Israel
Fra fortid til nutid

13. - 21. juni 2019
Læserrejse med
Kristeligt Dagblad

Oplevelser på rejsen
Torsdag d. 13. juni: Vi yver fra Kastrup via Istanbul til
Tel Aviv, og kører op til Jerusalem, hvor vi bliver indkvarteret på Hotel Prima Park. Her skal vi skal bo de
første (re nætter.

Staten Israel er en nation, der endnu ikke er fyldt 100
år og så alligevel et land, hvor årtusinders historie
yder ind i nutiden og sætter sine tydelige aftryk.
Det er en moderne jødisk stat og så alligevel et gammelt hjemland for både jøder, muslimer, drusere og
kristne. Det er et land med stor immigration og alligevel et land med lukkede grænser og både synlige
og usynlige mure. Det er landet, hvor freden altid
kun er en skrantende proces for enden af et gevær,
men hvor livet alligevel leves, som om kon ikterne
var en forbigående forkølelse. Det er landet, hvor Palæstina har selvstyre og Vestbredden alligevel stadig
er besat. Det er landet, der ikke er meget større end
Jylland, men hvor man alligevel kan stå på ski i den
ene ende og snorkle i koralrev i den anden på samme
dag. Det er et fremmed land med fremmede kulturer
og en fremmed historie, og så er det alligevel det
land, der på en særlig måde bærer på de historier,
der blev fundamentale for vores egen kulturkreds. Vi
er vokset op med Abraham, Isak og Jakob, og ”et barn
er født i Betlehem”. Israel er landet, hvis gamle historie – helt bogstaveligt – har bibelske proportioner.
Israel er kort sagt landet, man aldrig bliver færdig
med, og alligevel vover vi os afsted på denne rejse
med blot ni dage til rådighed. Vi skal ikke stå på ski
på Hermon og heller ikke snorkle i Eilat, men vi prøver at få et fyldigt indtryk af dette smukke og spændende land lige fra Ja-o i vest til Dødehavet i øst og
fra Masada i syd til Tel Dan i nord. Vi besøger nogle af
de klassiske steder, som man bør lægge vejen forbi,
når man vil opleve Israel – fra fortid til nutid. Vi skal
opleve dele af bibelhistorien i både geogra0 og arkæologi, og naturligvis på en særlig måde følge i Jesu
fodspor i Jerusalem og i Galilæa. Undervejs får vi en
smag af de forskellige religioner og kulturer, der i
dag lever side om side i landet og vi skal særligt møde en række personer fra det messiansk-jødiske og
kristne-arabiske mindretal.

Fredag d. 14. juni: Vi kører ind i det palæstinensiske
selvstyreområde til Betlehem. Her besøger vi de centrale kristne hellige steder, Fødselskirken og Hyrdernes
Mark, og møder nogle af byens nutidige palæstinensiske kristne på Betlehem Bible College. Tilbage i Jerusalem besøger vi Gravhaven, hvor vi danner os et indtryk
af, hvordan Golgata og Jesu grav kunne have set ud.
Derefter går vi til Gravkirken i Den gamle By, og leder
efter sporene fra Jesu tid dér. Vi får tid til at kigge lidt i
nogle butikker, før vi sidst på eftermiddagen (nder vej
til Grædemuren, hvor vi oplever den festlige indledning af sabbatten. Herefter fejrer vi sabbat med jødisk
sabbatsmåltid i Forløserkirken, under ledelse af den
danske præst i Jerusalem.
Lørdag d. 15. juni: Vi bliver kørt op på Oliebjerget, hvor
vi tager os god tid til at nyde udsigten ind over Jerusalem og får et godt overblik over den brogede by. Efter
et kort besøg i Fadervorkirken går vi ned ad Oliebjerget forbi Tårekirken til Getsemane Have. Vi går ind i
Den gamle By gennem Løveporten og gør holdt ved
Bethesda dam, hvor vi også får tid til at kigge ind i Skt.
Annekirken fra korsfarertiden. Herfra følger vi den traditionelle pilgrimsrute, Via Dolorosa, ”Smertens Vej“,
der fører os til Gravkirken. Om eftermiddagen er der
mulighed for at udforske byen på egen hånd, men rejselederne tilbyder også fortsat program med bl.a. Zions bjerg, Nadversalen, cardoen o.a. Som aftenprogram
vil vi forsøge at ska<e billetter til lysshowet i Citadellet for dem, der har lyst (ikke inkl.).
Søndag d. 16. juni: Vi begynder dagen i Davidsbyen
syd for den nuværende bymur, hvor det allerældste Jerusalem lå og David byggede sit palads. Vi går på opdagelse i de ældgamle vandsystemer, der ender ved
Siloa dam. Via de nyudgravede herodianske dræningskanaler begiver vi os op til udgravningerne omkring
tempelpladsen. Her får vi et indtryk af templet på Herodes’ tid og går i Jesu fodspor op ad de trapper, der
på hans tid førte op til tempelpladsen. Vi (nder vej til
Ja<a-porten, hvorfra bussen kører os ud til Israelsmuseet i det vestlige Jerusalem. Her ser vi den store model over Jerusalem på Jesu tid og besøge Bogens Helligdom, hvor en del af dødehavsrullerne opbevares. Eftermiddagen afsluttes med et besøg på det bevægen-

de Holocaustmuseum, Yad Vashem, hvor mindet om
udryddelsen af 6 mill. jøder under 2. verdenskrig holdes i live.

Mandag d. 17. juni: Vi forlader Jerusalem og kører ned
til Det Døde Hav. Her er første stop Herodes’ imponerende ørkenfæstning, Masada, som også spillede en
rolle i det jødiske oprør mod romerne i årene 70-73. Vi
kører forbi Qumranhulerne, hvor de vigtige dødehavsruller blev fundet, og skal selvfølgelig en tur ud at yde i Det Døde Hav. Vi besøger Jesu dåbssted ved Jordan oden, Qasr Al-Yehud, ikke langt fra Jeriko, og kører nordpå gennem Jordandalen og kommer til Tiberias,
der er beliggende ved Genesaret Sø. Her indkvarteres
vi og spiser middag på Hotel Prima Galil.
Tirsdag 18. juni: Vi holder morgenandagt på Saligprisningernes bjerg og besøger ruinerne af det Kapernaum,
Jesus kendte. Herefter kører vi op i Golanhøjderne. Fra
Bentalbjerget, en udslukt vulkan, der var scenen for et
navnkundigt slag under Yom Kippur-krigen i 1973, får
vi, hvis vejret tillader, en enestående udsigt ind over
den syriske grænse. Ved Tel Dan tager vi en vandretur
langs de kilder, der udgør Jordan odens udspring og
(nder ruinerne af kong Jeroboams berømte alter og
kong Akabs byport. Derefter kører vi igen sydpå til Genesaret Sø, hvor der vil være tid til en dukkert før middag på hotellet.
Onsdag 19. juni: I dag besøger vi Nazaret. Vi lægger
først vejen ind forbi Bebudelseskirken med den impo-

nerende samling af kunstværker over ”Maria med barnet” fra hele verden. Herefter får vi en guidet tur i den
levende landsby, Nazareth Village, der giver indblik i
landsbylivet på Jesu tid. Vi spiser et bibelsk måltid her
og hilser på nogle af byens kristne arabere. Vi får en
rundtur i en af områdets kibbutzer, og hører om idéerne bag kibbutzen og dagliglivet dér, som det har udviklet sig gennem årene. Ud på eftermiddagen tager vi på
en skøn sejltur i træbåd på Genesaret Sø.
Torsdag 20. juni: Vi pakker ku<erterne og kører sydpå
ud til Middelhavskysten. Her gør vi først holdt ved de
imponerende ruiner fra Cæsarea ved Havet, hvor den
romerske oKcer, Cornelius, blev døbt af Peter, og hvor
Paulus senere sad fængslet, før han blev skibet afsted
til Rom. Herefter går vi en tur ved den smukke Alexander od, inden vi kører til den bibelske havneby, Ja<o,
syd for Tel Aviv. Vi besøger her Immanuelkirken, hjemsted for en luthersk messiansk jødisk menighed, og
møder bl.a. én af menighedens Jesustroende jøder. Efter en hyggelig spadseretur i det gamle Ja<o indkvarteres vi og spiser middag på Hotel Ruth Daniel.

Fredag 21. juni: Så går turen hjem til Danmark. Vi yver
fra Ben Gurion Lufthavn og via Istanbul ankommer til
Kastrup midt på eftermiddagen.
Rejseledere: Vicka og Jan Mortensen
Vicka og Jan var bosat i Israel fra 1999 til 2009 udsendt af Israelsmissionen, først som præstepar for Den
Danske Kirke i Jerusalem og derefter for den messianske menighed i Immanuelkirken i Ja<o. Parret var bl.a.
involveret i det kristne studenterarbejde i Israel, Scripture Union og Caspari Center for bibelske og jødiske
studier. Vicka underviste i en periode Jesustroende
med muslimsk baggrund i engelsk på Vestbredden. Jan
har tidligere deltaget i arkæologiske udgravninger i Israel og har guidet i landet siden 1995. Vicka er til daglig dansklærer og tolk, og Jan er sognepræst i Kolding.
Det vil for det meste være Jan, der guider, men en lokalguide er også med på hele turen.

Tilmeld dig på: www.felixrejser.dk/mortensen

Prisen inkluderer ikke:
•
•
•

Du flyver fra: Kastrup

Rejseledere:

Præsteparret Vicka og Jan Mortensen, Kolding

9 dage:

Pr. pers. i delt dobbeltværelse:
Pr. pers.i enkeltværelse:

Kr. 14.975,14.975,Kr. 18.825,18.825,-

OBS: Tilmelding inden den 10/4. Herefter forhør om plads.
Forbehold for ændringer.
Alm. god fysik
Deltagerantal: Minimum 20 pers.
Bemærk at dit pas være gyldigt 6 mdr. efter hjemkomst.

Det får du for prisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personlige udgifter
Drikkevarer
Afbestillingsforsikring og rejseforsikring kan købes
gennem Felix Rejser. Forhør om priser.

Rejseledere
8 nætter på 3* og 4* hoteller
8 x morgenmad, 1 x frokost (19/6), 7 x middag
Ud ugter og entreer ifølge program
Supplerende lokal guide
Transport i egen turistbus
Fly Kastrup-Istanbul-Tel Aviv tur/retur
Måltider på y
Drikkepenge til guide, hoteller og chau<ør
Headsets
Skat og bidrag til rejsegarantifonden

Rejsenr.: 310-2019

Tilmelding senest den 10. april (hermed forhør om plads) til: Felix Rejser, Korskærvej 25, 7000 Fredericia, tlf. 7592
2022 (eller på www.felixrejser.dk) med angivelse af evt. enkeltværelse, rejse– og afbestillingsforsikring. Herefter modtager du en bekræftelse samt opkrævning på depositum fra Felix Rejser på kr. 3.000,- pr. person + evt. afbestillingsforsikring. Ca. 9 uger før afrejse bliver der sendt slutregning, navneliste m.m. fra Felix Rejser.
Yderligere oplysninger om rejsen kan du få hos rejselederne Vicka og Jan Mortensen, jhm@km.dk, tlf. 40243425 eller
hos Felix Rejser.

Velkommen til en spændende og uforglemmelig rejseoplevelse!
www.felixrejser.dk
7592 2022 - felix@felixrejser.dk
Korskærvej 25, 7000 Fredericia
CVR nr. 65219115

