
Studietur til Zanzibar 

 
 
Kom på studietur til Zanzibar med Konfirmand Aktion. En spændende og anderledes rejse. Øen ligger et par timers 
sejltur fra Tanzanias fastland og har omkring 1 million indbyggere hvoraf ca. 97% er muslimer og 3% er kristne.  
Zanzibar er fokusland for Konfirmand Aktion 2019-2021, og på denne studietur vil man få en fornemmelse af, hvad 
konfirmander kan blive introduceret til. Rejsen bliver et møde med en muslimsk kultur og et kristent mindretal, hvilket 
stiller krav til begge parter om at gøre en ekstra indsats for at leve fredeligt sammen. 
Programmet kommer til at indeholde besøg på dialogcenteret ZANZIC, hvor religiøse ledere, unge muslimer og kristne 
mødes og skaber relationer på tværs af forskellige religiøse overbevisninger. Under samme tag besøger vi også 
syskolen UPENDO, hvor kristne og muslimske kvinder ikke bare får en indkomst og en uddannelse som syerske, som 
kan sikre deres fremtid, men hvor de samtidig lærer hinanden at kende i et trygt rum på tværs af forskellig trospraksis. 
Vi kommer til at møde præster og medarbejdere med tilknytning til Danmissions arbejde og den lutherske kirke på 
Zanzibar – et spændende møde med en minoritetskirke! Der bliver også besøg i en af de mange moskéer og et møde 
med koranskolelærere.  
Kort sagt en rejse, hvor vi bliver klogere på meget mere end Zanzibars smukke strande, som naturligvis også er et 
besøg værd! 
 
Pris: 
Præster: 6035 kr., som dækker transport til og fra Zanzibar. FUV dækker udgifter til kost logi og befordring på kurset. 
Andre: 17.835 kr., som dækker transport til og fra Zanzibar, kost, logi og befordring på kurset. 
FUV forudreserverer flybilletter, så gruppen rejser samlet. 
 
Tid: 16.-26. juni 2018. 
Forberedende kursusdag for alle deltagere forud for studieturen: Tirsdag d. 15. maj i Odense. 
 
Rejseledere:  
Rebekka Steinvig, Konfirmand Aktion, og Hanne Høgild, Folkekirkens Konfirmandcenter 
 
Ansøgningsfrist den 16. marts 2018. 
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