Palestina og Israel
1.mars – 9.mars 2019

Church of Hope i
Ramallah
Byåsen menighet er vennskapsmenighet med
den Lutherske kirken, Church of HOPE, i
Ramallah.
Dette er et samarbeid som har til hensikt å øke
kunnskap og forståelse for hverandre på kryss
av landegrenser og kulturer. Som et ledd i dette
samarbeidet planlegger vi en menighetstur til
Ramallah 1.- 9. mars 2019. Turen er for alle
interesserte.
I løpet av turen skal vi besøke menigheten i
Ramallah og knytte vennskapsbånd til våre
venner i church of Hope. Vi skal også høre om
konflikten som har preget menneskene som
lever der i flere tiår. Turen vil også gå til flere
andre byer og steder i Palestina og Israel for å
se og lære mer om den politiske situasjonen.

2. En pilegrimsreise
Det å vandre Via Dolorosa, Jesu siste vei, ved
soloppgang er en spesiell og vakker opplevelse.
Vanligvis koker gamlebyen i Jerusalem av
handel og mennesker, kontrasten blir derfor
stor når stillheten ligger over byen tidlig om
morgenen.
Besøk til kjente pilegrimsmål er også en viktig
del av turen; for eksempel Fødselskirken,
Gravkirken, Oljeberget, Nasaret,
Klippemoskeen, Klagemuren, Tiberias og
Jeriko.

Pris og påmelding
Turen koster kr. 17000 (ved ønske om enkeltrom kommer
en ekstrakostnad på kr 2000)

3. En kulturell reise
Vi befinner oss i et multikulturelt område hvor
vi får oppleve dets rikholdige kultur. Dette
inkluderer både mat og drikke, kirker og
kirkekunst, moskeer og synagoger, markeder og
basarer.

Dette inkluderer flyreise t/r fra Værnes- Tel Aviv, hotell og transport
under hele oppholdet. Inngang til besøkssteder, som kommer fram av
programmet dekkes. Prisen inkluderer også halvpensjon, det vil si
frokost og middag. De fleste måltider ønsker vi skal foregå i felleskap.
Det er i alt 18 plasser på turen og for å gjennomføre som planlagt, er
vi avhengige av minimum 14 deltakere. Påmelding skjer til Camilla
Winsnes på mail: cw624@kirken.no.
Påmelding 1. september.
Betaling for turen skjer i to avdrag med betalingsfrist i november 2018
og februar 2019.

Program
Det endelige programmet planlegges i detalj ca 1 måned før
avreise. Nedenfor er noen av reisemålene under turen:

Ramallah og church of Hope, Betlehem, Hebron,
Jerusalem, Galilea, Jeriko og Dødehavet
Til alle reisemål bruker vi dyktige engelsktalende lokale guider.

Flyreise
Reisen er booket som en gruppereise via et reisebyrå.
Gruppen betraktes som en enhet hele flyreisen. Det betyr
blant annet at dersom det skulle bli behov for ombookinger
underveis, så er vi garantert plass på samme fly. Gruppen
hentes og bringes til flyplassen. Flyreisen er ca som følger:
Avgang og ankomst 1.mars
Trondheim

Amsterdam

17:05

19:30

Amsterdam

Tel Aviv

21:35

02:01

`

Studiekvelder
Konflikten og kulturen i det området vi skal besøke er
mangfoldig og kompleks. Det er skrevet mye om politikk,
kultur og religion fra forskere så vel som fra skjønnlitterære
forfattere. Det store spennet i litteratur utrykker nettopp den
kompleksiteten vi finner i området. Mange jeg har snakket med
har utrykt et ønske om å lære mer om den i forkant av en slik
tur. Derfor har vi satt av tre studiekvelder i forbindelse med
reisen. Dette er et frivillig tilbud som også er åpent for andre
interesserte.
Det blir to samlinger høsten 2018 og en i februar 2019 og hver
kveldssamling blir på 2 timer. Følgende datoer er satt av:
4.okt, 29.nov og 30.jan.

Avgang og ankomst 9. mars
Tel Aviv

Amserdam

05:15

09:25

Amsterdam

Trondheim

14:30

16:45

Hotell
Vi skal bo på Royal Court hotel i Ramallah. Det er et stort
hotell i hjertet av Ramallah. Min erfaring er at det blir mange
inntrykk på en slik tur. Derfor er det godt å ha en fast base
under hele oppholdet. Palestina/Israel er ikke større enn at
vi kan besøke de fleste steder på en dagsreise.

Informasjon om lesestoff vil bli gitt i god tid i forkant. Ta
gjerne kontakt dersom dere har spørsmål knyttet til dette.

Visum og Pass

Kontaktinformasjon:

Nordmenn trenger ikke å søke visum på forhånd. Det får
dere på flyplassen. Sjekk at passet deres er gyldig også 3
måneder etter hjemkomst. Israelske myndigheter krever det.
Dere gjør det også enklere for dere selv om dere ikke har
stempler fra muslimske land i passet. De av dere som har
besøkt muslimske land, og har et pass som vitner om det,
bør vurdere å få nytt pass.

Camilla Winsnes
cw624@kirken.no
Telefon 90199048

Uroligheter i regionen
Det er aldri godt å si når det skjer noe i denne delen av
verden. Det skal likevel sies at ofte kan vi høre om episoder
på Vestbredden i norske medier, uten at de fleste som bor
dere merker noe til det. Urolighetene er som oftest veldig
lokale og veldig målrettede. Jeg har aldri opplevd noen
ubehagelig eller farlig episoder på noen av mine reiser. Jeg
praktiserer det slik at turen gjennomføres som planlagt med
mindre UD eksplisitt fraråder å reise til Vestbredden. Det er
viktig å merke seg at vi IKKE skal til Gaza.
Forsikring
De fleste (for ikke å si alle) dekker reise til Israel. Hvis dere
ringer deres forsikringsselskap og spør om dere er dekket for
reise til Vestbredden, vil de ofte ikke kunne gi klart svar.
Noen vil selvfølgelig be dere tegne egen forsikring. Selv
reiser jeg på ordinær reiseforsikring. Skulle noen bli dårlig og
ha behov for sykehusopphold, vil vi reise til Jerusalem.

