
Hemma på Färöarna – SRO:s sommarkurs den 5 – 9 juni 2023  

Har du alltid velat se de fantastiska Färöarna men inte haft tid 

att resa dit?  

Nu har du en unik möjlighet att resa till den exotiska ögruppen 

mitt i Atlanten med likasinnade nordister – med svensklärarna i 

Finland! 

Som kursdeltagare kommer du bland annat att delta i en kort 

introduktionskurs i färöiska, bekanta dig med olika skolor 

(grundskola, folkhögskola och universitet), njuta av den enastående naturen och intressanta kulturen, 

smaka på lokala råvaror och läckerheter samt lära dig om nordiskt samarbete på Färöarna. Vi besöker också 

Färöarnas Nationalmuseum och gör en utflykt till Sandoy och Kirkjubøur som är Färöarnas kulturhistoriska 

centrum. 

Kom med! Du kommer inte att ångra dig. 

ANMÄLAN och DELTAGARAVGIFTER på SRO:s hemsida 

 

 

Preliminärt program: 
Obs! SRO bibehåller rätten till förändringar. 

måndag den 5 juni: Torshávn och Folkhögskolan med snabbkurs i färöiska! 

• Flyg från Helsingfors via Köpenhamn till Tórshavn 
o Klo 06.40 SAS SK1705 avgår från Helsingfors 
o Klo 07:20 – 11:00 Mellanlandning i Köpenhamn 
o Klo 11:00 SAS SK1777 avgår från Köpenhamn 
o Klo 12:15 Flyget anländer till Vágar flygplats, 

Färöarna 
o Abonnerad buss till hotellet 

• Välkommen! Lunch och en kort presentationsrunda  

• Guidad rundtur i Torshávn 

• ”Mina Färöar och välmött på färöiska – kort introduktionskurs i färöiska”, Hedvig Westerlund-
Kapnas, direktör, Føroya Fólkaháskúli  

• Gemensam middag  

tisdag den 6 juni: utflykt till Fuglefjord och besök på universitetet 

• Skolbesök: Fuglafjarða skúli (grundskola i Fuglefjord), skolvardagen på Färöarna och lärarträff  
• Färöisk skollunch, galleribesök 
• Besök till Navia yllefabrik 

• Färöarnas universitet, lärarutbildningens historia och nutid samt en introduktion till skolsystemet 

 

 



onsdag den 7 juni: Heldagsutflykt till Sandoy och Kirkjubøur, lunch ingår   

Päiväretki Sandoyn historialliselle saarelle, jossa pääsee kokemaan vielä aitoa färsaarelaista elämää. Retki 
alkaa bussimatkalla vuorten yli Gamlarættin satamaan, missä hypätään lautan kyytiin. Merimatkalla 
nautitaan maisemista Hesturille ja Kolturille. Kuulet oppaalta tarinoita saaren historiasta. Sandoylla 
käydään tutustumassa paikalliseen kirkkoon, vieraillaan pikkukylissä ja ihastellaan upeita lintukallioita. 
Ennen paluuta Tórshavniin, käydään tutustumassa vielä Kirkjubøuriin, joka on maan kulttuurihistoriallinen 
keskus. Kylässä vieraillaan St. Olavin keskiaikaisella kirkolla ja keskeneräisellä Magnuksen katedraalilla. 

 

torsdag den 8 juni: Nordens hus & Färöarnas historia och litteratur 

• Nordens hus: om det nordiska samarbetet på Färöarna 

• Lunch på Nordens hus 

• Guidad visning på Färöarnas nationalmuseum, vi bekantar oss med basutställningen och hör också 
om färöiska folkdräkter 

• Författarträff: om färöisk litteratur 

• Gemensam avslutningsmiddag på hotellet  

fredag den 9 juni  

• Dags för hemresa! Busstransport till flygplatsen och flyg till Helsingfors via Köpenhamn  
o Klo 09:00 Abonnerad buss till flygplatsen 
o Klo 12:05 SAS SK1778 avgår från Färöarna 
o Klo 15:10-17:30 Mellanlandning i Köpenhamn 
o Klo 17:30 SAS SK1716 avgår från Köpenhamn 
o Klo 20:05 Flyget anländer till Helsingfors 

 

Reseledarna Katja och Liisa svarar på dina frågor. 

Katja Hämäläinen, katja.k.hamalainen@metropolia.fi & Liisa Suomela, liisa.suomela@hanaholmen.fi  

 

Sommarkursen arrangeras i samarbete med Saga Matkat och Nätverket Svenska nu och finansieras av 

Kulturfonden för Finland och Danmark och TJS Opintokeskus.  
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