
 

 
Fra apostlen Thomas i Indien år 52  

til Den Kongelige Danske Mission til Tranquebar (1705)  
til starten på DMS i Indien i 1864  

til nutidens guruer, new age og dialogcentret Quo Vadis  
 

Studierejse til Indien januar 2017   
med Kanimozhi og Mogens Kjær som rejseledere 

 
Appetitvækkere 
Kunne du tænke dig at se den finger Thomas stak i siden på Jesus? Den vil jeg vise dig. 
Kunne du tænke dig at se det billede evangelisten Lukas malede i år 50 af Maria med barnet? 
Det er en sensation at det eksisterer, og du skal få det at se. 
Kunne du tænke dig at møde de mennesker i verden der har den sødeste tand? Du vil møde 
dem, der er rigtig mange af dem og de smiler meget. 
Dine forældre forbød dig at spise med fingrene da du var lille, det elskede du ellers, nu skal 
du få lov igen. Og det smager fantastisk – og lidt stærkt.  
Vil du udsætte dine sanser for verdens største bombardement af skønhed, menneskemylder, 
snavs, fattigdom, rigdom og religiøsitet? Det vil ske, og det vil være overvældende. Du skal 
se, lugte, smage og føle Indien. 
Kunne du tænke dig at komme til Nice? Det kommer vi nu ikke på denne tur, men til en bydel 
der kan minde lidt om det. Vi skal bo flere dage i den tidligere franske og meget charmerende 
del af Puducherry som før hed Pondicherry. 
Vil du være i god tid med julegaverne? Vi går shop-amok i Puducherry hvor der udbydes en 
overflod af smukke tekstiler, lædervarer, kunsthåndværk, gaver til hjemmet (hvis der stadig er 
plads) og meget mere til nogle af verdens laveste priser. Jeg kan eventuelt vise mændene 
nogle bygninger imens. 
Du har sikkert altid drømt om at få en sejltur i en af verdens største mangroveskove. Det vil 
gå i opfyldelse nu. 
 

 
Dansborg, det gamle danske fort i kolonien Tranquebar 

 
Vil du se hvor de første protestantiske missionærer i Indien gik i land d. 9. juli 1706, udsendt af 
Den Kongelige Danske Mission til Tranquebar? Du vil kunne stille dig på samme plet. 
Vil du gerne vide mere om hvad hinduer tror på og lever efter? Du skal få din lyst styret og 
bl.a. møde den blodtørstige gudinde Kali, opleve stærke tempelritualer og en høstfest.  
Har du brug for syndsforladelse? Det kan man ifølge hinduismen få hvis man når det er 
fuldmåne går rundt om bjerget Arunachala i Tiruvannamalai. Så er dine synder dig forladt. For 



 

ikke at blive misforstået tilføjer jeg dog at vi normalt peger på en anden vej. Der vil heller ikke 
være fuldmåne mens vi er i Tiruvannamalai, i stedet vil vi bestige et stykke af bjerget. 
Du har sikkert længe ønsket at høre englene synge. Altså ikke på den måde, det er vi ikke klar 
til endnu; men du kommer næsten til det når du hører 600 piger synge aftensang på den 
kristne kostskole i Tirukoilur.  
Kunne du tænke dig at deltage i en indisk kulturelt præget kristen meditation på dialogcentret 
Quo Vadis i Tiruvannamalai? Det kommer du til, og det er gribende. 
Vil gerne have et godt indtryk af hvad Danmission og kirken arbejder med i Indien? Det vil du 
få.  
 
 

 
 

Hinduguden Varaha, inkarnationen af Vishnu 
i skikkelse af et vildsvin 

 
Turens formål 
Turens formål er at give et godt og direkte indtryk af Indiens kulturelle og religiøse frodighed, 
meget stærkere og dybere end ved et almindeligt turistbesøg. Du vil møde smilende og 
venlige mennesker der vil byde dig velkommen. Vi vil følge den kulturelle udvikling fra 
Induskulturen til hinduismens styrke og mangfoldighed i dagens Indien. Vi vil følge 
kristendommens komme fra apostlen Thomas, til etableringen af den lutherske kirke og til 
mødet med nye religiøse strømninger. Og så skal vi naturligvis nyde livet, solskinnet, maden, 
gøre gode indkøb, have naturoplevelser og være midt i det moderne Indiens mylder og 
aktivitet.  
Vi vil naturligvis især følge det arbejde Arcot Lutherske kirke udfører i samarbejde med 
Danmission.  
Vi har den forventning til rejsedeltagerne at de bagefter vil fortælle om turen og rejse støtte til 
Danmissions og Arcotkirkens arbejde i Indien og holde mindst 5 foredrag med indsamling til 
Danmission. Deltagerne vil efter turen kunne få faktaoplysninger om hvad vi har set på turen, 
sammen med fotos. Ikke mindst vil deltagernes egne fotos være vigtige. 
Det er ikke en luksustur. Der vil være flere enkle overnatninger i kirkens gæstehuse, men 
ellers vil hoteller og pensionater være af rimelig til pæn standard. 
Til gengæld holder vi prisen nede, maden vil være pragtfuld og programmet overdådigt ved 
at give oplevelser deltagerne aldrig ville kunne have opnået på egen hånd. 



 

 

 
 
Matrimandir, den enorme meditationshal og kraftcentret i Auroville 
 
Praktiske oplysninger 
Rejsedeltagerne skal være selvhjulpne. 
Der vil være nogle få enkle overnatninger, og i Tirukoilur på kostskolen Siloam kan vi være 
nødt til at lægge 3-4 i samme store værelse.  
På hoteller og pensionater er der meget begrænset mulighed for at få enkeltværelse, hvor 
man skal betale det samme som for et dobbeltværelse. Vi håber deltagerne så vidt muligt kan 
dele dobbeltværelser. Normalt er der ikke dobbeltværelser med enkeltsenge i Indien, men 
sengene er brede med faste madrasser så man ikke ender i et hul i midten af sengen. 
Al transport, alle overnatninger, alle udflugter og alle måltider med vand til maden er 
inkluderet i prisen. Deltagerne skal selv betale for andre drikkevarer end vand (sodavand, 
juice, øl, vin) og enkelte andre småting. Det vil ikke være muligt at købe alkohol til maden alle 
steder.  Disse ekstrabeløb vil være meget begrænsede. 
 
 
Der vil være swimmingpool til rådighed de dage vi er i Tiruvannamalai. Der vil være ca. 30 
grader midt på dagen, køligere om natten, helt ned til 20 grader!! 
Nogle restauranter vil være vegetariske, men det skal man ikke lade sig afskrække af. Inderne 
er verdensmestre når det dreje sig om at bruge krydderier. Vi kommer naturligvis til at spise 
indisk mad. Det kan nogle blive trætte af i længden, derfor vil vi også spise på restauranter 



 

ind imellem med et større menukort, så man kan få en pizza eller en bøf, dog ikke med bløde 
løg og brun sovs. 
Almindeligvis spiser man med fingrene, men skulle det falde en svært, kan man altid få det 
ind med skeer. 
 

 
Søndagsmeditation på Quo Vadis 

 
 
Mange hoteller i Indien masseproducerer ikke værelser af samme standard, størrelse og 
indretning. På flere hoteller vil værelserne derfor være af forskellig størrelse og standard. De 
tildeles deltagerne således at de, der melder sig først, får de bedste. 
 
Program 
Se den særlige oversigt over dagsprogrammet. Ret til ændringer forbeholdes, men som 
udgangspunkt regner vi med at det holder. 
 
Guide 
Generalsekretær Mogens Kjær er guide, bistået af sin kone, Kanimozhi (Kanni). Turens sprog 
er dansk, hvad vi møder af engelsk og tamil vil så vidt muligt blive oversat. 
 
Informationsmøde 
Der holdes informationsmøde i Odense lørdag d. 15. oktober kl. 11.30-15 i Danmissions 
genbrugsbutik i Bazar Fyn. 
 
 
 
 
 



 

 
Tid, pris og tilmelding 
Afrejse onsdag d. 4. januar kl. 14 fra Kastrup med hjemkomst i Kastrup onsdag d. 18. januar kl. 
12.25. 
Prisen for hele rejsen på 15 dage er 14.900 kr. for fly, transport, måltider, overnatninger og 
turprogram i Indien. Der er yderligere et tillæg på 1.800 kr. for enkeltværelse hvis man ønsker 
det når vi overnatter på hotel eller pensionat, og hvis det er muligt at få det. 
Tilmelding sker ved at sende en mail til Birgitte Warming (bnw@danmission.dk) Derefter 
tilsendes en tilmeldingsblanket. Ved tilmeldingen betales 5.000 kr. som første afdrag. 
Tilmelding skal ske så hurtigt som muligt og inden 30. juni. De to tidligere besøgsrejser til 
Indien blev hurtigt udsolgt. Resten af beløbet betales 16. oktober 2016. 
Der kan deltage 20 i rejsen. 
 
Visum 
Det er en forudsætning for at kunne deltage at de rejsende kan få visum til Indien, og det 
forventer vi ikke er et problem. Et turistvisum koster 370 kr. Vi vil på informationsmødet 
hjælpe med vejledning i hvordan ansøgningen skal udfyldes.  
 
Forsikringer 
Deltagerne tegner selv forsikringer som afbestillingsforsikring pga. sygdom hvis den ønskes, 
og en forsikring der dækker sygdom under rejsen. Mange har disse forsikringer i forvejen, 
måske som del af familieforsikringen, eller ved at have en årsforsikring der dækker rejser i 
hele verden. Deltagerne skal være forsikret under opholdet i Indien. 
 
Rejsegarantifonden 
Danmission er medlem af Rejsegarantifonden nr. 2483. 
 
Reklamer: 
Kommentarer fra deltagerne på de to foregående rejser: 
 
’Jeg vil gerne anbefale at deltage, men samtidig synes jeg også man skal erkende, at det er 
hårdt at være i så fremmed kultur og møde så meget ”elendighed” så massivt. Det er ikke en 
ferietur, men en studietur, hvor man er nødt til at investere af sine menneskelige resurser på 
mange måder. Det er en ganske anden historie man skal hjem og fortælle end min kollega, 
der netop nu er på 14 dages badeferie i Mexico.’ 
 
’At rejse med Danmission er alle pengene værd. Man får indblik i det store arbejde 
Danmission udfører sammen med andre danske organisationer. 
Hvis ordet mission giver dårlige vibrationer, så oplev, hvad mission er i dag, og få indblik i 
den danske missions historie. 
Hvad nytter mission i dag i det store land? Rejs dertil og se børn og kvinder få værdighed 
gennem rettighedsarbejde i landbyerne. 
Oplev, hvad dialog er i det internationale, multikulturelle, kristne dialogcenter Quo Vadis.’ 
 
’Også herfra skal lyde en varm tak for gode dage sammen i Indien. Det var i enhver 
henseende en god og autentisk tur. Hvor er jeg taknemlig for at ha’ fået mulighed for at ha’ 
fået Indiens muld under neglene, duftene ind gennem de stoppede næsebor, sangen og 
klangen ind gennem ørene, smagen fra den velkrydrede mad – og farverne! – Der er lidt 
kedeligt i DK, det må vi vist gøre noget ved. Også tak for hyggeligt selskab og megen snak om 
dette og hint.’ 
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’Jeg vil med glæde anbefale rejsen til andre, især hvis du ta'r din kone med. Kanni gør turen 
bedre ............... det går ikke uden hende !!’  
 
Tak af hjertet for alle de oplevelser I har givet os, både med Danmission og den indiske kultur. 
Sikken en tur. Hvor er det skønt at rejse sammen med jer, opleve, fejre, dufte, føle og mærke 
Indien. Tal for fællesskab, lederskab og følgeskab. At fejre 150-året for samarbejdet mellem 
Danmission og ALC vil altid stå/optage en særlig plads i vore hjerter. En helt speciel tur med 
fantastiske mennesker. 
 
Mange tak for en fantastisk tur med mange gode oplevelser. 
 
Det har været en helt fantastisk Danmission-rejse, hvor vi har oplevet Indien på godt og ondt. 
Vi rejser hjem med det indiske folk i hjerte og på nethinden. Tusind tak for en tur hvor alt har 
været så utrolig godt. 
 
Tusind tak for 14 fantastiske dage med jer. Tak for glæde, humor, informationer og omsorg. 
 
Mange tak for et opløftende og oplivende samvær til oplevelse af Indien og ALC i festtøj og 
arbejdstøj. Det efterlader et solidt indtryk af, at kirkens arbejde rykker noget for samfundet og 
den enkelte. 
 
 
Mogens Kjær 
 

 
 
 
Kontaktperson: 
Birgitte Warming 
bnw@danmission.dk 
Tlf.: 41 999 315 
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