
 
 

27. juni til 4. juli 2018 
 

Deltag med spirituelt ligesindede på en enestående grupperejse til Irlands 
hjerte og til Sligo og Donegal i Nordvest-Irland, områder særligt kendte for den 
dybe Sidhe-tradition. Grupperejsen fører til nogle af de enestående, magiske og 
mytiske steder, hvor naturens skønhed og storhed bringer heling og fornyelse, og 
hvor den irske musik og kultur er vævet ind i landskabet. 
 
Vi vil rejse i vismanden, seeren og kunstneren AE’s fodspor, der egentlig 
hed George William Russell og var nær ven med Irlands digter, William Butler 
Yeats. AE havde fokus på Sidhe- og Engleriget, der er indlejret i det irske landskab, 
dets landskabstempler og kraftsteder. Han var en enestående spirituel og kulturel 
pioner, og hans billeder og digte er portaler til Sidhe, vores slægtninge, der også er 
levendegjort i den irske musik og sangtradition. 
 

Vi vil bevæge os rundt i det irske landskab og forene undervisning og 
meditation med energiarbejde og sang. Søren vil primært lede undervisning og 
meditation, og Sussie vil bidrage gennem sine sange, især fra AE’s og Yeats digte, 
og med formidling om irsk sang og dens forbindelse til Irland, Sidhe og naturen. 
Der vil også være bidrag gennem kontakt til irske, spirituelle venner. 
 
Deltagelse forudsætter elementært kendskab til Sidhe og engle, og at man 
har gode ben og er indstillet på at vandre i kuperet landskab, såvel som i bakker og 
på steder med længere stigninger. Hovedfokus er på Sidhe-samarbejde og på 
healing for Jorden og os selv gennem de irske landskabstempler og kraftsteder, 
med forbindelse til den keltiske druidevisdom. Det vil være en meget stor fordel at 
have lært om Sidhe på kurser eller gennem bøger eller lydfiler af Søren Hauge. 
 
 
 
 
 
 



 

Søren Hauge 
Søren har arbejdet som spiritual underviser, coach og forfatter siden 1981. Han er 
forfatter til en række bøger og har i de senere år specialiseret sig i SoulFlow, 

SidheVisdom og EnergiPsykologi. Søren er uddannet magister i idehistorie og filosofi 
og har årtiers erfaring med foreningsarbejde i esoteriske og holistiske kredse, side 

om side med interreligiøst arbejde. Hans arbejde i dag er især fokuseret på 
klientarbejde og undervisning i SoulFlow og SidheVisdom, kombineret med 

grupperejser og skrivning af bøger. www.sorenhauge.com  

 

Sussie Luscinia Nielsen 
Sussie har siden de tidlige teenageår følt stor forbundethed med den irske kultur, 

sangtradition og musik. Hun har studeret på University of Limerick og har en MA i 
Traditional Irish Music Performance. Hun har udgivet flere albums med irske sange 

og har blandt andet sat ny musik til irske digte. Sussie har sideløbende igennem 20 
år arbejdet spirituelt, blandt andet med grundlæggeren af Path of No Way og Marga 

Society, Dr. Stephano Sabetti, hvor hun har deltaget i adskillige længerevarende 

stille-retreats i klostre i Europa. Hun har praktiseret hjertebøn gennem mange år og 
bruger dagligt naturen som vejleder. Sussie læser pt til Executive Spirit Coach og 

Spirit Guide Intuitive Mastering og bruger dagligt naturen som vejleder og 
inspiration. Lyt til Sussie: https://soundcloud.com/sussieluscinianielsen 

 

Rejsens forløb og destinationer 
 
1. Rejse til Sligo & BenBulben 
FØRSTE DAG: ONSDAG 27. JUNI 

Vi lander i Dublin lufthavn, og herfra rejses der til 
Sligo i Nordvestirland, hvor vi bor de første tre 
nætter. Når vi er ankommet til byen og hotellet, 
og er kommet på plads, vil der være en velkomst 
og introduktion, og herefter tager vi bussen ud til 
det imponerende ”Fairy Fort”, bjerget BenBulben, 
som har en imponerende kraft. Vi tager os tid til 
en gåtur tæt ved bjerget, og til meditative 
stunder, mens vi forankrer vores ankomst til Sligo. 
 

 

2. Uisneagh & Lissadell House  
ANDEN DAG: TORSDAG 28. JUNI 

Om morgenen tager vi bussen til Uisneagh, 
Irlands hjerte. Her tager vi os tid til at opleve den 
irske sjæl og karakter, både gennem landskabet, 
stedets nærværelse, Stone of Division og den 
mytiske Brigid. Derefter tager vi bussen hjemad, 
hvor vi sidst på eftermiddagen besøger Lissadell 
House 
lidt nord 
for 

Sligo. Stedet har AE-malerier hængende, og hvis 
det er muligt, får vi er særligt arrangement i 
stand på stedet, men vi får under alle 
omstændigheder en guidning til huset, med 
særligt fokus på AE og hans særlige betydning. 
Herefter slutter vi dagen og tager til Sligo. 
 

http://www.sorenhauge.com/
https://soundcloud.com/sussieluscinianielsen


3. Knocknarea & Glencar Vandfald 

TREDJE DAG: FREDAG 29. JUNI  

Dagen står i vandringens tegn. I bus bliver vi kørt 
til Knocknarea, syd for Sligo. Bjerget og dets 
topmonument er ligesom BenBulben kendt for 
Sidhe-beretninger, og det har en smuk og stor 
udsigt, som vi vil få, når vi bestiger det. Vandringen 
til toppen tager under 45 minutter og der er tid til 
nydelse og fordybelse, inden vi stiger ned igen. 

Herfra fragter bussen os til det smukke og kendte 
Glencar-vandfald, der ligger fantastisk ved 
Glencar-søen, omgivet af bjerge og skov. The Tea 
Shed giver os mulighed for proviantering, inden vi 
foretager Dooneen-vandringen op ad bjerget 
bagved, gennem skov og op til hedestrækninger 
og udsigt. Her tager vi os tid til meditation og 
indre forbindelser. Vandringen op tager cirka en 
times tid, og vi har ingen hast, før vi roligt 
bevæger os ned til bussen og tager hjem. Aftenen 
er i Sligo. 
 

4. Dunfanaghy & Marble Hill 
FJERDE DAG: LØRDAG 30. JUNI 

Om morgenen tager vi bussen til Dunfanaghy, hvor 
vi skal bo på Arnolds Hotel lige ved vandet og med 
Muckish-bjerget ikke langt bag os. Når vi er blevet 
indkvarteret, og har haft lidt tid til at opleve 
Dunfanaghys 
butikker, vil vi 
gå til Marble Hill, 
hvor vi besøger 

The Shack, et kaffeskur ledet af Tom og hans stab. 
Bagved ligger – dybt skjult – det sted, hvor AE malede 
og skrev digte, og som kaldes ”Fairy Cottage”. Kun 
ruiner er tilbage, men stedet er ladet med en høj 
energi, og vi ser, hvad der bliver muligt for os at 
opleve på dette meget specielle sted. Der vil blive 
undervist, og så bliver der tid til at nyde stranden og området, inden vi vandrer hjem til 
hotellet. Aftenen indeholder måske undervisning – det ser vi ud fra dagens gang. 
 

5. Horn Head 
FEMTE DAG: SØNDAG 1. JULI 

Denne søndag, hvor de fleste butikker er 
lukkede, vil vi tilbringe med at vandre ud på Horn 
Head, et område, hvor AE havde mange Sidhe-
kontakter, og som er et storslået naturområde, 
helt ude ved den nordvestlige kant af Irland. Der 
er mulighed for at vandre ud til dramatiske 
klipper, og en ruin yderst ude, er stedet for et 
meget storslået udsyn. Der forekommer nordlys 
ved Horn Head, men vi vandrer hjem inden det 
er mørkt. Aftenen er til samling eller fri. Vi ser. 

 



6. Glenveagh National Park, Errigal & Poisoned Glen 
SJETTE DAG: MANDAG 2. JULI 

Mandagen har to vigtige destinationer. Igen tager vi 
bussen, men er hurtigt fremme til den smukke Glenveagh 
National Park, der ligger i hjertehøjde ud for bjergene De 
Syv Søstre, og den er i den grad et besøg værd. Vi bliver 
sat af og tager os tid til at vandre ad en central sti, med 
udsigt til sø og bjerge. Vi gør ophold ved Glenveagh Castle 
efter 4 kilometer, og muligvis – alt efter tiden – vandrer vi 
helt ud til vandfaldet, hvilket er 10 kilometer. Herfra kan vi 
tage en minibus tilbage til vores egen bus. Der er mulighed 

for at proviantere i centret ved bussen, inden vi 
tager videre til dagens anden destination, ikke så 
lang kørsel derfra, nemlig Errigal-bjerget, og 
søen, der ligger med smuk kirkeruin lige ved 
Poisoned Glen, en helt speciel dal, som er vores 
mål. Ude af bussen tager vi os god tid til at kunne 
vandre ind i dalen. Det bliver en tid til stilhed og 
fordybelse, og til at forbinde os med den 
nærværelse, som gennemtrænger stedet og 
området. Herefter tager vi hjem med bussen, og 
aftenen er åben eller fri – alt efter situationen. 
 

7. Beltany Stencirkel, Grianan af 
Aileach og Derry 
SYVENDE DAG: TIRSDAG 3. JULI 

På den syvende dag starter vi med at tage bussen til 
Beltany Stencirkel, en af Irlands markante og kendte 
stenkredse. Måske er der mange besøgende på dette 
tidspunkt, men vi ser, hvad der er muligt at gøre på 
stedet, som vi vil sanse og forbinde os med. Herefter 
tager vi bussen til Grianan af Aileach, et meget 
specielt højdepunkt i Irlands landskabstempel. Her 

frisætter vi energi, efter at vi har forbundet os med 
de andre steder vi har besøgt, og vi forbinder os 
med stedets nærvær. Herfra tager vi så med bussen 
en tur ind i Nordirland, hvor vi gør stop i byen Derry, 
en historisk by med monumenter, ringmur og 
kraftpunkter. Vi ser, hvad der er muligt at nå, og 
måske har vi ting i ærmet, men under alle 
omstændigheder har vi mulighed for at afslutte 
dagen med at spise i Derry, inden vi vender 
hjemover til Dunfanaghy til sidste overnatning. 
 

 

8. Hjemrejse 
OTTENDE DAG: ONSDAG 4. JULI 

Tiden er kommet til at tage afsked med Dunfanaghy og 
Nordvestirland. Vi tjekker ud og tager bussen til Dublin 
lufthavn, hvorefter vi – forhåbentlig med god tid – letter 
fra Irland og tager kursen over havet tilbage til Danmark.  
 
 

____________________________________________________ 



 
Vejret, naturen og kulturen 
Vejret er omskifteligt i Irland, og vi har derfor 
ingen garanti for ”medvind på cykelstien”. Det er 
vigtigt at medbringe let regntøj og godt fodtøj, og 
benene skal være til klare stigninger og vandringer 
i kuperet terræn. Den irske natur emmer af liv og 
grønhed, men også det grå og brune har og skal 
have plads. Irsk kultur er gennemsyret af musik, 
og pubkulturen er central. Derfor skal der være 
plads til at opleve denne del på vores rejse. 
 

Rejsens særlige fokus 
Rejsens specielle fokus er Sidhe, landskabstempler, engleriet og den 
keltiske tradition – i denne rækkefølge. Det er ikke en ”byrejse”, en 
historisk-arkæologisk rejse, eller en rejse med fokus på ældgamle 
monumenter, selvom vi berører alt dette. Rejsen er mest af alt med 
fokus på Sidhe (fx som beskrevet i Søren Hauges bøger, ”Sidhe – 
Elverkraften”, ”Vild Spiritualitet”, og ”Det Skjulte Land”, i lydkurset 
”Porten til Sidhe” og mindre klip på YouTube videoer), og vi følger i 
vismanden AE’s fodspor (George William Russell), som var en pioner for 

det sidhe-samarbejde, der er i udfoldelse i 
dag. Her har vi også et særligt fokus på 
musikken og sangen med relation til 
Irland og Sidhe. Vi arbejder med en 
forståelse af Irlands landskabstempel, 
engleriget og naturens nærværelser. Ind i 
denne mosaik væver vi elementer fra den 
keltiske spiritualitet og tradition.  
 
Koncert 
Vi arbejder på en særlig koncert, som vi ikke kan dele detaljer om endnu, men den vil 
blive afholdt af Sussie, ret sikkert i samarbejde med en irsk musiker. Detaljer om denne 
særlige koncert vil blive delt med de tilmeldte, når vi har færdig aftale om tid og sted. 
 

PRAKTISK 
(NB: Ret til mindre ændringer forbeholdes) 

Destination: Irland, med særlig vægt på 
amterne Sligo og Donegal i Nordvest, angivet med 
rød oval her på kortet. 
 
Rejsedato: Onsdag 27. juni – Onsdag 4. juli 
2018, begge dage inklusive. 
 
Pris: Med enkeltværelse 11.000,- kr. og med delt 
dobbeltværelse 9.600,- kr. - ekskl. Flybillet (se 
under ”flyrejse”, ”prisen dækker” og ”prisen 
dækker ikke” længere nede i teksten) 
 
Logi: Vi vil bo på Sligo City Hotel 
(www.sligocityhotel.com) et centralt beliggende 
hotel med gode forhold (fri wifi, gode rum) og let 

adgang til byens centrale områder i nem gåafstand. Byen Sligo har omkring 20.000 

http://www.sligocityhotel.com/


indbyggere og ligger i smørhullet af ”Yeats Country” med let adgang til mange 
seværdigheder, hvoraf vi udvælger det vi kan, og som er mest relevant for turen. Vi bor 
derefter i Dunfanaghy i amtet Donegal længst mod nordvest, og her er vi på Arnolds 
Hotel (www.arnoldshotel.com) lige ved vandet, og med en fantastisk beliggenhed. Også 
her er forholdene rigtig gode (fri wifi, gode rum), og med en god restaurant. To minutter 
fra hotellet ligger et lille supermarked, ”Centra”, hvor mindre proviantering kan foretages 
til dagsture, hvis ikke vi får det fra hotellet. 
 

 
 
Sligo City Hotel i Dunfanaghy – ligger centralt i byen med butikker i nem gåafstand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnolds Hotel i Dunfanaghy – ligger lige ved vandet og på den lille hovedgade. 
 
Transport: Vi kommer til at køre i en bus fra McGinley Travel Group. 
 
Flyrejse: Kastrup Lufthavn med Norwegian til Dublin Lufthavn. Vi hjælper gerne med 
booking af flybillet, som ved tidlig booking koster ca. 1000-2000 kr. retur. Det er vigtigt at 
få flybilletten på plads hurtigt, så pris og plads er i orden. 
 
Antal pladser i alt: 24 – Inklusiv Søren Hauge, Sussie Luscinia Nielsen, Regitze Sonne og 
Lenette Jul Nielsen – dvs. 20 pladser. 
 
Tilmelding til: regitze.sonne@gmail.com med indbetaling af 500,- kr. og restbetaling af 
depositum på 3.500 kr. senest 1. oktober (se nedenfor) og aftale om logi. 
 
Betaling: Depositum 3.500 kr. Betales ved tilmelding til WiseHearts Merkurkonto: 8401 – 
156 3842. International overførsel: Swift: mekudk21 - IBAN: dk8684010001563842. 
Bemærk: Depositum tilbagebetales ikke med mindre lægeerklæring tilsendes, dog kan 
2.500 returneres, såfremt en ny deltager hurtigt findes. Rejsen er dyr i udlæg til hoteller 
og bus, og derfor behøves minimal garanti, da det ikke er sikkert at andre kan nå at træde 
til i tilfælde af aflysning. 
 
Restbeløb: Skal allersenest indbetales 1. april 2018. 

http://www.arnoldshotel.com/
mailto:regitze.sonne@gmail.com


 
Afbestillingsregler: Med mindre en ny rejsedeltager kan overtage pladsen, returneres 
indbetalte penge (depositum og restbeløb) ikke efter 7. april 2018. 
 
Rejseudbyder og team: Wiseheart, www.sorenhauge.com v/Søren Hauge & 
medrejseleder Regitze Sonne. Sussie Luscinia Nielsen er medunderviser og sanger, og 
Lenette Jul Nielsen har ydet assisterende research og hjælp. Søren, Sussie, Regitze og 
Lenette udgør rejsens team. 
 
 
PRISEN DÆKKER 
* Hotelophold med morgenmad i 7 nætter (3 i Sligo og 4 i Dunfanaghy) 
* Aftensmad en af aftenerne 
* Transport i turbus de fleste dage 
* Lunchpakker fra hotel i 5 dage 
* Entré til planlagte seværdigheder 
* Undervisning & materialer 
 
PRISEN DÆKKER IKKE 
* Fly til Dublin Lufthavn og retur  
* Transport mellem hjem og lufthavn i Danmark 
* Aftensmad (dog betalt fællesspisning én aften) 
* Bagageforsikring 
* Rejseforsikring 
 

___________________________________________________ 

http://www.sorenhauge.com/

