
6. Fredag 21. februar.: Jerusalem.  
Tema: "JEG HAR SETT HAM SORGTUNGT VANDRE OPP TIL GOLGATA SIN GANG.." 
Vi tar trikk til Damaskusporten, og begir oss som Jesus på Skjærtorsdagskvelden ned til 
Getsemanehagen. Her får vi komme inn i kirken reist over steinen der Jesus kjempet i 
bønn. De gamle oliventrærne gir oss et inntrykk av omgivelsene da Jesus ble tatt til 
fange her. Vi håper også å få søke ro i den private hagen et steinkast unna. Fra 
Getsemane vil vi vandre inn i byen og følge Via Dolorosa, Lidelsens vei, mot Golgata. Vi 

vil også besøke Gravhagen, et sted 
med en gammel grav i en hage, som 
gir en sterk opplevelse av å være der 
Jesus døde og oppstod. Vi planlegger 
å spise middag i sentrum, og har 
dermed god tid. Kanskje får vi 
anledning til å besøk noen kristne 
ungdommer i en av kirkene i byen. 
Ved inngangen til sabbaten - "når 
man kan se 3 stjerner på himmelen", 
er vi ved Vestmuren/Klagemuren, 
der mange troende jøder kommer 
syngende og - kanskje dansende - til 
bønn. Vi kan gå helt fram til muren 

og berøre steinene som stammer fra kong Herodes tempelbygging. Denne kvelden 
legger vi vekt på å hygge oss i fellesskap. Vi er mange opplevelser rikere, som 
forhåpentligvis har vært til styrke for livet og for troen. Vi disponerer et par rom på 
hotellet til avslapping for de som mest trenger det, og oppbevaring av bagasje. Men 
tidlig på natta må vi regne med å bli hentet av bussen. 
 
7. Lørdag 22. februar. Ikke lang tid over midnatt blir vi hentet med buss for å kjøre til 
flyplassen i Tel Aviv der flyet har avgang kl. 0515. Vi vender tilbake samme vei som vi 
kom for omkring ei uke siden, via den store flyplassen i Amsterdam. Her får vi svært god 
tid. Til både utforskning og hvile. I Kristiansand lander vi først om kvelden kl. 22. 

KONFIRMANTTUR TIL  ISRAEL – 15.– 22. februar 2020 
 
PROGRAM: 
Dag 0 Lørdag 15. februar: Flyet tar av fra Kristiansand  kl. 12.00. Vi mellomlander i 
Amsterdam, og får noen timer på en av Europas største flyplasser, før vi reiser videre 
mot Tel Aviv kl. 20.55. Der lander vi kl. 0220. I Israel er de en time foran oss, så reisen fra 
Amsterdam tar dermed 4 timer og 25 minutter. Det blir nok litt mat på flyet, men vi gjør 
klokt i å få oss litt søvn både i flyet og på bussen nordover i landet, for søndagen blir 
innholdsrik, og vi har fortsatt noen små timer foran oss før vi er framme i Galilea. Vi 
kjører nordover og passerer ikke langt fra bl.a. Nasaret, før bussen tar oss nedover til 
Gennesaretsjøen som ligger 200 meter lavere enn havets overflate. 
 
1.Søndag 16. februar– På og ved Gennesaretsjøen -  
Tema: JESU GJERNINGER 

 
06.00/06.30 vi 
spiser frokost på 
Ohalo Kibbutz 
Tiberas, nesten 
ved 
Gennesaretsjøens 
bredd. Rommene 
er neppe klare 
ennå, men vi har 
jo sovet på flyet 
og på bussen. Når 
sola etterhvert 
stikker over 

Golanhøydene og skinner ned på Gennesaretsjøen, er vi klar å bli kjørt opp til 
Saligprisningenes berg, et veldig  vakkert sted nær der Jesus holdt sin mest berømte tale, 
og lærte disiplene sine Fader Vår. Viss det er tørt og godt vær, får vi en liten spasertur 
ned åsen der antagelig Jesus og disiplene gikk mange ganger, til Peters fiskeplass. Her 
kalte møtte Jesus fiskerne og kalte dem til displer, og møtte dem etter sin oppstandelse. 
Vi skal besøke Kapernaum, Jesu egen by, med så godt bevarte ruiner at det er mulig å 
danne seg et godt bilde av alt det underfulle som skjedde her for 2000 år siden. Fra båt 
ute på Gennesaretsjøen leser vi fra Bibelen om noen av hendelsene som skjedde her 
ute. Et sted nord  for sjøen spiser vi lunsj. Denne dagen kjenner vi at vi har en lang reise i 
kroppen. Men ligger forholdene til rette, ber vi sjåføren kjøre oss opp mot 
Golanhøydene. Det blir middag på hotellet og en kort samling før vi tar tidlig kveld. 
 

TURPRISEN ER SATT TIL 3500,- FOR KONFIRMANTER FRA HÆGEBOSTAD/EIKEN. 
Voksne deltakere betaler kr. 11990,- (forutsatt valutakurs pr. april 2019 og et antall 
på 20 reisende.) 
I TILLEGG TIL TURPRISEN MÅ BEREGNES: 65 dollar tips til guide, sjåfør og 
hotellbetjening.  
Frokost og middag i Israel (unntatt siste kvelden) er inkludert i prisen. Beregn ca kr. 
1000,- totalt på hele turen til lunsjer, middag siste kvelden og trikk i Jerusalem. 
Reiseforsikring er obligatorisk. 
Søk opp «Konfirmanttur til Israel» på Facebook og les konfirmantenes egen rapport fra 
tidligere turer.  



2.Mandag 17. februar: Mt. Arbel -Nasaret - Tiberias 
Tema: JESU LIV 
Mount Arbel – Vi blir kjørt til toppen av dette fjellet på nordvestsiden av sjøen, der vi har 
en fantastisk utsikt over store deler av Jesu virkeområde. Her bruker vi litt tid på å samle 
litt av puslespillet om hvem Jesus virkelig var. Litt avhengig av vær og føreforhold: 

-tar vi oss ned en litt krevende løype 
til hulene der opprørere holdt til i 
tidlige århundrer, 
-eller: tar litt tid på toppen og vender 
tilbake til parkeringsplassen. Er det 
disig og dårlig utsikt, følger vi kanskje 
«Duenes dal» ned til sjøen. 
I Nasaret besøker vi Nazaret Village, 
der vi får oppleve miljøet fra en jødisk 
by på Jesu tid. Etterpå er det aktuelt å 
besøke Bebudelseskirka, bygd over 
stedet der man tror at Maria møtte 
engelen, og kanskje Haifa. 
Middag på Hotellet. Det er mye å 
fordøye i en liten kveldssamling etter 
middag. 
 
3. dag tirsdag 18. februar: 
Jordandalen og Dødehavet til 
Jerusalem.  
Tema: STERKE HISTORIER I MEKTIG 
LANDSKAP 
Vi bryter opp tidlig fra Tiberias.  
Deretter følger vi Jordandalen 
sørover. Her kommer vi etter hvert 

inn i de palestinske selvstyreområdene, Samaria og Judea – eller «Vestbredden» som er 
dagens politiske betegnelse. Nær Jeriko, byen israelittene inntok ved å vandre rundt den 
7 dager på rad før murene raste sammen, får vi en spesiell opplevelse: vi får komme helt 
ned til Jordanelva og besøke stedet for Jesu dåp. Fra Jeriko tar vi taubane opp til 
«Fristelsens berg». Nede ved Dødehavet, inntar vi lunsj. Og vi skal selvfølgelig prøve om 
vi flyter i dette salte havet på jordas laveste sted. Nå står en ny naturopplevelse for tur: 
vi går ned i dalen «Wadi Kelt» til den gamle ferdselsveien mellom Jeriko og Jerusalem- 
første delen av Jesu vei opp mot Jerusalem. Her stanser vi ved St. Georges kloster. Nå er 
vi i ørkenen. På veien møter vi kanskje presten, levitten og den barmhjertige samaritan.   
Denne ettermiddagen skal vi legge bak oss en høydeforskjell fra Dødehavet som ligger 
400 meter under havet, på 1200 meter, og ende opp i Jerusalem! Det er en sterk 

opplevelse å se Jerusalem for første gang. Vi tar inn på Hotel Prima Park sentralt i 
Jerusalem. 
4. Onsdag 19. februar: Holocaustmuseet og 
Betlehem. 
Tema: JØDISK FORVENTNING OG OPPFYLLELSE, 
UNDERGANG OG MESSIASHÅP 
En ny, meget spennende dag med sterke 
inntrykk.  Vi besøker Holocostmuseet Yad 
vaShem, en smertefull, men viktig opplevelse. Vi 
drar opp på Oljeberget og opplever den berømte 
utsikten. Og i Betlehem besøker vi 
hyrdemarkene og Jesu fødested, dypt bevart i en 
av verdens eldste kirker, fødselskirka. Det blir 
også anledning til å handle litt souvenirer.  På flotte hotell Prima Park spiser vi middag, 
og mange ønsker gjerne en rolig kveld etter nok en innholdsrik dag. Kjenner vi oss 
spreke, kan vi også ta en kort trikketur til sentrum! 
 
5. Torsdag 20. februar – Jerusalem.  
Tema: I SPENNINGEN MELLOM KULTURER, TIDSEPOKER OG RELIGIONER 
Vi tar trikken inn til Jerusalems gamle bydel. I «City of David» finner vi den 2700 år 
gamle Hiskias  tunnel – se for eksempel 2. Kong. 20,20. Her vandrer vi over 500  meter til 
knes i  vann og stummende 
mørke med lykt (og sko (ta 
med crooks e.l) som tåler 
vann) Vi besøker 
tempelplassen, betrakter 
moskeene og forestiller oss 
templet på Jesu tid. Etter 
lunsj et passende sted, 
legger vi dessuten opp til 
et besøk i Betesda, som 
egentlig ligger i Jerusalem 
(og ikke i Eiken).  
Jerusalems gamleby er et fantastisk spill av farger, spennende lukter, salgsrop fra 
bodene, bønnerop fra moskeene og kiming i kirkeklokker. Basargatene er et virvar som 
det er et eventyr å begi seg inn i, kanskje på jakt etter en god handel. Like utenfor 
gamlebyen ligger dessuten moderne shoppingsentra. Vi har tid til å utforske byen, som 
har både en armensk, en jødisk, en kristen og en muslimsk bydel. Vi må bare passe på å 
rekke middagen på hotellet om kvelden.  
 


