Tur til Israel og de palestinske områdene
med Ansgar Bibelskole
22.- 29. september 2022
Velkommen til tidenes bibelskoletur, til Landet der det hele skjedde!
Det blir opplevelsesdager i Galilea, ørkenen og Jerusalem. Og selvsagt tid til fritid og
bading, både i Gennesaretsjøen, Dødehavet og i varme kilder.
Vi vil få et levende møte med bibelfortellingene og spennende møter med mennesker og
med det mangfoldige israelske og palestinske samfunnet. «Det hellige land» har en
historie du ikke finner maken til! Vi inviterer til en reise til Bibelens land, med Bibelen som
«reisehåndbok». Dette blir en tur du husker resten av livet!

Hovedleder:
Terje Watne, tel. +47 915 53 805
Med-ledere:
Grethe Fredvik, tel. +47 922 85 725
Odd Inge Elemy, tel. +47 976 56 777
John Yngvar Syvertsen, tel. +47 416 97 213
Guide:
Guiden vår er svensktalende Bjørn Nordholm, som har mange års erfaring på å guide nordmenn rundt i
landet. Bjørns mobil er +972 (0) 52 2502096

BOSTEDER
22-25/9

Kibbutz Ohalo Manor v/Genesaretsjøen

25-29/9

Hotel Prima Park, Jerusalem
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FLYTIDER
22/9
SK 208
TK1752
TK 788

Kristiansand – Oslo
Oslo – Istanbul
Istanbul – Tel Aviv

0715 0800
1120 1615
1805 2005

29/9
TK 785
TK1753
SK 223

Tel Aviv – Istanbul
Istanbul – Oslo
Oslo – Kristiansand

1030 1250
1410 1655
1940 2025

DAGSPROGRAM
Dag 1, torsdag 22. september Reisedag, Kristiansand -Tel Aviv
Avreise med SAS fra Kristiansand kl. 0715, videre med Turkish Airlines (TK) via Istanbul til Tel
Aviv, med ankomst 2005. Vi blir møtt av vår guide ved ankomst Ben Gurion flyplass, og
kjører rett til Genesaretsjøen og vårt overnattingssted, Ohalo Manor, en tur som tar ca. 2
timer. Enkel mat ved ankomst.
Dag 2, fredag 23. september Nasaret og oasen Sachne
Sen frokost kl. 09:30 og avreise ca. 10:30. Vi kjører til Jesu barndomsby Nasaret, hvor vi
besøker «Nazareth Village» og får et innblikk i livet her på Jesu tid. Vi ser også Midt Østens
største kirke, Bebudelseskirken i hjertet av byen, bygget over stedet tradisjonen sier Maria
bodde. Vi er i hjertet av Galilea og kjører etter Nasaret sørover gjennom bugnede
jordbruksområder, forbi kibbutzer og arabiske og jødiske byer på Jisreelsletten, mot
Jordandalen og til oasen Sachne, hvor det blir bad og avslapping resten av dagen.
Dag 3, lørdag 24. september Ved og på Genesaretsjøen, Har Bental
I dag er vi i området hvor Jesus virket aller mest, og starter med byen Han flyttet til etter Han
forlot Nasaret; Kapernaum. Fortsetter til Saligprisningenes berg, stedet for Bergprekenen og
går ned til Genesaretsjøen og stedet som kalles Mensa Christi (Herrens bord), hvor Jesus
møtte disiplene igjen etter oppstandelsen. Etter lunsj kjører vi opp på Golanhøyden og
vulkanberget Har Bental, hvor vi ser langt inn i Syria og får et innblikk i den politiske
situasjonen i området. Dagen avsluttes med båttur på Genesaretsjøen!
Dag 4, søndag 25. september Fra Galilea til Judeaørkenen og Dødehavet
Vi reiser fra det frodige Galilea, gjennom Jordandalen til Judeaørkenen. Etter ca. 2,5 t er vi
fremme ved fjellborgen Masada, tar kabelbane opp og blir kjent med den sterke historien
om de over 900 jødene som ofret livet i stedet for å havne i romernes hender etter
Jerusalems fall år 70 e.Kr. Vi går ned ved den romerske rampen på baksiden, hvor bussen
møter oss og tar oss til beduinleiren Kfar Hanokdim, hvor det blir et møte med nomadelivet,
lunsj og kameltur! Så fortsetter vi i storslått ørkenlandskap, gjennom fjellbyen Arad og ned til
Dødehavet og får et bad en sent vil glemme. Her flyter man som en kork pga. det høye
saltinnholdet i vannet. Vi er på verdens laveste sted (ca. 420m under havets nivå) i verdens
salteste hav! Etter en flott ørkendag, setter vi kursen opp mot Jerusalem, som ligger 800m
over havets nivå. I kveld begynner feiringen av Rosh Hashana, jødisk nyttår.
Dag 5, mandag 26. september Oljeberget, Getsemane, Gamlebyen, Vestmuren
Vi fortsetter vår vandring i Jesu fotspor og kjører til Oljeberget for å se den storslåtte utsikten
over byen, her hvor Han ble løftet opp til himmelen fremfor øynene på sine disipler, og hvor
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Han en dag skal komme igjen. Herifra vandrer vi veien nedover berget og inn mot byen, samme
strekning Jesus red på eselet. Vi kommer til Getsemane og har samling i en privat del av hagen,
hvor vi minnes Jesu bønnekamp. Så krysser vi Kedrondalen, går opp mot Gamlebyen, og inn
gjennom Løveporten. Første stopp blir ved Bethesdadammen og St. Anna kirken, berømt for
sin ti-sekunds akustikk. Så går vi deler av Via Dolorosa – smertens vei mot Golgata og stanser
underveis og deler fra påskeberetningen. Etter lunsj (hvor vi anbefaler den lokale falafel eller
shwarma) og litt tid i basargatene, går vi sammen til det helligste sted i verden for det jødiske
folk, Vestmuren, - eller Klagemuren som den også kalles. Rester av muren til tempelet som
engang stod her, hvor en i dag finner Klippedommen og Al Aksa moskeen.
Dag 6, tirsdag 27. september Betlehem, møte med «levende steiner», Caspari Center
I dag besøker vi Jesu fødeby Betlehem, som ligger bare 10 km sør for Jerusalem. Her ser vi
både Hyrdemarkene, med sine mange grotter der hyrdene oppbevarte sauene sine om
natten, og Fødselskirken som er bygget over stedet verdens Frelser ble født. Vi får et møte
med palestinske, kristne søsken, som deler med oss fra sin utfordrende hverdag.
Tilbake i Jerusalem besøker vi Den Norske Israelsmisjons studiesenter i Jerusalem; Caspari
Center og får et møte med den messianske bevegelse og Jesus-troende jøder av i dag.
Dag 7, onsdag 28. september Yad Vashem, Gravhagen
I dag besøker vi et utrolig viktig sted; Holocaustmuseet Yad Vashem, som er bygget til minne
om de 6 mill. jødene som ble utslettet under andre verdenskrig, derav 1,5 mill. barn, som
aldri kom til dette landet. En grusom del av Europas historie som vi aldri må glemme!
Så avslutter vi besøket i Det hellige land, med nattverds samling ved en tom grav i
Gravhagen ved Gordons Golgata! En fredelig hage i hjertet av byen, som besøkes av
evangeliske kristne fra hele verden. Et nydelig sted å avslutte vår rundreise.
Dag 8, torsdag 29. september Hjemreisedag
Det er tid for å si Shalom v’lehitraåt (fred og på gjensyn) og sette kursen hjem til Norge. Med
tanke på at vi må være på flyplassen tre timer før avreise, har vi avg. fra hotellet kl. 06.30,
det tar ca. en time til Ben Gurion flyplass. Vi har avreise 10.30 og vil ha god tid til sikkerhetsog innsjekk. Vi takker for turen og håper alle reiser hjem med minner for livet!
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