Sogne- og
menighedsrejser

Styrk menighedens fællesskab
gennem uforglemmelige oplevelser

FÆLLESSKAB

• I styrker relationerne i jeres menighed – og skaber nye.
• I har et trygt fællesskab med mennesker, som kender
hinanden i forvejen.
• I får fælles rejseoplevelser, som I bagefter kan dele med
hinanden.
• I kan skabe kontakter til menigheder i andre lande

DESTINATION

• Oplev Bibelen ”on location” i Israel og de sydeuropæiske lande
• Gå i Luthers fodspor eller følg en anden kulturperson,
som I har arbejdet med i menigheden
• Vis din menighed de steder, som du selv brænder for
• Hør hvor menighedens medlemmer brænder for at
komme hen.

SÅDAN GØR I

• I vælger destination og indhold
• Vi arrangerer det praktiske som transport, ophold, udflugter, lokale guider m.m.
• Vi laver program med turbeskrivelse
• I sælger rejsen i sognet
• Vi udsender opkrævninger af depositum og restbetaling
• I rejser ud i fællesskab og kommer berigede hjem

”... en tryghed at vide, at rejseselskabet havde planlagt
en masse detaljer.”
”Der er mange gode grunde til at rejse med sognet, ikke mindst til Israel. Det sporadiske
møde med menigheden til gudstjenesten søndag og i ugens løb bliver mangedoblet og intensiveret, og man lærer hinanden at kende fra nye sider. Jeg tror, at både præst og menighed
har godt at det! På en Israelsrejse bliver Bibelens fortællinger levende.
En af deltagerne fortæller: “Det er blevet til meget mere end blot information. Det er blevet
til en masse små prædikener, som har styrket, men også udfordret, min tro”.
Som rejseleder har det været en stor fornøjelse at planlægge sammen med Felix Rejser - og
en tryghed på rejsen at vide, at rejseselskabet havde planlagt en masse detaljer.”
Steen Frøjk Søvndal, sognepræst i Grindsted, Nollund og Urup

”Vi kan forberede os sammen og
på den måde få endnu mere ud af
oplevelserne.”
”De steder, du har set med egne øjne, bærer du
i sindet resten af dit liv. Det gælder for rejser
i verdens storslåede natur. Det gælder i endnu højere grad temarejser, hvor vi rejser i Jesu
eller Paulus’ fodspor, eller når vi oplever de
steder, hvor Martin Luther levede og virkede.
Ikke mindst det sidste er en oplagt idé til en
sognerejse her omkring reformationsjubilæet.
En sognerejse er en slags rejsende højskole.
Det giver en helt særlig dimension at rejse
og opleve og blive klogere sammen med nogle af dem, vi kender
hjemmefra. Vi kan forberede os sammen og på den måde få endnu
mere ud af oplevelserne. En sognerejse kan varmt anbefales, når
man ønsker at føje en ekstra dimension til menighedens aktiviteter
og fællesskab.”
Allan Graugaard Nielsen, sognepræst, Aalborg

IDEER TIL REJSEMÅL:

Bibelske destinationer og personer
• Israel (evt. som temarejse med en udvalgt
bibelsk person eller emne)
• Egypten, Jordan, Iran
• Rom, Tyrkiet, Grækenland, Cypern, Malta
(f.eks. tema: Paulus og de første kristne)
Kirkehistoriske personligheder og steder
• I Luthers fodspor (Tyskland)
• Jan Huus og Brødremenighedens oprindelse
(Tjekkiet og Herrnhut)
• Hellige Birgitta og Lina Sandell (Sverige)
• Selma Lagerlöf (Sverige)
• Frans af Assisi (Italien)
• Benedikt af Nursia (Italien)
• Armenien
Pilgrimsvandringer og retræter
• Santiago de Compostella (Nordspanien)
• Klosterophold i Italien og England
• Hellig Olav (Trondhjem og Värmland)
Oberammergau
• Passionsspil hvert 10. år. Næste gang i 2020.
Andre rejsemål
• Ethvert land og sted med en interessant natur, historie og kultur.
• Jeres venskabsmenighed
• En anden egn af Danmark

MERE END 60 ÅRS ERFARING

Felix Rejser har i mere end 60 år arrangeret rejser for menigheder og andre grupper til såvel Israel som til
en lang række andre rejsemål. Mange præster og menigheder samarbejder med os, fordi vi tilbyder professionelt tilrettelagte kvalitetsrejser til konkurrencedygtige priser.
Vi har stort kendskab til en række rejsemål og gode lokale kontakter.
I kraft af vores ekspertise lægger vi vægt på at give deltagerne unikke oplevelser for livet.
Vi fremsender gerne referenceliste over de præster/menigheder, som vi har arrangeret ture for.
Felix Rejser er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) samt Rejsegarantifonden reg. nr. 119.
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