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SOGNEREJSE Israel/Palæstina 

Nu har du muligheden for at tage med Vor Frue Kirke i 
Kalundborg på sognerejse til Israel/Palæstina. 

Sognepræst Morten Pedersen medvirker som præst på 
ekspeditionen, der også er en rejse i Jesu fodspor. Han vil flere 
gange i løbet af denne uge komme med bibelske indspark.   

Journalist Rasmus Birkerod er guide på rejsen. Han har jævnligt 
arbejdet i området som rejseleder gennem de seneste 25 år, hvor 
han har stået i spidsen for sognerejser, læserrejser og efter-
uddannelsesrejser for journalister og fotografer.    

Det her er en rejse til et af klodens mest bemærkelsesværdige 
rejsemål. Vi kommer til at gå op og ned ad Bibelhistorien:  
Oliebjerget, Getsemane Have, Betlehem, Golgata, Genesaret Sø og 
den bakketop, hvor Jesus holdt sin bjergprædiken, er steder, som 
gør uudslettelige indtryk.   

Hvis du tidligere har deltaget på en sognerejse med Vor Frue 
Kirke til Israel/Palæstina, så kan du glæde dig til en lang række 
nye oplevelser.  

Vi overnatter i den nordlige del af Negevørkenen, ved Genesaret 
Sø, i den palæstinensiske by Nablus – og slutter med at have base 
med fire overnatninger i Jerusalem.  

Vi flyver fra København til Tel Aviv og har under hele rejsen vores 
egen bus.  
 
Pris 
15.995 kr. per person inkl. fly, ophold, morgenmad og aftensmad. 
Tillæg for enkeltværelse: 3.500 kr.  
Tilmelding senest 28. juni 2022. Bemærk max. 25 deltagere. 
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. 
 
 Inkluderer: 
 Alle overnatninger på gode mellemklassehoteller 
 Morgenmad og aftensmad.  
 Fly København-Tel Aviv med max. et flyskift.  
 Egen bus hele ugen 
 Udflugter og entréer ifølge program 
 Alle drikkepenge til bl.a. chauffør og hotelpersonale. 
 Bidrag til Rejsegarantifonden 
 
 Inkluderer ikke: 
 Alle drikkevarer 
 Frokoster (ca. 125 kr. per person / per dag)  
 Forsikringer  
 Forplejning på flyet  

 

 

 

 



 

PROGRAM ændringer kan forekomme: 

DAG 1 

REJSEDAG: Vi lander i Tel Aviv og kører stik syd mod 
Negevørkenen. Vi overnatter i en af Negevs stille byer, Arad. Her 
indlogerer vi os på et hotel for natten og gør os klar til at stå meget 
tidligt op til en helt særlig oplevelse. 

DAG 2 

NEGEV OG JERIKO: Endnu inden solen er stået op kører vi til 
foden af Masada-fæstningen. Her vandrer vi i ly af mørket de ca. 
20-30 minutter op på toppen af klippen – langs den fascinerende 
rampe, som romerne byggede for at indtage klippen i år 73 e.Kr. 
Her skal vi opleve det helt specielle at se solen stige op, mens vi 
nyder den formidable udsigt over Det Døde Hav.   

Senere venter et forfriskende badestop i Det Døde Hav – her, hvor 
det ikke kan lade sig gøre at synke! Senere på eftermiddagen ser vi 
Jesu dåbsted i Jordanfloden og tager i Jeriko kabelbanen op til 
Fristelsernes Bjerg, hvor munke har boet siden 400-tallet. For det 
siges, at det var her, at Satan forsøgte at friste Jesus. Aftenkørsel til 
Genesaret Sø, hvor vi skal overnatte. 

DAG 3 

GENESARET SØ. Morgensejlads på Genesaret Sø! Sidenhen stop 
ved Kapernaum - dér, hvor Jesus hentede sine første disciple og 
ifølge Det Nye Testamente udførte mange af sine mirakler.  Vi 
holder en lille andagt nær kirken i Tabgha – stedet der markerer 
evangeliets beretning om bespisningsunderet. Efter frokost videre 
til Saligprisningernes Bjerg, hvor dem der har lyst kan tage med 
på en lille vandretur mellem blomstrende sennepsplanter nedad 
bjerget.  Herefter sætter vi kursen mod Nablus, en af 
palæstinensernes mest ukendte, men fineste byer. Vi overnatter 
på et hotel midt i den gamle by.  

DAG 4 

NABLUS. Stor dag venter. Her er stort set hverken pilgrimme eller 
turister. Vi går en tur i den gamle by i Nablus. Måske får vi 
forbindelse til en af Rasmus´ kontakter i byen: Den lokale præst i 
Nablus. Det er et specielt arbejde, for her er kun ca. 500 kristne i 
en by med over 200.000 indbyggere.  

Vi skal selvfølgelig smage Nablus´ store stolthed, desserten 
"knafeh", som er ved at blive rigtig stort i Mellemøsten. Senere 
kørsel op til Gerizim-bjerget, hvor samaritanerne holder til. Sidst 
på eftermiddagen kører vi mod Jerusalem, der bliver vores base 
de næste fire nætter. 

 

 

 

 



 

DAG 5 

JERUSALEM: Første dag i verdens helligste by. Vi kører i bus 
tidligt om morgenen til Oliebjerget, hvorfra morgenlyset giver os 
en smuk udsigt ned over det, vi skal bruge dagen på: Den Gamle 
By i Jerusalem. Og så går vi ellers på opdagelse. Rasmus tager os 
med hen til fredfyldt hjørne af Oliebjerget, der giver os en tydelig 
fornemmelse for Getsemane Have på Jesu tid. Senere kommer 
dagen til at indeholde besøg ved Grædemuren, Via Dolorosa, 
Golgata, Gravkirken og meget, meget mere. Vi forsøger også at 
kigge ind hos de syrisk-ortodokse kristne, der stadig prædiker på 
aramæisk.  

DAG 6 

JERUSALEM: Her får du to muligheder. Du kan vælge at udforske 
Jerusalem på egen hånd. Eller du kan vælge at tage på en 
kontrastfyldt byvandring med Rasmus. Her vil du komme til at 
opleve Tempelpladsen, hvor Klippemoskeen med den ikoniske 
gyldne kuppel står som et vartegn. Siden passerer vi de 
grøntsagshandlende i det arabiske kvarter, inden vi skifter totalt 
scene og går gennem de ultraortodokse jøders kvarter, Mea 
Shearim. Man må knibe sig i armen! Det kan føles som en vandring 
fra et kontinent til et andet.     

DAG 7 

VESTBREDDEN - BETLEHEM: Vi besøger Betlehem, hvor vi skal se 
Fødselskirken, der er bygget over det sted, hvor Jomfru Maria 
ifølge Det Nye Testamente fødte Jesus. Kirken er blevet smukt 
restaureret de seneste år. Herinde findes blandt andet 
gulvmosaikker fra den oprindelige kirke fra 300-tallet.  

Siden går vi en tur langs den kolossale betonmur, der på store 
strækninger adskiller israelere og palæstinensere. Vi går en tur 
langs muren, mens vi forsøger at blive klogere på den israelsk-
palæstinensiske konflikt.  Siden slutter vi dagen med en andagt i 
en af grotterne på Hyrdernes Mark. 

DAG 8 

Hjemrejse til København. 

 

 

 

 

 

SIKKERHED: 

 Jeg et typisk i Israel/Palæstina 6-7 gange om året. Jeg er altid tryg, 

når jeg rejser i området, og jeg har ingen problemer med at tage min 

kone og børn med hertil. Jeg holder mig altid løbende orienteret om 

den politiske situation, og jeg undgår altid at færdes i de områder 

eller enkelte kvarterer, hvor der måtte opstå demonstrationer.  

Rasmus Birkerod 



 
 

PRAKTISK 
 
ANTAL DELTAGERE: Der er plads til max. 25 deltagere på rejsen. 
Rejsen bliver gennemført ved minimum 14 deltagere. 

REJSEGARANTIFONDEN: Rejsen er omfattet af 
rejsegarantifonden. Teknisk rejsearrangør er Service & Co, som 
har rejsegarantinummer 1243. Det er et datterselskab af Service & 
Co, VIVA Tours, der håndterer alt omkring billetter, betalinger, 
booking af fly etc.   

BETALING: VIVA Tours opkræver depositum på 4.000 kr. 
umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb. Restbetaling 19. 
januar 2023.  

FYSIK: Du skal være forberedt på, at vi skal gå en del. Rejsen 
kræver ikke, at du er i topform – men blot være almindeligt godt 
gående.     

VACCINATION mod COVID-19 er ej længere påkrævet. 
Vaccination mod Hepatitis A og Difteri-Stivkrampe anbefales.  
 
FORSIKRING: Alle skal være forsikret. Det blå sygesikringskort 
dækker ikke i Israel og på Vestbredden. Rejseforsikring kan 
tegnes i Gouda Forsikring. Pris ca. 400 kroner.  Hvis du ønsker 
afbestillingsforsikring tilbyder Gouda også dette – men husk, at 
den skal bestilles inden betaling af depositum for rejsen. Undersøg 
dog først, om din egen rejseforsikring dækker 
afbestillingsforsikring. 

PAS: Skal være gyldigt mindst 6 måneder efter hjemrejse. 

ÆNDRINGER: Ændringer i rejseprogrammet kan forekomme.   

MÅLTIDER: Morgenmad og aftensmad er inkluderet alle dage. Vi 
betaler selv frokost og alle drikkevarer. Pris ca. 125 kr. per dag.   
 
KLIMA I MARTS:    
Ofte smukt forårsvejr. Forvent både sol, skyer og spredte 
regnbyger.  Det Døde Hav og Genesaret Sø typisk 20-23 grader. I 
Jerusalem 14-17 grader.  
 

  

 

 

 

 
KAPERNAUM: 

 
”Så kom de til Kapernaum. Da det blev sabbat, 
gik han straks ind i synagogen og underviste.” 

 
Markusevangeliet, kap. 1 

 



Se flere referencer på www.birkerod-indsigt.dk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anbefalinger fra tidligere rejsende: 
”Det er en af de bedste rejser, jeg har været på.” 
 

Anne-Marie Nielsen, Hårlev  
 
”Uforlignelig guidning. Behagelig, rar og tillidsvækkende. Meget vidende 
om utrolig meget historisk, bibelhistorisk og samtidsanalyser.”  
 

Kirsten Povlsen, Fredericia  
 
Rasmus Birkerod ejer en stor evne til at udmale sig fortidens dramaer (…) 
Ro, humor og opmærksomhed på alle rejsens deltagere er det, der 
kendetegner Rasmus Birkerod som rejseguide. 

 
Katrine Winkel Holm, sognepræst, Borup  

”Sikke en oplevelse. Rasmus Birkerod har mange kontakter hos både 
israelere og palæstinensere. Det betyder, at man får mulighed for at 
besøge steder, som vil være lukket for andre.   

June Madsen, Næstved  

”Fantastisk, inspirerende, storslået. Meget flot tur, ja jeg mangler faktisk 
ord. Det er et fantastisk program, Rasmus Birkerod har sammensat. 
Man er fyldt af store øjeblikke, der vil følge en resten af livet.   
 

Christin Lihn Mikkelsen, lærer, Slagelse  
 

”Rasmus Birkerod er nede på jorden, forståelig og en topprofessionel 
guide. Hans tydelige stemme har fulgt os rundt i landet med begejstring 
og indsigt. Jeg har fået et revideret syn på Israel og mig selv, fået 
fantastiske udsigter og indsigter, fået naturoplevelser og rørende 
menneskemøder.” 

 
Asbjørn Hansen, sognepræst, Svinninge  

 
”Mine forventninger var store, men rejsen har overgået alle 
forventninger.” 

Else Møller, Borup 
 

 

 

Om Rasmus Birkerod (f.1975): Journalist og vært på programmet 
Maries Rum. Boede i Israel midt i 1990´erne og kommer til 
Israel/Palæstina 6-7 gange årligt.   

Han er gift og far til tre børn. Uddannet journalist og rejseleder. Har 
tidligere blandt andet arbejdet for Tjæreborg Rejser, Dagbladet 
Politiken, Viasat og 11 år på TV2 ØST.  

Ophavsmand og studievært på de prisvindende tros- og 
eksistensprogrammer HVEM ER DU! og Præstens Lektie på TV2 ØST. 
Forinden nyhedsvært og sportsredaktør på tv-stationen.  

I dag selvstændig journalist og rejseguide.  

 



 
 
 

 
 
 

                       Her overnatter vi på rejsen.                                      Kort: Google 

 

 

 

  

 
GETSEMANE: 

 
”Da kom Jesus med dem til et sted, der hedder Getsemane,  

og han sagde til disciplene: ”Sæt jer her,  
mens jeg går derhen og beder.” 

Matthæusevangeliet, kap. 26 



 

Se mere på www.birkerod-indsigt.dk 

 

 

Dit fulde navn - præcis det navn, der står i dit pas. 

Adresse 

Telefonnummer 

Mailadresse 

Dit pasnummer 

Passets udløbsdato 

CPR-nummer 

 

 

TILMELDING senest 28. juni 2022 

Send en mail til sognepræst Morten Pedersen på mope@km.dk. 
 
Vi skal ved tilmelding bruge følgende oplysninger: 

 
Om CPR-nummer  
Luftfartsmyndighederne har pligt til at indsamle CPR-numre ved 
indrejse til Israel. Derfor skal vi bruge dit CPR-nummer. Det skal 
indleveres mundtligt, evt. pr. telefon – kontaktinfo herunder. 
 
Singlerejsende: Det koster 3.500 kr. i tillæg, hvis man bor alene. Hvis 
du rejser single, så skriv til os, om du har lyst til at bo sammen med en 
anden. Så vil vi forsøge at lave et match, hvis det kan lade sig gøre. I 
givet fald sparer du enkeltværelsestillægget.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.birkerod-indsigt.dk/

