Israel
5. – 13. marts 2017

Program
Søndag d. 5. marts
NB: Smør madpakker lørdag aften
Rejsedag
Dagsleder: DB
Kl. 1.30

Vækning

Kl. 1.45

Morgenmad og afhentning af madpakke

Kl. 2.35

Pakning af bus

Kl. 2.50

Afgang til Københavns lufthavn

Kl. 6.50

Afgang fra København Fly nr DY3790 (NB! madpakke er eneste mad på

turen)
Kl. 12.15

Ankomst til Tel Aviv (lokal tid)

Bus til Karei Deshe Hostel ved Genesaret Sø
Besøg i Kibbutz Degania Bet undervejs, hvor der serveres kaffe og en sandwich
Indkvartering og aftensmad på Karei Deshe
Aftensamling med info og andagt

Mandag d. 6. marts
Tur til Nazaret og sejltur på Genesaret Sø
Dagsleder: CSM
Besøg i Nazaret Village med frokost á la det 1. århundrede (vegetarisk)
Bibelundervisning: Luk 4,16-30 v.CSM
Nazaret by med Bebudelseskirken
"Jesusbåden" i Ginnosar og sejltur på
Genesaret Sø til Tiberias
Bibelundervisning: Matt 14,22-33 v. DB
Tur i Tiberias på egen hånd

Aftensamling med info og andagt
Tirsdag d. 7. marts
Tur i området ved Genesaret sø
Dagsleder: DB
Saligprisningernes Bjerg
Magdala
Bibelundervisning og stilletid: Mark 1,16-20 (DB)
Kapernaum
Bibelundervisning: Mark 1,21-34 og 9,33ff. (CSM)
Fælles frokost
Afgang til Jerusalem. Indkvartering samt aftensmad
på hotel Lev Jerusalem
Onsdag d. 8. marts
Jerusalem - Tempelområdet og Davidsbyen
Dagsleder: CSM
Tempelpladsen (Mark 11,27-12,12 v.DB)
Grædemuren
Sydmursudgravningerne
Frokost på egen hånd i Det jødiske kvarter
Davidsbyen med besøg i tunnelen til Siloams Dam (Ez 47 v. CSM)

Torsdag d. 9. marts
Jerusalem
Dagsleder: DB
Yad Vashem
Frokost på egen hånd
Tid til shopping (i Basaren)

Fredag d. 10. marts
Dagsleder: DB
Oliebjerget
Tårekirken
Getsemane have (Mark 14,32-42 v.DB)
St. Anna kirken og Bethesda Dam
Via Dolorosa
Gravkirken (Evt undervisning v. DB på
taget af gravkirken: Lidelseshistorien)
Frokost på egen hånd i Det kristne kvarter
Gravhaven (kort gudstjeneste Mark16,1-8 v. CSM)
Aftensmad på hotellet
Vidnesamling
Lørdag d. 11. marts
Masada, Ein Gedi, Det døde hav
Masada
Ein Gedi
Picnic
Det døde Hav
Fri sidste aften
Søndag d. 12. marts
Rejsedag
Dagsleder: DB
Afg. Jerusalem 9.00
Afg. Tel Aviv 13.15 Fly: DY3791
Ank. Kbh. 16.40
Aftensmad på LMH

Mark 11,27-12,12
27

Så kom de igen ind i Jerusalem. Og da han gik omkring på tempelpladsen, kom ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste hen til ham* 28 og spurgte: »Med hvilken ret
gør du dette? Hvem har givet dig ret til at gøre det?« 29 Men Jesus sagde til dem: »Jeg vil
spørge jer om en ting. Svar mig, så vil jeg sige jer, med hvilken ret jeg gør dette.
30
Johannes’ dåb, var den fra himlen eller fra mennesker? Svar mig på det!« 31 De drøftede
det med hinanden: »Hvis vi siger: Fra himlen! vil han spørge: Hvorfor troede I ham da ikke? 32 Men skal vi så sige: Fra mennesker?« – de frygtede for skaren, for alle mente, at
Johannes virkelig var en profet.* 33 Og de svarede Jesus: »Vi ved det ikke.« Da sagde Jesus til dem: »Så siger jeg heller ikke jer, med hvilken ret jeg gør dette.«
12,1 Så gav Jesus sig til at tale til dem i lignelser: »En mand plantede en vingård og satte
et gærde om den, og han gravede en perse og byggede et vagttårn. Han forpagtede den
bort til nogle vinbønder og rejste udenlands.* 2 Da tiden var inde, sendte han en af sine
folk for at få sin del af vingårdens høst af vinbønderne. 3 Men de greb ham og pryglede
ham og sendte ham tomhændet bort. 4 Han sendte en anden af sine folk til dem; også ham
slog de i hovedet og vanærede ham. 5 Så sendte han endnu én, og ham slog de ihjel. Og
han sendte mange andre; nogle pryglede de, andre slog de ihjel. 6 Endnu én havde han,
en elsket søn, ham sendte han som den sidste til dem, for han tænkte: De vil undse sig for
min søn. 7 Men disse vinbønder sagde til hinanden: Det er arvingen. Kom, lad os slå ham
ihjel, og arven er vores. 8 Og de greb ham og slog ham ihjel, og de smed ham ud af vingården.* 9 Hvad vil nu vingårdens ejer gøre? Han vil komme og gøre det af med de vinbønder og give vingården til andre. 10 Har I ikke læst dette skriftord:
Den sten, bygmestrene vragede,
er blevet hovedhjørnesten.*
11
Det er Herrens eget værk,
det er underfuldt for vore øjne?«
12
Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for skaren, for de forstod, at han sigtede til
dem med denne lignelse. Da forlod de ham og gik deres vej.

Praktiske oplysninger
Deltagende lærere:
Christian Maymann, tlf.: +4528711057 (LMH's mobil) / +4521851173
Daniel Burgdorf, tlf.: +4528711057 (LMH's mobil) / +4530292743
Guide: Vi har to dansktalende guider med i Israel (Trine og Birthe)
Huskeliste:
Pas - i håndbagagen
Madpakke til turen
Bibel
Fællessang
Program
Evt. notesbog og blyant / kuglepen
Mobiltelefon og oplader

Lommepenge
Solcreme
Solbriller
Badetøj
Badehåndklæde
Regnfrakke / vandtæt jakke
Gode sko
Tøj til både koldt og varmt vejr
Toiletting
Læsestof
Evt. spil
Medicin, hvis du bruger det
Man må have 20 kg. bagage med + 8 kg. håndbagage (23x40x55 cm.)
Håndbagage:
Ingen lommeknive eller andre skarpe genstande (neglefil, pincet mm.).
Beholdere med væske (inkl. tandpasta) må max. indeholde 100 ml. og skal opbevares i lukkede
poser, som findes i lufthavnen.
NB! Pak lidt tøj og en tandbørste i håndbagagen, så du kan klare dig, hvis bagagen bliver forsinket.
Pas og sygesikringskort SKAL være i håndbagagen.
Adresser og telefonnumre:
Hostel ved Genesaret Sø:

Karei Deshe Youth Hostel
Doar-Na, Korazim 12365, Galilee
Tlf.: 972 (0)2-5945633

Hotel i Jerusalem:

Lev Yerushalayim
8 King George Street, Jerusalem,91079
Tlf.: 972 (0)2 5300 333

