d. 3. - 11. marts

Forår 2020

Undervisning inden turen
Fredag d. 14/2: Temaformiddag om Israel
1. time: Jesus i Israel set gennem Markusevangeliets linse v/ CSM
2. + 3. time: vælg mellem filmene ”Betlehem” og ”Citronlunden”
4. time: Gennemgang af turens program v/ CSM og LSN

Torsdag d. 20/2: Tematimer
HNE: ”Fra Melkizedek til Netanyahu - de store linjer i Jerusalems historie”

Program
Tirsdag d. 3. marts
Rejsedag (CSM)
Kl. 7:30 Afgang til Københavns lufthavn i bus.
Kl. 11:50 Afgang København – 17:05 Ankomst Istanbul (rejsetid 3:15 time) Mad på flyet.
Kl. 18:15 Afgang Istanbul – Ankomst Tel Aviv 19:15 (rejsetid 2:00 time) Mad på flyet
Fra lufthavnen kører med bus til Karei Deshe Youth Hostel ved Genesaret Sø (2-2.30
timer) og indkvarteres.
Aftensamling

Onsdag d. 4. marts
Geneserat sø og Saligprisningernes bjerg (LSN)
Dagens første programpunkt er ”Jesu båd” i Ginosar.Vi sejler ca. 9.30. Derefter skal vi ud
på en sejltur på Genesaret Sø med Francis Sailing, Magdala. Frokosten bliver arrangeret
som en picnic.
Over middag går turen til Saligprisningernes bjerg, Tabgha og Bental Bjerg.
Om aftenen besøger vi Discipelskolen i Poriah

I løbet af dagen: bibelundervisning og læsninger på relevante steder.
Aftensamling

Torsdag d. 5. marts
Nazaret og Karmelsbjerget og (CSM)
Turen går først til Nazaret, hvor vi skal se Bebudelseskirken. Derefter omkring kl. 11
besøger vi Nazareth Village, som viser hvordan Nazaret formentlig så ud på Jesu tid. Her
spiser vi også et let bibelsk måltid, hvorefter vi kører til Karmelsbjerget.

I løbet af dagen: bibelundervisning og læsninger på relevante steder.
Aftensamling.

Fredag d. 6. marts
Jordan, Det døde hav, Masada og beduinlejr (LSN)
I dag forlader vi Karei Deshe Youth Hostel og drager mod Jordandalen. Hvis tiden tillader
det ser vi dåbsstedet Qasr El-Yahud ved Jeriko før vi får mulighed for at bade i Det døde
Hav. Efter frokosten, som vores guide og chauffør sørger for, bestiger vi fæstningen
Masada ved at gå op af ”slangestien”. På nedvejen tager vi ”Den romerske rampe”. Herfra
kører vi til beduinlejren Kfar Hanokdim, hvor vi laver bål om aftenen og overnatter i telte.
I løbet af dagen: bibelundervisning og læsninger på relevante steder.
Aftensamling.

Lørdag d. 7 marts
Kamelridning, Ramallah og Jerusalem (CSM)
I dag lægger vi ud med intet mindre end kamelridning kl. 8.30  Derefter kører vi mod den
palæstinensiske by Ramallah, hvor det palæstinensiske selvstyre har sit hovedkvarter. Her
besøger vi i Det Danske Hus, hvor vores vært Helle vil tage i mod os omkring kl. 14.00
Derefter vender vi os mod Jerusalem, hvor vi vil blive indkvarteret og få aftensmad på
Hotel Lev Jerusalem. Om aftenen vil der evt. blive mulighed for gåtur til Grædemuren.

I løbet af dagen: bibelundervisning og læsninger på relevante steder.
Aftensamling.

Søndag d. 8. marts
Tur i Jerusalem (LSN)
Vi kører med bussen til Dung Gate, hvorefter vi klarer os til fods. Hvis det er
sikkerhedsmæssigt muligt besøger vi Tempelpladsen, inden vi går til Vestmurstunnellen kl.
12.00/12.20. Dagen vil også byde på udgravningerne ved sydmuren, hvor der også vises
3D film. Kl. 14.00 besøger i Davidsbyen med tunnel til Siloams dam og Hizkias’ tunnel. I
har hver i sær fået udleveret madpenge til frokosten, som I i dag selv skal købe. Derefter
er resten af eftermiddagen på egen hånd.

I løbet af dagen: bibelundervisning og læsninger på relevante steder.
Aftensamling.

Mandag d. 9. marts
Tur i Jerusalem (CSM)
I dag kører bussen os fra hotellet og op på Oliebjerget, hvorefter giver vi igen tager dagen
til fods. Efter at have været på Oliebjerget går vi mod Tårekirken og derefter Gethsemane
Have, hvor vi har booket en privat del af haven kl. 11.00. Igen i dag, skal I bruge jeres
udleverede madpenge til selv at købe frokost. Senere besøger vi Sct. Anna-kirken og
Bethesda Dam, Via Dolorosa og Gravkirken.

I løbet af dagen: bibelundervisning og læsninger på relevante steder.
Aftensamling.

Tirsdag d. 10. marts
Gravhaven efterfulgt af Holocaustmuseet eller Vandretur til Jeriko (LSN)
Dagen indledes med besøg i Gravhaven kl. 8.00. Morgenandagt v/ LSN. Herefter er der to
mulige ture:

a) Besøg på Yad Vashem, Holocaust Museet kl. 10.00. Herefter tages letbanen tilbage
til Jerusalem, hvor vi spiser frokost på egen hånd. Trine Guider og LSN er med.

b) Vandretur (ca. 3-4 timer) gennem Wadi Qelt fra Skt. George’s kloster til Jeriko.
Frokost på ”Seeds of Hope”. Besøg ved Jerikos faldne mur. Fra Jeriko med vi med
bussen tilbage til Jerusalem. CSM går med.

Aftensamling.

Onsdag d. 11. marts
Hjemrejsedag (CSM)
Pakning af bus: kl 10.45 Vi får her også en lunchbox med til ventetiden i lufthavnen.
Afrejse til Ben Gurion lufthavn: kl 11.00
Ankomst Ben Gurion lufthavn kl. 12:20
Afgang fra Tel Aviv kl. 15:20 – ankomst til Istanbul kl. 18:50 (rejsetid 2.30 time)
Afgang fra Istanbul kl. 21.05 – ankomst til Kastrup kl. 22:30 (rejsetid 3:15 time)
Ca. kl. 00.30 tilbage på LMH

Praktiske oplysninger:
Overnatnings-adresser:
Vi overnatter tre forskellige steder. Adresserne er:
Karei Deshe Youth Hostel (tirsdag – fredag)
D.N. Hevel Korazim , Khirbet Minim, 12365, Israel
Kfar Hanokdim (beduinlejr, fredag - lørdag)
P.O.B 1568, Arad, 8911501, Israel
Hotel Lev Yerusalayim (lørdag – onsdag)
King George St 18, Jerusalem

Mad:
Der er altid morgenmad og aftensmad på Hostel. Frokost er henholdsvis picnic eller
udlevering af ”frokostpenge” i de forskellige områder, hvor vi kommer frem. Under
hele turen gælder LMH-regler vedr. alkohol. Dvs. vi drikker ikke øl, vin o.lign.
Sygesikring
Der behøves ingen ekstra sygesikring i Israel. Kun skal ens eget sygesikringsbevis
(gult) medbringes. Skolen har betalt rejseforsikring for alle (Gouda).
Medbring
Bibel, skifte-, bade- og regntøj, pas i håndbagage, sygesikring i håndbagage, FS4,
solcreme, badehåndklæde, læsestof, evt. paraghurtpiller, evt. medicin, dette
program, evt. lagen, evt. spil + alt hvad du har brug for til 9 dages rejse.

Bagage
Hver elev må, ud over håndbagage, højst medbringe 30 kg. bagage.

Håndbagage
Vigtigt! Ingen skarpe genstande (neglefil etc.) Beholdere med væske må max.
indeholde 100ml og skal opbevares i lukkede poser, som fås i lufthavnen. Husk i
håndbagagen: pas og sygesikringsbevis, lidt tøj og en tandbørste, så du kan klare
dig, hvis bagagen bliver forsinket. Max vægt på håndbagage: 8 kg og må max fylde
(23x40x55cm)
Efter turen
Torsdag fri
Fredag normalt skema

