
Israel, Kana’ans Land, Palæstina – det er ikke 
tilfældigt, at der er flere betegnelser for det 
lille landområde ved den inderste ende af 
Middelhavet. Alle tre navne stammer hver især 
fra forskellige tider, og de afspejler således 
områdets skæbne gennem tiderne; det er 
nemlig karakteristisk, at landets geografiske 
beliggenhed har betinget, at det har haft en 
broget udvikling gennem historien. Sammen 
med det nuværende Syrien-Libanon danner 
Israel en smal bro med ørken på den ene side 
og havet på den anden, en bro, der i oldtiden 
forbandet de to kulturområder, Ægypten i syd 
og Mesopotamien i nordøst (det nuværende 
Iraq). Al karavanetrafik mellem disse to kultur-
elle tyngdepunkter måtte foregå ad denne bro, 
og landene i området blev først og fremmest 
gennemgangslande. Velstående byer opstod 
langs karavanevejene, og da samtidig frugtbar-
heden var stor sammenlignet med ørkenom-
råderne (det var ”landet der flød med mælk 
og honning”), trængte stadig nye befolknings-
grupper ind i landet. Da det også var vigtigt 
for stormagterne at beherske karavanevejen, 
blev disse i sig selv ubetydelige lande kaste-
bold mellem stormagterne. Alle disse forhold 
har sat deres præg på landet og bestemt den 
historiske udvikling. 

PÅ REJSE TIL ISRAEL   

Kom og vær med 
i et muntert, hjertevarmt 
og nysgerrigt fællesskab 

med masser af vitaminer 
til hjerte og hjerne.

“
“

Kursus 38B 12 dage  17.09.– 29.09.

PRIS

Pris kr. 19.950,-
I prisen er inkluderet  alle måltider, overnatning og 
entreer. Der kan være udgifter til måltider på rejse-
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Bodil Skjøtt, cand.theol., generalsekretær i Israels-
missionen.
Kirsten Vaupel, sopran & skuespiller.
Niels Erichsen, pianist.
Klezmer Duo
Stig Matthiesen, journalist, forfatter, ekspeditions- 
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Kirsten Nielsen, dr.theol., professor emerita Aarhus 
Universitet.
Nir Drori, sprogunderviser.
Vita Andreassen, cand.theol. sognepræst, tidl. høj- 
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William Ashley-Kristensen, stud. Arabisk & Islam-
studier Aarhus Universitet.
Helle Bak Holvad, forstander Rude Strand Højskole.
Carsten Holvad, forstander Rude Strand Højskole.
Bemærk at kursusdagene på højskolen ligger paral- 
lelt med et sangkursus. Vi vil derfor have en del af 
programmet sammen.
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over Kattegat til Samsø, Tunø og Helgenæs.

Højskoledage og rejse.



MANDAG DEN 17. SEPTEMBER

Kl. 14.00 – 15.00  Ankomst, indkvartering og kaffe
Kl. 16.00   Præsentation og intro til kurset
Kl. 19.30   Sangaften med Helle Bak Holvad  og 
Aage Augustinus.

TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER

Kl. 09.00   Morgensamling ved  Helle Bak Holvad
Kl. 10.00   Aage Augustinus: En rejse i ord og 
billeder til Det hellige Land, hvor områdets histo-
rie, nutid og fremtid søges belyst.
Kl. 13.00   Bodil Skjøtt: Refleksioner om hvad det 
betyder at være Israelsmission og være i mission 
i Israel. Israel er et kompleks, fascinerende og ud-
fordrende sted på kloden. Det behøver man ikke 
opholde sig længe i landet for at opleve, men har 
man boet, der en årrække og kaldt det sit hjem 
bliver det endnu tydeligere. Det er her mennesker 
kan bekende sig til samme tro og dog være hin- 
andens fjender.
Kl. 15.30   Anders Laugesen: Møder med menne-
sker i Israel/Palæstina gennem 40 år.
Kl. 19.30   Aften med sopran og skuespiller Kirsten 
Vaupel. Pianist Niels Erichsen.

ONSDAG DEN 19. SEPTEMBER

Heldagstur til Samsø med Carsten Holvad. 
Kl. 19.30   Koncert med Klezmer Duo. Klezmer 
Duo spiller livsbekræftende jødisk festmusik fra 
Østeuropa. Klezmer er musik, der taler til hjertet. 
Den rummer længsel og smerte, men insisterer 
samtidig på håbet, glæden, festen og viljen til 
livet.

FREDAG DEN 28. SEPTEMBER

Besøg ved patriarkernes grav i Hebron og muligvis 
møde med lokale jøder og arabere. 
Ved aftenstid går vi sammen hen til Grædemuren 
og overværer sabbatens begyndelse.

LØRDAG DEN 29.SEPTEMBER

Inden afrejsen fra Jerusalem besøger vi en syrisk 
ortodoks kirke.
Midt på formiddagen forlader vi Jerusalem og 
kører ned til Tel Aviv, hvorfra vort fly afgår kl. 16.30. 

Efter en mellemlanding i Frankfurt ankommer vi 
til Billund Lufthavn kl. 22.25. Herfra vil vi med bus 
køre tilbage til højskolen.



TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 

Gennem ørkenbjergene går det nedad og nedad 
indtil vi er ved Dødehavet næsten 400 meter 
under havets overflade. 
Her besøger vi Qumran, hvor Dødehavsteksterne 
blev fundet. Ved oasen Ein Gedi, spiser vi frokost, 
og der kan blive tid til at bade i Det døde Hav.
En times kørsel længere mod syd på kysten til 
Masada. Som en ørnerede højt til vejrs på et 
klippeplateau anlagde Herodes sit palads, som 
senere blev en fæstning, hvor jødiske oprørere 
forskansede sig mod romerne. Med svævebane 
føres vi op til plateau’et 400 meter over Døde-
havets bred.

TORSDAG DEN 20.SEPTEMBER

Kl. 09.00   Morgensamling ved  Aage Augustinus.
Kl. 10.00   Stig Matthiesen: Bag muren. Det Arabi- 
ske Forår satte ild i mellemøstregionen - og i Israel/
Palæstina synes situationen fastlåst … omend 
Trumps udmelding om Jerusalem som Israels 
hovedstad har betydet ny uro. Hvordan er livet på 
såvel den palæstinensiske som den israelske side 
af muren, hegnet, barrieren eller hvad man end vil 
kalde den fysiske adskillelse af de to folk?
Kl. 13.00   Kirsten Nielsen: Det gamle Israels histo- 
rier. En fortælling om en række bibelske traditio- 
ner, der knytter sig til de steder, vi skal se på Isra- 
els-turen. Men hvorfor spiller bestemte steder 
egentlig så vigtig en rolle i Israels historie? Hvorfor 
er der så mange steder, der er forbundet med krig 
Hvordan forestillede israelitterne sig deres Gud ? 
Hvor boede Gud ?
Kl. 15.30   Film: Citronlunden. Med Citronlunden 
har den israelske filminstruktør Erab Riklis skabt 
en fin lille fortælling om menneskeligt sammen-
stød, der kan ses som en metafor for det større 
politiske dilemma, der hersker i Israel-Palæstina 
konflikten.
Kl. 19.30   Nir Drori: ”Jødisk identitet” – en dansk 
jøde beretter - født og opvokset i Danmark med 
jødiske forældre og er stolt af sin jødiske baggrund 
og glad for sit danske liv.

FREDAG DEN 21. SEPTEMBER

kl. 09.00   Morgensamling ved Helle Bak Holvad.
kl. 10.00   Vita Andreassen: De kristne palæstinen- 
sere. Mitri Raheb, den lutherske præst fra Betle-
hem formulerer kirkens opgave med disse ord: 
”Giving voice to the voiceless”. Han inspirerer til 
kreativ ikke-voldelig  modstand mod besættelsen 
og den forhadte mur.
kl. 13.00   Willian Ashley-Kristensen: “Hverdags-
glimt fra Vestbredden”. William Ashley-Kristensen 
har i flere perioder boet på Vestbredden i byen 
Hebron. En beretning om sorg og glæde i det 
konfliktramte område med billeder, lyd og for- 
tælling. I foredraget vil der være fokus på enkelte 
personers livsfortællinger. Bl.a. ofre fra Gazakrigen, 
familiers- og børns skæbner, israelske bosættere 
og den almindelige palæstinensers hverdag.
kl. 15.30   Anders Laugesen: De kristnes historie i 
Det hellige Land.
kl. 18.30   Afslutningsmiddag med underholdning 
af Trio before, jazztrio ved Niels Eriksen.



TIRSDAG DEN 25. SEPTEMBER

Vi starter tidligt og kører mod nord frem til 
Genezareth Sø, hvor vi via Tiberias når frem til 
Kapernaum. I nærheden ser vi de berømte gulv-
mosaikker i Tabgha-kirken og vi besøger ”Salig-
prisningernes Bjerg”. Gennem de smukke 
galilæiske bjerge kører vi mod vest og når til 
Nazareth, hvor vi dvæler en stund for at se én af 
de kirker, hvortil traditionen henlægger Maria’s 
bebudelse. Hen på eftermiddagen tager vi ret-
ning tilbage mod Jerusalem.

ONSDAG DEN 26. SEPTEMBER

Om morgenen går vi langs nordmuren og vest-
muren til Jaffaporten, som er bygget sammen 
med Citadellet. Fra toppen af et af tårnene er der 
en storartet udsigt over hele den gamle by. Gen-
nem det armenske kvarter når vi gennem Zion- 
porten ud til Zion-bjerget.
Om eftermiddagen aflægger vi besøg ved Yad 
Vashem – det sted hvor man mindes de over 6 
millioner jøder, som forsvandt eller blev dræbt 
under nazismen.

LØRDAG DEN 22. SEPTEMBER

kl. 09.00   Morgensamling ved Carsten Holvad.
Bus fra højskolen til Billund Lufthavn. Afgang: fra 
Billund kl. 14.35. Via Frankfurt ankommer vi  
kl. 23.00 til Tel Aviv. Efter en kort tur op til Jerusa-
lem ankommer vi til vort hotel. Her indkvarterer vi 
os for alle rejsens 6 nætter.

SØNDAG DEN 23. SEPTEMBER

Efter morgenmaden kører vi med bus op på 
Oliebjerget. Herfra vil vi opleve den pragtfulde 
udsigt over Jerusalem, og vi skal se ruinerne af 
en af oldkirkens store basilika’er, Eleona-kirken. 
Herefter begiver vi os til fods ned af fra Oliebjerget 
og ser Domus Flevit-kirken og Getsemane Have 
med ”Alle Nationers Kirke” og Jomfru Marias be-
gravelseskirke. 
Vel nede går vi ind i Jerusalems gamle bydel og 
når snart frem til Tempelpladsen. På den store, 
åbne og meget smukke plads lå jødernes tempel, 
indtil romerne ødelagde det i år 70 e.Kr. Omkring 
år 700 byggede muslimerne de to moskeer, Klip-
pemoskeen og Aqsamoskéen. 
Herefter besøger vi en af Jerusalems kirker fra 
korsfarertiden, Anna Kirken ved Stefansporten 
samt Bethesda Dam. Derefter vil vi følge Via Dolo-
rosa, ”Smertens Vej” til Gravkirken med Golgata og 
Kristi Grav.

DAGENE I ISRAEL: 

MANDAG DEN 24. SEPTEMBER

Fra morgenstunden forlader vi Jerusalem mod 
syd og kører med bussen til Betlehem, hvor vi skal 
besøge Fødselskirken.
Programmet for den resterende del af dagen i og 
omkring Betlehem er endnu ikke endelig fast-
lagt, men vi planlægger dels at dele gruppen op i 
mand/kvinde – hvor mændene besøger Marsaba- 
klostret (som ligger i ørkenen lidt uden for Betle-
hem – og som kun må besøges af mænd) og 
kvinderne besøger den lutherske kirke i Betlehem 
– dels at aflægge et besøg i en flygtningelejr.


