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Mål: 
Studieresans mål är att resenären skall bli bekant med de bibliska platserna i Jerusalem ur ett historiskt och 
geografiskt perspektiv. Utgående ifrån det historiska tar vi ett kliv in i framtiden och funderar på vad dessa 
platser har för betydelse idag ur ett missiologiskt perspektiv. Vi bekantar oss med hur situationen är idag och 
med den evangelisk-lutherska kyrka som nu är aktiv i det heliga landet. Målgruppen är församlingsanställda, 
förtroendevalda och andra intresserade av mission. Resan passar både för de som är första gången i Israel, 
men även de som varit många gånger. 

Innehåll: 
Vi börjar i Jerusalem på tisdagen med de historiska platserna. Följande dag besöker vi Betlehem och gör 
en tur ut till Döda havet. På torsdagen besöker vi de nordiska organisationer som finns i Jerusalem. Vi får 
höra om Finska Missionssällskapets, Caspari institutets och Svenska Teologiska Institutets verksamhet och 
träffar biskopen för Jordanien och det heliga landet. På fredagen besöker vi förintelsemuseet Yad Vashem. 
På lördagen firar vi mässa i Immanuelkyrkan i Tel Aviv. Vi hinner också gå omkring i staden och kan sitta en 
stund på stranden. Den sista natten är vi på hotell i Tel Aviv. Måndag och söndag är resedagar. Vi anländer 
sent på måndagen till Israel och åker tillbaka tidigt på söndagsmorgonen. Flyget är Ukraine Arlines via Kiev. 
Vi förbehåller oss rätten till att ännu justera programmet vid behov.    

Resurspersoner: 
Biskop Bo-Göran Åstrand, Stiftsdekan Magnus Riska, Stiftssekreterare Tomas Ray, 
Direktorn för Svenska Teologiska Institutet Maria Leppäkari, m.fl. Teknisk arrangör King Tours. 

Tid: 23-29.3.2020
Pris: 1425€

I priset 1425 Euro ingår flyg Helsingfors-Tel Aviv- Helsingfors.
Logi i dubbelrum med halvpension, samt all transfer, inträden enl. program. Svenskspråkig guide. 
Enkelrumstillägg 410 Euro. 
Måltidsdrycker ingår ej, dricks ca 7 Euro per/dag, (guide, chaufför mm.)
Egen reseförsäkring tillkommer.

Sista anmälningsdag: 31.10.2019. Anmälning sker via Lyyti på Borgå stifts hemsida. 
Svar på förfrågningar ger Tomas Ray. Tomas.ray@evl.fi  

Om din församling inte kan bekosta hela resan, så står deltagaren för resten av kostnaden.  
Fackligt ansluten medarbetare kan ansöka om resebidrag från facket. 


