelser 
på Vatikanmuseet. Her kan vi bruge flere dage, så vores 
rundvisning bliver naturligvis prioriteret skarpt. Vi fokuserer på 
tiden omkring Kejser Augustus og de første kristne.   

Herefter venter et besøg i Det Sixtinske Kapel og en spændende 
prioriteret rundvisning i Peterskirken.  

Fra frokosttid er tiden på egen hånd.  
 

DAG 6 

                                        Bustur til Kejser Hadrians villa, der ligger få 
kilometer fra byen Tivoli øst for Rom. Kejser Hadrian var på 100-
tallet hård ved jøder og kristne i Jerusalem. For eksempel byggede 
han romerske templer i Jerusalem og Betlehem lige dér, hvor 
kristne havde deres hellige steder. Tak for det. For på den måde 
kan vi med Hadrians i dag med en vis sandsynlighed udpege de 
helligste steder i Jerusalem.  

Vi spiser frokost i Tivoli og besøger den imponerende villa fra 
renæssancetiden, Villa D´Este.   
 

DAG 7  

                  Bustur til Castelli Romani. Det Nye Testamente har 
mange referencer til vin. Så vi ved, at vin selvfølgelig har været en 
del af hverdagen, også på Jesu tid. Vi ved også, at man på Kong 
Herodes´ fæstning Masada fandt vin og likør fra området omkring 
Rom. Her får en vi vinsmagning og frokost på en vingård, hvor 
vinen er dyrket på den næringsholdige romerske vulkanjord.  
 

Senere besøger vi pavens sommerpalads med haverne i Castel 
Gandolfo. Det er netop åbnet for offentligheden. 
 
DAG 8 
 
Hjemrejse. 

 

 

 

 



 

PRISINFO   

Pris 
Pris ligger klar august 2023 (15.900 kr. var prisen i 2023) 
 

Tillæg for enkeltværelse 
3.500 kr. 
 

Tilmeldingsfrist  
Senest 1. marts 2024  
  

Bemærk 
Alle entrebilletter indgår i prisen. 
 
Alt det får du også med i prisen: 
Indsigt om de første kristnes tilværelse under Romerriget. 
Alle overnatninger.  
Morgenmad  
Direkte fly København-Rom.   
Bustransfer fra lufthavn til hotel i Rom t/r 
Al bustransport i forbindelse med udflugter 
Bidrag til Rejsegarantifonden 
Kompetent og professionel turledelse med erfarne og 
entusiastiske guider.   
 
Prisen inkluderer ikke: 
Frokost og aftensmad 
Alle drikkevarer 
Forsikringer 
Forplejning ombord på flyet 
 

KORT – HER KOMMER DU HEN   
Vi krydrer de spændende oplevelser i centrum af Rom med at se 
nærmere på Roms opland. Det giver os lejlighed til at opleve for 
eksempel katakomberne, Paulus´ grav, den antikke havneby Ostia, 
Kejser Hadrians villa, pavens sommerhus og de smukke 
landskaber ved Castelli Romani.   
   

 

 

 

 



 

PRAKTISK   

ANTAL DELTAGERE: Der er plads til max. 25 deltagere på rejsen. 

Rejsen bliver gennemført ved minimum 16 deltagere. 
 

GUIDER OG TURLEDELSE: Rasmus Birkerod er tilrettelægger og 

rejseleder. Dansktalende lokalguide bosiddende i Rom vil guide, 

hvor det er lovkrav.    
 

REJSEGARANTIFONDEN: Rejsen er omfattet af 

rejsegarantifonden. Teknisk rejsearrangør er Service & Co, som 

har rejsegarantinummer 1243. Det er et datterselskab af Service & 

Co, VIVA Tours, der håndterer alt omkring billetter, betalinger, 

booking af fly etc.   
 

BETALING: VIVA Tours opkræver depositum på 4.000 kr. 

umiddelbart efter tilmelding. Restbetaling 3. september 2024. 
 

AFBESTILLINGSFORSIKRING: Hvis du ønsker 

afbestillingsforsikring, skal den købes senest samme dag, du 

indbetaler depositum.   
 

REJSEFORSIKRING: Det blå sygesikringskort dækker i Italien. 

Yderligere rejseforsikring kan evt. tegnes i Gouda Forsikring. 
 

ÆNDRINGER: Ændringer i rejseprogrammet kan forekomme.   
 

TRANSPORT: Transfer til og fra hotellet i Rom er inkluderet 
ligesom alle udflugter og entrebilletter i øvrigt.  Udflugter uden for 
Rom foregår i egen bus. 
 

BAGAGE: Inkl. 20 kg indtjekket bagage og 8 kg håndbagage.  
 
HOTEL. Vores hotel ligger få hundrede meter fra det jødiske 
kvarter. Tagterrasse med bar. Elevator. Wi-fi og 
morgenmadsrestaurant.   
 

FYSIK OG HELBRED: Du skal være forberedt på, at vi skal gå en 
del. Du behøves absolut ikke være i topform – men blot være 
almindeligt godt gående.     
 

MÅLTIDER: Morgenmad på hotellet er inkluderet. Vi betaler selv 
frokost og aftensmad.   
 

BUDGET. Regn med udgifter på omkring 60 EURO per dag til mad. 
Derudover betaler du selv evt. forsikringer og forplejning på flyet. 
  
KLIMA PRIMO SEPTEMBER: 
Oftest solrigt. 24-27 grader. Aftentemperatur: 17-20 grader. 

 

 

 

 



 
 

  DET SIGER TIDLIGERE DELTAGERE   

Tilbagemeldinger fra nogle af de rejsedeltagere, 
der deltog på Rom-rejsen i 2022. 

 
 
”Sikke en tidsrejse til år 0! Det var fantastisk at høre om f.eks. Kejser 
Augustus og hans betydning for Romerriget.” 

 

Marlene Sværke, Roskilde 
September 2022  

 
”Jeg har fået meget større indsigt i Romerriget og kristendommens 
begyndelse. Meget fint planlagt. Styr på det hele.”   
 

Kenneth Vorbøl Hansen, Høng 
September 2022 

 
”Jeg har set dele af Rom, jeg ikke tidligere har oplevet. Selv som 
gammel lærer i oldtidskundskab har jeg fået oplevelser, der rent 
faktisk rørte mig til tårer. Det er en sand fornøjelse at rejse med 
Rasmus Birkerod” 

 

Ea Sihm, Høng 
September 2022 

 
”Fantastisk at opleve nogle af de steder, som Peter, Paulus og de 
første kristne levede, samledes og døde. Det har været meget 
intenst.” 

 

Kirsten Mostrup, Haslev 
September 2022 

 
”Fantastisk tur. Har fået Rom helt ind under huden.”  
 

Vibeke Clausen, Næstved 
September 2022 

 
”En fantastisk oplevelse med mange indtryk af det antikke Rom på 
Paulus og Peters tid.” 
 

Karen Lene og Peter Mogensen, Dronninglund 
September 2022 

 
”Spændende at gense Rom med vinklen ”de første kristne.” 

 

Bent Mostrup, Haslev 
September 2022  

 
”En fanastisk rejse til Rom.” 
 

Dorrit Hansen, Næstved 
September 2022 

 

”Turene udenfor Rom var også meget spændende og givende.” 
 

Lisbet Olsen, Fredensborg 
September 2022  

 

 

 

 

 



 

Dit fulde navn - præcis det navn, der står i dit pas. 

Adresse 

Telefonnummer 

Mailadresse 

Dit pasnummer 

Passets udløbsdato 

Din fødselsdato 

 

 TILMELDING 
 

senest 1. marts 2024 
 

Send en mail til info@birkerod-indsigt.dk 
eller ring direkte tlf. 3027-2319 

 
Vi skal ved tilmelding bruge følgende oplysninger: 

 
Singlerejsende:  

Det koster 3.500 kr. i tillæg, hvis man bor alene.  
 

Guider:  
På denne rejse er Paivi Romu dansktalende guide og Rasmus 

Birkerod rejseleder. Paivi har boet i Italien siden hun - ligesom 
Rasmus - var guide i Tjæreborg Rejser.  Hun har siden arbejdet i 

Rom som autoriseret guide.  
 

Hvis en af dem skulle blive forhindret i at deltage, så bliver rejsen 
gennemført med en anden dansktalende guide/rejseleder.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

www.birkerod-indsigt.dk  
info@birkerod-indsigt.dk 
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