Svenska kyrkan i Kalmar åker till

Det
Heliga
Landet
Pilgrimsresa till Palestina och Israel
18 25 november 2018

Välkommen att göra en resa för livet! Att få besöka och
fira gudstjänst på de platser som är så välbekanta för oss
genom Bibelns berättelser om Jesus Kristus är väldigt
speciellt.
Men landet är inget hembygdsmuseum där tiden stått stilla i två
tusen år. Där myllrar av liv! Olika traditioner och kulturer strävar
efter att finna sätt att leva på samma yta, inte större än Småland.
Detta liv kommer vi att möta på vår pilgrimsresa då vi ska möta
kristna som bor och lever i det heliga landet idag.
De första nätterna bor vi i Nasaret, Jesu
barn-doms stad, och »gör» den staden
samt en del andra besök i Galileen, bl a
Kafarnaum och promenad vid Gennesarets
sjö innan vi åker genom västbanken för
besök i bl a Nablus. Vi besöker liknelsernas
museum i Taybeh där vi också sover den
tredje natten. Den fjärde dagen inleds med
bussfärd till Olivberget varifrån vi beskådar
den vidunderliga utsikten över Jerusalem
innan vi vandrar in mot staden och går Jesu
lidandes väg till Golgata och till
Uppståndelsekyrkan.

Nasaret

Efter en natt på hotell i Jerusalem och en
fri förmiddag för egna vandringar i
Gamla staden åker vi till Johannes
dopplats vid floden Jordan, staden
Jeriko och Döda Havet (med
badmöjlighet) innan vi kommer till
Vy över Jerusalem
Betlehem där vi bor de tre sista
nätterna. Födelsekyrkan ska vi naturligtvis besöka, Herdarnas äng likaså.

Mässa på Herdarnas äng

Under vår resa kommer vi vid några
tillfällen få tillfälle att samtal med
kristna som bor och lever i det heliga
Landet. En förmiddag tillbringar vi
med en israelisk fredsarbetare som
berättar för oss om konflikten mellan
Israel och Palestina och om
tillståndet i området. En av
luncherna kommer vi att i mindre
grupper
äta hemma hos kristna
familjer i Betlehem.

Vid Födelsekyrkan i Betlehem

Vi kommer alltså att göra en
pilgrimsresa. Det är inte en
studieresa i vanlig mening, inte
heller en turistresa, utan en resa där
vi strävar efter att fördjupa vår tro
och att möta medkristna och
samtala med dem om deras liv med
Gud och deras liv i Palestina/Israel.
Vi firar mässa varje dag och ber på
många av de platser vi besöker.
Under våren 2018 börjar vi ett studium kring det heliga landet. Där ska vi
bland annat titta på områdets historia från tidig biblisk tid fram till våra
dagar, vi ska lära oss lite mer om den kristna kyrkan där (eller de kristna
kyrkorna, snarare) och vi kommer att fördjupa oss i Jesu liv i Palestina med
särskild tonvikt på de platser vi kommer att besöka under vår pilgrimsresa.
Studiet är öppet för alla, vare sig ni vill följa med på resan eller inte!

Resan kostar 16.500 kronor per person. Priset är beroende av dollarkursen.
Under de sista 20 dagarna för avresa ändras inte priset.
Flyg till och från Tel Aviv, halvpension (frukost, middag samt en av
luncherna) logi i dubbelrum, transporter i landet och entréer enligt
programmet ingår i resan.
Lunch och måltidsdryck vid
middagen, samt personliga
utgifter står var och en själv
för.
Det är mycket pengar. Men
vi ska tänka på att vi inte
Vi åker för det mesta buss!
kommer att sitta still utan
resa omkring en hel del. Vid tidigare resor har några deltagare lagt undan
pengar varje månad, de tyckte det blev lättare att få ihop beloppet på så sätt.
Du som är medlem i Svenska kyrkan och aktiv i någon av pastoratets
församlingar får bidrag till resan med 1.000 kronor. Hör med »din» präst
eller med kyrkoherde Peter Wänehag hur du ska göra för att söka det
bidraget.
Vi kommer att gå mycket,
därför är det viktigt att du
som följer med känner att
detta inte är något
problem. Vi ska också
lyssna till en del engelska.
Därför är det bra att förstå
engelska, men inte lika
nödvändigt som att kunna
gå omkring.
Uppståndelsekyrkan den heliga gravens kyrka

Anmälan

karta över Jerusalem

Max antal deltagare är 18 personer. Anmäld är den som betalt
anmälningsavgiften 3.000 kr (återbetalas ej) till Kalmar pastorat, bankgiro
5952-6459 glöm inte skriva för vem avgiften gäller samt lämnat/skickat
anmälningstalongen på sista sidan till pilgrimsledaren, Jonas LockmanLundgren. Vanlig post eller e-post går bra, t ex om det är långt till Kalmar

Kostnad: 16.500 kronor per person.
I priset ingår: Flyg Kastrup Tel Aviv t/r inkl flygskatt, halvpension (frukost,
middag), en lunch, del i dubbelrum, transporter i landet och entréer enligt
programmet samt turistskatter. Dricks till boende och chaufför tillkommer. Tillägg
enkelrum: 3.210 kr (i mån av plats).
Anmälan senast den 9 maj 2018 genom att betala in 3.000 kr OCH skicka
personuppgifterna till reseledaren. Använd eller skriv av talongen på sista sidan.
Slutbetalning senast den 20 september.
Anmälningsavgift 3.000 till Kalmar pastorat, bg 5952-6459, slutbetalning till ATG,
bankgiro 5242-6897. SKRIV VEM BETALNINGEN GÄLLER FÖR
Studierna börjar tisdag 24 april 2018 (mässa 18.30) 19.15-20.30 i Korsets
Församlingsgård. Därefter varannan tisdag.
Pilgrims- och reseledare: prästen Jonas Lockman-Lundgren,
Heliga Korsets församling, Kungsgårdsvägen 2B, 392 37 Kalmar, 0480-42 14 41
Researrangör: ATG, Inga-Lill Rubenson, Fredsgatan 4, 243 30 Höör.
www.atg-sverige.se inga-lill@atg-sverige.se 0413-204 29

Preliminärt program:
dag 1 söndag 18 november
tidigt morgonflyg från Kastrup till Tel
Aviv Caesarea vid Havet Nasaret
Bebådelsekyrkan, kvällsmässa (på
arabiska) natt i Nasaret
dag 2, måndag 19 november

Bebådelsegrottan i Nasaret
Saligprisningarnas berg mässa vid
Gennesarets sjö vandring längs sjön Kafarnaum natt i Nasaret
dag 3, tisdag 20 november
vi lämnar Nasaret och åker på Västbanken till Nablus: Jakobs brunn Taybeh:
bryggeri samt liknelsernas museum mässa samtal med Maria Khoury natt i
Taybeh
dag 4, onsdag 21 november
Olivberget: utsikt över Jerusalem Getsemane mässa
Via Dolorosa Uppståndelsekyrkan egen tid natt i
Jerusalem
dag 5, torsdag 22 november
ledig morgon och förmiddag i Jerusalem tur med israelisk fredsarbetare kring
muren Betlehem: Födelsekyrkan mässa natt i Beit Sahour (Betlehem)
dag 6, fredag 23 november
floden Jordan: Johannes dopplats, mässa
Döda Havet natt i Beit Sahour

Jeriko och Frestelsernas berg flyt i

dag 7, lördag 24 november
möte med den lutherske prästen i Beit Sahour Herdarnas Äng, mässa lunch i
familjer promenad i Betlehems gamla stad avslutningsmiddag i The Grotto
natt i Beit Sahour
dag 8, söndag 25 november
från det heliga landet till Kalmar igen. Vi landar i Köpenhamn 16.55

Lämna/skicka lappen här nedan till
Jonas Lockman-Lundgren, Heliga Korsets församling, Kungsgårdsvägen 2B,
392 37 Kalmar.
Eller skicka uppgifterna till jonas.lockman@svenskakyrkan.se.
E-posta eller ring (0480-42 14 41) om ni har några frågor kring resan!

Jag vill följa med på pilgrimsresan till Det heliga landet
18 25 november 2018!

Jag vill vara med på de förberedande studierna!
Namn: .............................................................................................................................
Personnummer: .............................................................................................................
Adress: ............................................................................................................................
Telefonnr, mobil: ...........................................................................................................
E-post: .............................................................................................................................
Passnr: .............................................................................................................................
Utgångsdatum pass: ......................................................................................................
Datum och underskrift:
...................................... .................................................................................................
(Vill du anmäla fler kan du skriva deras uppgifter på ett annat papper och lämna
dem tillsammans med detta blad, eller maila)

