Sognerejse for Teologi for Lægfolk

_ISRAEL-PALÆSTINA
28. september – 6. oktober 2017

Med dansk rejseleder!

Unitas Rejser er eksperter i at skabe fælles oplevelser.
Vi klarer detaljerne - I får tid til nærhed, fordybelse,
refleksion, ny indsigt, større udsigt og til at skabe gode
minder sammen.

STUDIETUR TIL ISRAEL-PALÆSTINA
REJSELEDERE
LEIF VESTERGAARD OG
PETER LODBERG

Gennem århundreder har Det Hellige Land været mål for religiøse og politiske interesser.
Tre religioner har kæmpet om deres hellige steder. Palæstinensere og israelere lever i dag
sammen og adskilt. En mur søger at adskille dem fra hinanden, og dog er deres skæbne
bundet til hinanden. Det skaber en særlig udfordring for de kristne palæstinensere i
området.
Formålet med denne studietur er at få en dybere indsigt i den religiøse, politiske og
etniske hverdag, som på mange måder er fyldt med konflikter.

PROGRAM
DAG 1. TORSDAG DEN 28. SEPT.
Afrejse fra Billund eller København.
Ankomst Tel Aviv, indkvartering i
Jerusalem. Første o
 rientering. (-/-/A)
DAG 2. FREDAG DEN 29. SEPT. YAD
VASHEM, ISRAELS MUSEET, MEA
SHERIM
Efter morgenmaden kører vi til Yad
Vashem, Holocaustmuseet. Her får vi

mulighed for at se og læse om jøde
forfølgelsen under Anden Verdenskrig.
Derefter besøger vi Israels Museet, hvor
vi skal se en model af Jerusalem på Jesu
tid og Qumran-museet med Dødehavsrullerne. På vejen tilbage kører vi gennem
Mea Sherim, som er en jødisk ortodoks
bydel i Jerusalem. Sidst på eftermiddagen
bliver der lidt til på egen hånd.
Ved solnedgang går vi til Grædemuren
for at overvære den jødiske sabbat

indledning. Herefter er der aftensamling
på hotellet. (M/-/A)

aftensmaden er der aftensamling om
palæstinensisk teologi. (M/-/A)

DAG 3. LØRDAG DEN 30. SEPT. OLIEBJERGET, VIA DOLOROSA, GRAV
KIRKEN
Dagen starter på Oliebjerget med den
berømte udsigt ind over Den Hellige Stad.
Ned ad bjerget følger vi det, som hævdes
at være vejen, Jesus gik Palmesøndag.
Ved foden ligger Getsemane Have. Vi går
ind ad Løveporten, forbi Bethesda dam
og videre ad Via Dolorosa frem til Gravkirken.
Om aftenen vil Nikolai Krak, Kristeligt
Dagblads Mellemøsten-korrespondent,
fortælle om den politiske og religiøse
situation. (M/-/A)

DAG 7. ONSDAG DEN 4. OKT. HEBRON,
DET LUTHERSKE AKADEMI
Efter morgenmad kører vi til Hebron, hvis
forholdene tillader det. Her går vi en tur
rundt i byen og besøger også Abrahams
grav. På vejen tilbage gør vi stop ved et
glaspusteri.
Om eftermiddagen besøger vi Det
Lutherske Akademi (Dar al-Kalima). Det er
et uddannelsessted for palæstinensere,
som ønsker en højere uddannelse. Ved
siden af det faglige ønsker akademiet
også at være et forbillede for demokrati,
kritisk tænkning og muligheden for frit at
udtrykke sin mening.
Aftensamling på hotellet. (M/-/A)

DAG 4. SØNDAG DEN 1. OKT. GUDSTJENESTE I BETLEHEM, PALÆSTINENSISK FLYGTNINGELEJR, JØDISK
B OSÆTTELSE
Efter morgenmaden forlader vi vores
hotel i Jerusalem og kører de få kilometer
til Betlehem. Vi passerer muren – det er
ikke svært for turister, men anderledes
for indbyggerne i Betlehem. Vi fejrer
gudstjeneste i Julekirken, Den Lutherske
Kirke i Betlehem, og får mulighed for at
møde nogle af de andre gudstjeneste
deltagere under kirkekaffen.
Derefter tjekker vi ind på vort hotel i
Betlehem, inden vi besøger en palæstinensisk flygtningelejr og en jødisk bosættelse. Efter aftensmaden på hotellet er
der aftensamling. (M/-/A)

DAG 8. TORSDAG DEN 5. OKT.
K LOSTERET MAR SABA, HERODION,
AFSKEDSMIDDAG
Vi begynder dagen med at køre ud i
ørkenen. Her ligger klosteret Mar Saba,
der regnes for at være et af de ældste
beboede klostre i verden. Det blev grundlagt i år 439 efter Kristus og i dag bor der
ca. 20 munke i klosterkomplekset.
Derefter kører vi til Herodion, der er et
palads og fæstningsværk bygget på en
bjergtop af Herodes den Store. Ruinerne
rager stadig op i landskabet.
Vi spiser afskedsmiddag i Det Inter
nationale Center i Den Lutherske Kirke
og håber at møde enten den lutherske
præst, Mitri Raheb, eller en anden fra
den lutherske menighed. (M/-/A)

DAG 5. MANDAG DEN 2. OKT. FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS ARBEJDE
Denne dag er afsat til at besøge Folke
kirkens Nødhjælp, og måske får vi
lejlighed til at se noget af det arbejde, de
udfører på Vestbredden. (M/-/A)

DAG 9. FREDAG DEN 6. OKT.
HJEMREJSE
Efter morgenmaden kører vi til Tel Aviv,
hvorfra vi flyver midt på eftermiddagen.
Vi lander i Billund eller København ud på
aftenen. (M/-/-)

DAG 6. TIRSDAG DEN 3. OKT. DET
KATOLSKE UNIVERSITET, TRÆPLANTNING, HYRDERNES MARK, FØDSELSGROTTEN
Vi begynder med et besøg på Betlehems
Universitet. Det er et katolsk universitet
med overvægt af muslimske studerende.
Derefter besøger vi KFUMs arbejde i Beit
Sahour og hører om deres træplantningsprojekt.
Inden vi kører til vores hotel, besøger vi
Hyrdernes Mark og Fødselskirken. Efter
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PRAKTISKE
OPLYSNINGER
PRIS
Forventet pris pr. person kr. 15.000,Rejsen gennemføres ved minimum 20
deltagere. Begrænset antal pladser.
TILMELDING
Tidligst den 26. september 2016 og
senest d. 15. maj 2017 til Unitas Rejser.
PAKKEPRISEN INKLUDERER
• Danske rejseledere
• Dansktalende guide
• Flytransport Billund eller 			
København – Tel Aviv t/r
• Pt. kendte flyskatter og afgifter
• Bustransport
• 8 overnatninger i delt dobbelt-		
værelse med bad og toilet
• 8 x morgenmad og 8 x aftensmad
• Udflugter og entréer ifølge 		
programmet
• Drikkepenge
• Bidrag til Rejsegarantifonden
• Prisen inkluderer ikke
• Drikkevarer, frokoster og øvrige 		
	måltider
• Forsikringer
EVENTUELLE TILLÆG
• Enkeltværelse kr. 3.300,• Sygdomsafbestillingsforsikring, 6 %
• Gouda Årsrejseforsikring, enkelt 		
person kr. 299,• Gouda Årsrejseforsikring, enkelt 		
person fra 70 år kr. 450,• Gouda Årsrejseforsikring, husstand 		
kr. 703,MÅLTIDER
De inkluderede måltider er hver dag markeret med M = morgenmad, F = frokost
og A = aftensmad. Er måltidet ikke
inkluderet, markeres dette med -.
OVERNATNING
På turistklassehoteller med bad og toilet
på værelset.
KLIMA
Der kan forventes temperaturer på cirka
25-30 °C om dagen. Nattemperaturer
omkring 15-20 °C.

PÅKLÆDNING
Godt fodtøj, let sommertøj og en jakke
eller lignende til aftenerne.
HVOR GÅR REJSEN HEN?
Det fysiske landområde, som vi ofte
betegner ’Det Hellige Land’, har
mange kombinationer af betegnelser
fra gammel og nyere tid. Når folk har
konflikter, afspejler det sig ofte i de ord
og benævnelser, som parterne anvender
om landområder og handlinger. Derfor
denne klargøring:
Israel er den oprindelige bibelske
betegnelse for den nordlige del af
Palæstina. Nu anvendes betegnelsen om
staten Israel, efter at Ben-Gurion i 1948
erklærede staten Israel for oprettet i
overensstemmelse med FNs delingsplan
for Palæstina i 1947.
Palæstina har siden Romertiden været
betegnelsen for landområdet mellem
Middelhavet og dele af det
nuværende Jordan, Syrien og Libanon.
I dag anvendes betegnelsen om de
selvstyrende, besatte områder af
Vestbredden og Gaza - herunder
Østjerusalem, Betlehem, Jeriko, Hebron,
Qumran, Jordandalen og
Dødehavet. Området er anerkendt som
stat af en række stater og internationale
organisationer.
Vestbredden betegner den del af
området vest for Jordan, som ikke
oprindeligt h
 ørte med til staten Israel.
Området blev erobret og annekteret
efter Seksdageskrigen i 1967. Det østlige
Jerusalem og Vestbredden anses for
besat område.
Judea og Samaria var oprindelige navne
på de sydlige egne af det bibelske Israel.
Nu anvendes navnene af israelske
bosættere. Galilæa er betegnelsen for
den nordlige del af staten Israel.
VALUTA
I kontant valuta: Euro. Kreditkort kan
ligeledes anvendes i alle de større byer.
Vi anbefaler dog at medbringe Euro
hjemmefra til de første par dage.

VACCINATIONER
Vi anbefaler at kontakte egen læge,
Seruminstituttet eller Rejsemedicinsk
klinik i Århus eller Odense ca. 30-40 dage
inden afrejse / i god tid inden afrejse.
DRIKKEPENGE
Hvis måltiderne er inkluderet i prisen
og på forhånd betalt af Unitas Rejser,
er drikkepenge herfor indregnet.
Drikkepenge i forbindelse med køb
af drikkevarer er ikke inkluderet.
Drikkepenge til chaufføren og lokale
guider betales samlet af rejselederen.
FORBEHOLD
Sidst i oktober vil vi kunne oplyse om
rejsen afgår fra Billund eller København.
Der tages forbehold for ændringer i
programmet. Alle vore rejser evalueres
og forbedres løbende på baggrund af
vore rejselederes og deltageres tilbagemeldinger. Af denne årsag kan der være
ændringer i programmet, fra rejsen blev
købt, til den finder sted. Lokale forhold
kan medføre, at vi under rejsen er nødt
til at ændre indholdet eller rækkefølgen
herpå. Vores mål er, at deltagerne får den
bedst mulige rejse.
ALMINDELIGE BETINGELSER
Rejsen er underlagt Unitas Rejsers
almindelige betingelser vedrørende
pakkerejser, som deltagerne forudsættes
at være bekendt med. Betingelserne
fremgår af vores hjemmeside www.
unitasrejser.dk
Medlem af Rejsegarantifonden reg. nr. 128.
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