MINIBIBELSKOLE I ISRAEL
Turteam: Aslak og Birgitte Andersen,
Markus Loka, Henriette og Jarle Bjørntvedt
Opplev landet der det skjedde, skjer og skal skje

30. juni - 15. juli 2020

Gravhagen

Dødehavet

Ordet og Israel inviterer ungdommer til
å bli med på minibibelskole i Galilea i
Israel.
Vi bor i «Det Danske Hus» i Poriya som
ligger i åsene ovenfor Genesaretsjøen.
Under oppholdet i Galilea vil vi få mye
god undervisning på bibelskolen. Det blir
også utflukter til de bibelske stedene
rundt sjøen og andre steder i Israel.
De som underviser på Bibelskolen er:
Aslak og Birgitte Andersen, Markus
Drange Loka, Henriette og Jarle
Bjørntvedt
Totalt er det plass til 18 personer/
ungdommer i alderen 16-25 år.

FLYTIDER
Utreise fra Norge - 30. juni 2020
TK 1752 Oslo - Istanbul
11.25 16:15
TK 788 Istanbul - Tel Aviv
17:55 20:05
Hjemreise fra Israel - 15. juli 2020
TK 785 Tel Aviv - Istanbul
09:55 12:20
TK 1753 Istanbul - Oslo
14:05 16:50

BOSTEDER
30.06.-12.07.2020 Danskehus i Porjya
12.-15.07.2020 YMCA i Jerusalem
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende overnattingssteder. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

Jerusalem

REISELEDER
Litt om turteamet:
Birgitte og Aslak Andersen bor i Kristiansand, med sine tre barn. Aslak er økonomisjef i Otera Infra, og Birgitte er hjemmearbeidende med deres 3 barn. De møttes på
Bildøy Bibelskole utenfor Bergen, og har vært flere ganger i Israel. Dette er deres 4. tur
for Ordet og Israel, Joffi Mini-Bibelskole.
Markus Drange Loka er 21 år gammel og fra Kristiansand. Han har tidligere vært
med på to turer med Joffi til Israel. Disse er to turene har betydd mye for han. Han har
valgt å engasjere seg i Joffi’s arbeid fordi han selv har erfart at disse turene har betydd
mye også for andre ungdommer. Gjennom Joffi turene har han opplevd det profetiske
ord blir lagt godt frem, noe han håper flere unge får oppleve på turen i sommer. Han
har gått 1,5 år på Bildøy Bibelskole. Nå studerer han til å bli lærer i Oslo.
Henriette og Jarle Bjørntvedt bor i Skien. Henriette jobber i lokal menighets barnehage, mens Jarle jobber med skips inspeksjoner i RINA. De er begge oppvokst i DELK,
og giftet seg i 2003. De har 2 barn, og vært flere ganger i Israel. Dette blir den første
turen med Joffi.

TIRSDAG 30. JUNI
Avreise fra Oslo kl. 11.25 med Turkish Airlines via Istanbul til Tel Aviv.
Ankomst Tel Aviv kl. 20.05 her venter bussen og kjører oss til det Danske Huset i Poryja, der vi skal bo den første delen av turen.
DAGSPROGRAM I PORYJA
08.15 Morgensamling
08.30 Bibeltimer eller utflukter
12.00 Lunsj
13.30 Bibeltime/fritid/badetur/utflukt
19.00 Middag
20.00 Kveldssamling
Det legges det opp til 3 dager med utflukter rundt Genesaretsjøen, Tiberias, Haifa og
ellers nord i Israel.

Døpeplassen

SØNDAG 12. JULI
Avreise fra Poryja kl. 07.00, vi drar til
døpeplassen Kaser el Yahud, der Jesus
ble døpt av døperen Johannes, så går
turen videre til Dødehavet, her blir det
tid for å bade, videre tar vi taubane opp
til Masada, der vi får høre om selotenes
kamp mot Romerne i år 70-73 e.Kr.
Etterpå går turen videre opp til
Jerusalem.

ONSDAG 15. JULI
Tidlig avreise fra YMCA, bussen kjører oss til flyplassen. Avreise med TK
785 kl. 09.55 fra Tel Aviv. Ankomst
Oslo kl. 16.50.

MANDAG 13. JULI
I dag skal vi vandre i Jesu fotspor i Jerusalem. Vi starter på Oljeberget og vandrer ned til Getsemane, så går turen videre over Kedron dalen og inn gjennom
Løveporten. Vi går til St. Anna, som ligger like ved Betesta dammen og følger
Via Dolorosa opp til Golgata. Det blir tid
på egenhånd i Jerusalem og vi besøker
Vestmuren og den nydelige gravhagen
«Gordons Golgata», der vi skal ha en
nattverdstund sammen.

Tilslutning fra andre byer i Norge på
forespørsel

TIRSDAG 14. JULI
Vi besøker Yad Vashem, minnesmerket
over Jødene som mistet livet under Holocaust, et sterkt og viktig besøk. Vi spiser lunsj på
Ramat Rachel før vi drar til City of David, de som vil kan gå gjennom Hiskia
tunellen (husk, ha med lommelykt og sko
som tåler vann)

Turpris fra Oslo
Kr. 13000,- pr. person i
dobbelt-/trippelrom

Prisen inkl.:
I regi av Plussreiser (RGF):
Flybilletter Oslo-Tel Aviv t/r
inkl. flyavgift kr. 1970,- (pr. okt. 19,
kan endre seg), busstransport 12.-15.
juli ihht. nevnt program fra 12.-15.
juli, skandinavisktalende guide 12.-14.
juli, inntreden til Masada (inkl. taubane opp/ned), besøk på Gordons Golgata, inntreden til City of David inkl.
Hiskia tunellen, kirkene i Jerusalem,
lunsj på 14. juli på Ramat Rachel.
I regi av Joffi:
Transfer fra flyplassen i Tel Aviv (30.
juni) til Poryja, transport og inntreden
i forbindelse med utfluktene fra Poryja, overnatting i dobbelt-/trippelrom i
Poryja og i Jerusalem, alle måltider i

Poryja og frokoster på hotellet i Jerusalem, undervisning på Bibelskolen
Ikke inkl:
Alle må ha avbestilling– og reiseforsikring, tips til sjåfør, guide, hotellbetjening , lommepenger, øvrige måltider og drikke til maten
Forbehold:
Vi tar forbehold om endring i program og pris. Prisen er regnet ut fra
dagens (jan. 19) priser og vi må ta
forbehold om endringer i valutakurser, devaluering og lignende. Det
samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter og lignende.

Påmelding til:
https://plussreiser.no/reiser/joffimini-bibelskole

Ta kontakt med Aslak, Markus eller
Jarle dersom dere har spørsmål:
Aslak - tlf. 926 13 701
Markus - tlf. 413 01 617
Jarle - tlf. 957 83 826

Jerusalem

Masada

Falaffel

Masada

Turen bestilles på plussreiser.no
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

