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Turteam:  Ruth S. Andreassen og Andreas Johansson  

EREZ ISRAEL - HVA SKJEDDE-?  

OG HVA ER DET BLITT? 
EN MINISTUDIETUR OM HISTORIE OG NÅTID,  

NATUR OG MENNESKER. 



Turen er for dere som allerede har 

vært på tur til Israel og som gjerne vil 

erfare noe nytt! Oppleve naturen og 

dagens samfunn. Vi ønsker å gi dere 

nærhet til historie, mennesker og natur. 

Det har vært mange imperier som har 

styrt dette området, de to siste var det 

ottomanske og det engelske. Det er 

tydelig spor etter dem. Vi vil ta opp 

hendelser som forberedte veien for 

dagens samfunn. Derfor har vi planlagt 

noen forelesninger. Det blir en «mini-

studietur»! 

 

Dette er landet Jesus levde og virket i. 

Vi skal også la oss inspirere av det. Der-

for legger vi vekt på møter med søsken 

i troen på Jesus - både av jødisk og ara-

bisk bakgrunn. Dere får treffe represen-

tanter for flere menigheter/

organisasjoner og lære om gledene og 

utfordringene de møter, engasjementet 

de viser og hvordan de står sammen i 

tjenesten for å styrke menighetene og 

nå ut med evangeliet til alle folkegrup-

pene i landet. For å vite mer, er det 

bare å søke dem opp på nettet 

 

Ikke vært i Israel før? Du får ikke se de 

mest besøkte stedene for 

«førstegangsreisende», men du vil få et 

veldig godt grunnlag for en senere pile-

grimstur. 

 

Litt om reiselederne: 

Andreas Johansson er teolog og prest 
og har tilleggs-studier i «Israels og Midt-

østens historie». Andreas var stedlig 
representant for Den norske israelsmi-

sjon i seks år og bodde med familien i 
Haifa. De kom hjem i 2017. Han er mi-

sjonærbarn, født og oppvokst i Afrika 
(Etiopia og Kenya) og kom til Norge 

som 19-åring. Før han dro til Israel, had-
de han rukket å være misjonær i Peru.  

Ruth S. Andreassen kom til tro som 

22-åring gjennom Navigatørene. Hun er 
pensjonert sykepleier og har vært aktiv i 

menighetsarbeid og misjon i en årrekke. 
Hun var menighetsarbeider i fem år i 

Haifa på 80-tallet for Den norske isra-
elsmisjon. Hun har vært mange ganger i 

Israel - også som turleder.  

 

Begge mener det er viktig at kristne fra 
folkeslagene øver seg i å lese Bibelen slik 

den ble skrevet, litt spissformulert: av 
jøder og om jøder. 

 

DAGSPROGRAM: 

Dag 1, tirsdag 2. april   Utreise 

Turen går med Austrian Airlines mor-

genfly fra Gardermoen via Wien til 

Tel Aviv.  Vi møtes av sjåfør og guide 

og drar til hotellet. Etter innsjekking 

drar vi på vår første tur; Jaffa og det 

tyske kvarteret og Sarona. Hørt om 

de tyske Templerne som dro til Det 

Hellige Land og bygde kolonier på 

1860-tallet? De slo seg ned flere ste-

der, også i det området som siden ble 

Tel Aviv. Vi ser på deres betydning for 

utviklingen i området.  Etter middag 

er det kveldssamling for å bli litt kjent, 

og Andreas gir oss en kort orientering 

om jøder og NT.   

 

Dag 2, onsdag 3. april Tel Aviv, 

Netanya, Cæsarea  

Independence Hall renoveres, så vi 

drar til Shalom Tower og ser på utstil-

lingen: «We Hereby Declare…».  Tel 

Aviv ble grunnlagt i 1909. Vi lærer om 

byggingen av byen og dramaet rundt 

etableringen av staten Israel i 1948. 

Deretter besøker vi «One for Israel/

Israel College of the Bible» i Netanya, 

et viktig messiansk utdanningssted. 

Her er det stort engasjement for å 

gjøre Jesus kjent. Så gjør vi et dypdykk 

i historien; Cæsarea ved havet med 

den største og viktigste havnen i om-

rådet på Jesu tid. Byen var hovedsete 

for romerne, Pontius Pilatus bodde 

her, Paulus ble holdt som fange her 

før han ble sendt til Roma. Her taler 

steinene, og det graves fortsatt! Tilba-

ke til Tel Aviv; fritid før middag. 

 

Dag 3, torsdag 4. april  Atlit, 

Haifa, Tiberias  

Vi drar nordover på Sharonsletten til 

interneringsleiren i Atlit. Her ser vi 

hvordan jøder som flyktet fra holo-

caust i Europa, ble tatt imot av eng-

elskmennene. I Haifa besøker vi Beit 

Eliahu, en stor messiansk-menighet og 

Ebeneserhjemmet, det eneste messi-

anske aldershjemmet i Israel. Og igjen; 

et kort «møte» med Templerne i det 

tyske kvarteret. Turen går så videre til 

den arabiske byen Shfar Am og House 

of Light. Her er det bygd opp et 

evangelisk arbeid som favner vidt og 

bredt! Etter en god arabisk lunsj, be-

søker vi  Tsippori, hovedstaden i Gali-

lea på romersk tid. Byen ble rasert 

etter et opprør og bygd opp igjen da 

Jesus var ung. Vi fortsetter til Tiberias.  

Etter middag blir det kveldssamling; 

«Bakgrunnshistorie; Det Ottomanske 

rike og Milletsystemet». 

 

Dag 4, fredag 5. april Gamla, 

Katsrin, Saligprisningsfjellet og 

Magdala   

Vi kjører opp på Golan til Gamla na-

turreservat. Under det jødiske opprø-

ret mot romerne, var Gamla et sam-

lingssted for seloter. Historikeren Jo-

sefus beskrev kampen om Gamla. 

Byen ble inntatt under Vespasians le-

delse og fullstendig rasert i 67. Den lå 

gjemt og nesten glemt, men i 1968 la 

Utsikt fra Arbel Templarhus i Haifa 



 

Midtøstens historie. På ettermiddagen 

besøker vi den messianske menighe-

ten Nachalat Yeshua.  Det koster noe 

å følge Jesus også i Det hellige land. 

Kfar HaNokdim, beduinleiren gir oss 

en spesiell ørkenopplevelse. Neppe så 

primitivt som på Abrahams tid – men 

dog! Det anbefales å ta med lakenpose 

til overnattingen. Alle sover i beduin-

telt, det er ingen enkeltrom. 

 

Dag 7, mandag 8. april Jeriko, 

Jerusalem  

Vi skal til Jeriko og besøke «Seed of 

Hope», en arabisk organisasjon som 

arbeider både lokalt og internasjonalt. 

Vi kjører så opp til Jerusalem og 

Christ Church, den første protestan-

tiske kirken som ble bygd i Midtøsten. 

Her tar vi for oss den protestantiske 

historien i Jerusalem ganske grundig. 

Men vi møter også dagens virksomhet 

med menighetsliv og arbeidet til orga-

nisasjonen «At the Cross-

roads» (Derekh Avraham) for å få 

større innsikt og forståelse for Midt-

østens ulike folkegrupper. Vi holder 

oss i området til Christ Church før vi 

går til utgravningene på sørsiden av 

tempelmuren. Dette var inngangsom-

rådet til det jødiske tempelet. Dette 

er trappene de måtte gå på, og stedet 

de lærde satt og underviste sine disip-

ler. Nå er det tid for å dra til hotellet, 

sjekke inn og nyte middagen. Vi satser 

på «Jerusalem by Night» og drar til 

Vestmuren og tunellen langs muren. 

Her kan man beundre fortidens stein-

arbeider. 

 

Dag 8, tirsdag 9. april Tempel-

plassen, Davidsbyen, Betlehem   

Vi stiller oss i kø for å se Tempelplas-

sen, stedet David kjøpte av jebusitten 

Ornan og hvor både det 1. og 2. tem-

pelet sto. Det er ikke stein tilbake på 

stein av tempelet. Nå står Klippemos-

en kar merke til en høyde han mente 

kunne passe til beskrivelsen hos Jose-

fus. Utgravingene begynte i 1976. Res-

ten av historien tar vi på stedet!  Nes-

te stopp blir Katsrin med ruiner fra en 

talmudisk landsby. Her er det jødisk 

historie fra romersk og bysantinsk tid. 

Ruinene ble oppdaget og gravd ut et-

ter 1967. Vi kjører til Saligprisnings-

fjellet, nyter utsikten og spaserer ned 

til sjøen med en liten stopp ved 

Eremoshulen. Vi drar sørover til Mag-

dala/Migdal – byen til Maria Magda-

lena. Den ble funnet ved en tilfeldighet 

og er nylig gravd ut. Vi er på gater 

Jesus må ha gått i, i synagogen han må 

ha besøkt. 

 

Dag 5, lørdag 6. april  Rundt Gen-

nesaretsjøen, Arbel, Tabgha og 

Korazim  

Vi starter dagen på Arbelfjellet som 

har en flott utsikt over området vi 

besøkte i går. Dalen nedenfor fjellet, 

var den naturlige veien å ta for å kom-

me fra Nasaret til byene ved Genesa-

retsjøen. De som vil, kan gå ned til 

Tabgha, de andre tar bussen dit og 

nyter roen ved sjøen. Her skal vi ha 

gudstjeneste. Lunsj spiser vi ved sjøen 

nær Kapernaum før vi drar til Kora-

zim, et sted Jesus gjorde mange unde-

re, men nå; ruiner. Fritid i Tiberias før 

middag. Det er sabbatskveld. Vi har en 

liten samling, og Andreas forteller oss 

om sabbaten.  

 

Dag 6, søndag 7. april     Jordan-

dalen, Dødehavet, Be’er Sheva, 

Kfar HaNokdim  

Vi kjører sørover i Jordandalen med 

et lite stopp ved Dødehavet før vi 

drar til Be’er Sheva. Her sto kampen 

mellom imperiene i 1. verdenskrig. I 

november 1917 ble byen inntatt og 

veien til resten av provinsen åpnet seg 

for britene. Et nytt kapittel begynte i 

keen der, og sør på plassen står El-

Aksa-moskeen. Vi drar så ned til Da-

vidsbyen hvor utgravinger fortsatt på-

går. David var fra Betlehem i Judea, vi 

drar dit for lunsj og legger til rette 

møte med evangeliske kristne. Vi be-

søker også «House of Hope» som 

arbeider med handicappede barn. Ta 

gjerne med en liten presang til barna. 

Vi tar tid til et lite butikkbesøk i Betle-

hem før vi drar tilbake til vårt hotell. 

Kveldssamling; «Jødisk nasjonsbygging 

(fra 1882 – 1947)» 

 

Dag 9, onsdag 10. april Betania, 

Oljeberget , Caspari Center,    

Jerusalem Institute of Justice 

Vi kjører til Betania og videre til Olje-

berget på morgenen. Utsikten herfra 

må man alltid nyte når man er i byen. 

Vi besøker Caspari Center for Biblical 

and Jewish Studies. Hit kommer også 

en representant for Jerusalem Institu-

te of Justice som vil informere oss om 

deres virksomhet. Fritid fram til mid-

dag. Avslutningskveld med oppsum-

mering og evaluering. 

 

Dag 10, torsdag 11. april 

Hjemreise   

Det blir avreise med buss til Ben Gu-

rion flyplass midt på natta for hjemrei-

se etter en spennende tur.   
 

Velkommen med på en  

uforglemmelig tur! 

 

 

 

 

 

 

«Mona Lisa of The Galilee», Tsippori Ved Tabgha Steinbukk 



Turpris  

Grunnpris Kr 23.125,- inkl. flyavgifter  
 

Prisen inkluderer 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 2.620,- (pr. mai –18, kan endres) 

• Hele rundreisen med alle utflukter etter programmet 

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller  

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• Lunsj i «House of Light» og i Betlehem 

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av dags-

programmet 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 

 

Prisen inkluderer ikke 

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med 85 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg; kr 5.750,- 

• Reiseforsikring (alle må ha).  

• Tips/gave ved besøk. 
 

 

Flytider 
OS 332 Oslo —Wien  0645 0910 

OS 857 Wien —Tel Aviv 1025  1455 
OS 860Tel Aviv —Wien 0615 0905 

OS 335 Wien —Oslo  1020  1245 

 

Bosteder 

02/4—04/4  Gilgal Hotel, Tel Aviv 

04/4—07/4 Golan Hotel, Tiberias 

07/4—08/4 Kfar HaNokdim beduinleir 

08/4—11/4 Eyal Hotel, Jerusalem 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Vi har begrenset antall plasser på turen. Prisen er basert på 20 betalende 

deltakere. Turen fylles opp fortløpende. På grunn av strenge regler fra flysel-

skapet, må vi ha inn påmeldinger så tidlig som mulig. Ved sene påmeldinger 

kan vi ikke garantere plass på turen. Prisene er gitt på gjeldende tariffer 

og valutakurser (pr. mai 2018). Vi tar forbehold om programendringer 

og at det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen. Vi tar også forbe-

hold om endringer i valutakurser, devaluering, uforutsette avgiftsforhøyelser, 

nye skatter eller lignende. Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle 

påmeldte i god tid før avreise.  

 

Våre avbestillingsregler og øvrige reisebetingelser finner du på 

www.plussreiser.no  

Påmelding på nettet; www.plussreiser.no   

  

 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Plussreiser AS er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra 

Fokusreiser.  

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· 

Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Fiskere (ved Genesaretsjøen) 

Negevørkenen 

Kamel ved Jeriko 

http://www.plussreiser.no
http://www.plussreiser.no

