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STUDIEREJSE Sorø Sogn til Israel/Palæstina 

Sorø Sogn gentager nu sammen med BIRKEROD INDSIGT 
succesen med en studierejse til Israel/Palæstina.   

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

Journalist Rasmus Birkerod er tilrettelægger, rejseleder og guide 
på rejsen. Han har jævnligt arbejdet i området som rejseleder i 
mere end 25 år. Her har han har stået i spidsen for sognerejser, 
læserrejser og efteruddannelsesrejser for både præster og 
journalister.    

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.   

Vi tilbringer to nætter i ørkenen. Først på mindre hotel midt i 
Negevørkenen, dernæst på et vandrehjem for foden af Masada-
klippen. Herefter bor vi på et kristent pilgrimscenter ved bredden 
af Genesaret Sø, inden vi begiver os mod Jerusalem, der vil være 
vores faste base de følgende fire nætter. 
 
Vi flyver fra København til Tel Aviv og har under hele rejsen vores 
egen bus. 
  
Pris 
16.995 per person inkl. fly, ophold, morgenmad og aftensmad. 
Tillæg for enkeltværelse: 4.000 kr.  
Tilmelding senest 15. april 2023. Bemærk max. 25 deltagere. Her 
gælder først-til-mølle-princippet. 
 
 Det får du for prisen: 
 Nye indsigter i de bibelske skrifter. 
 Alle overnatninger.  
 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 
 
 Prisen inkluderer ikke: 
 Alle drikkevarer. 
 Frokoster (ca. 125 kr. per person / per dag).  
 Forsikringer.  
 Forplejning på flyet.  

 

 

 

 



 

PROGRAM ændringer kan forekomme: 

DAG 1 

REJSEDAG OG NEGEV: Vi lander i Tel Aviv og kører stik syd mod 
Negevørkenen. Målet er den stille ørkenby Mitzpe Ramon, der 
gemmer på et storslået landskab, Ramon Crater. Det er en 
forunderlig oplevelse, for her har naturen ikke ændret sig siden 
bibelsk tid – og det fører automatisk tankerne tilbage til 
fortællingerne i Det Gamle Testamente.  Vi går en tur langs 
krateret og snuser ørkenluften i os, inden vi indtager vores 
middag på hotellet.   

DAG 2 

NEGEV: For de morgenfriske arrangerer vi allerede inden 
morgenmaden en tur ned i selve krateret. Her kommer vi helt tæt 
på ørkenlandskabet med en times vandring rundt i et geologisk 
vidunder. Senere stifter vi bekendtskab med en af Bibelens 
karavaneruter. Vi snører igen vandreskoene og går ind gennem de 
store kløfter ved Ein Avdat, hvor vi får en fornemmelse af de 
gamle nabatæeres store viden omkring adgang til vand i ørkenen.  

Ud på eftermiddagen venter endnu en naturoplevelse, når vi 
bader i Det Døde Hav. Så er vi fremme ved jordens laveste punkt. 
Overnatning på vandrehjem ved foden af Masada-fæstningen.  

DAG 3 

MASADA OG JORDANDALEN: En smuk morgen venter. Vi skal 
besøge Kong Herodes´ imponerende fæstningsanlæg Masada, som 
også gemmer på en drabelig historie fra oldtiden, der rækker helt 
ind i israelernes selvforståelse i dag.   

Efter frokost fortsætter vi nordover langs Det Døde Hav. På vejen 
mod Genesaret Sø gør vi holdt ved det sted, som kristne siden 
500-tallet – måske endnu tidligere – har markeret som stedet, 
hvor Johannes Døberen døbte Jesus. Vi fortsætter op gennem 
Jordan-dalen til Tiberias, hvor vi skal bo helt tæt på Genesaret Sø.   

DAG 4 

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.  Efter 
frokost videre til Saligprisningernes Bjerg, hvor dem der har lyst 
kan tage med på en lille vandretur nedad bjerget. Hen på 
eftermiddagen kører vi mod Jerusalem, som bliver vores base de 
næste 4 nætter. 

 

 

 

 



 

DAG 5 

JERUSALEM: Første dag i verdens helligste by. Vi kører i bus 
tidligt morgen til Oliebjerget, hvorfra morgenlyset giver os en 
smuk udsigt ned over det, vi skal bruge dagen på: Den Gamle By i 
Jerusalem. Herfra gåtur ned langs den jødiske kirkegård til 
Getsemane Have. Efterfølgende kommer dagen til at indeholde 
besøg ved Grædemuren, Via Dolorosa, Golgata, Gravkirken og 
meget, meget mere. 

Midt på eftermiddagen kommer vi helt tæt på de ultraortodokse 
jøder. Vi tager en gåtur gennem deres kvarter Mea Shearim. 

DAG 6 

JERUSALEM: Dagen er på egen hånd. Du kan vælge at tage med på 
en arrangeret tur til det jødiske marked, gå en tur på bymuren 
eller blot gå på opdagelse i byens summende liv. For Jerusalem er 
en overflod af sanseindtryk. Byens stemning er præget af et 
vidunderligt miks af jøder, kristne og muslimer, handlende og 
pilgrimme. Det er stærke dufte, farvestrålende krydderier, kaffe 
med kardemomme og en falafel, der er på vej til at blive serveret. 
Det er lyden af kirkeklokker og moskeer, der kalder til bøn.    

DAG 7 

VESTBREDDEN: En stor dag venter. Vi kører gennem det bibelske 
højland til Hebron. Her ser vi Patriarkernes Grav, hvor blandt 
andre Abraham og Sarah ifølge traditionen ligger begravet. Vi går 
en tur gennem den gamle, arabiske bazar. Her får vi oplevelsen af, 
hvor tæt de jødiske bosættere og den arabiske befolkning rent 
faktisk bor på hinanden.    

Senere ankommer vi til Betlehem, hvor vi besøger kirken – en af 
verdens ældste - som er bygget over det sted, hvor Jomfru Maria 
fødte Jesus. Betlehem er også en by, der ligger på Vestbredden, 
som på ret store strækninger er adskilt fra Israel med en stor mur. 
Vi går en tur langs muren, mens vi forsøger at blive klogere på den 
israelsk-palæstinensiske konflikt.   

Først på aftenen kører vi tilbage til vores hotel i Jerusalem. 

DAG 8  

Hjemrejse.   

 

 

 

 

 

 

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

 
Markusevangeliet, kap. 1 

 



 
 

PRAKTISK 
 
ANTAL DELTAGERE: Der er plads til max. 25 deltagere på rejsen. 
Rejsen bliver gennemført ved minimum 16 deltagere. 
 
BETALING: VIVA Tours opkræver depositum på 4.000 kr. umiddelbart 
efter tilmeldingsfristens udløb. Restbetaling 19. september 2023.  

GUIDE. På denne rejse deltager Rasmus Birkerod som guide. Hvis han 
mod forventning skulle blive forhindret i at deltage, så gennemføres 
rejsen alligevel. Det vil ske med en anden dansktalende guide. Det vil i 
den situation ikke være muligt at få flyttet eller refunderet rejsen.   

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.   

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.   
 
AFBESTILLINGSFORSIKRING: Denne tilbyder Gouda også – 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 NOVEMBER:    
Det Døde Hav og Genesaret Sø: Tør luft, ofte sol, ca. 20-25 grader. 
Jerusalem/Betlehem: Sol. Byger kan forekomme. 15-20 grader. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

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 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anbefalinger fra tidligere rejsende: 
”Kvalitet fra øverste hylde. Rasmus Birkerod udstråler ro, autoritet og 
et utroligt overblik. Han har en stor evne til at skabe tryghed i gruppen.” 
 

Margrethe Østergaard, Roskilde, juni 2022 
 
”Det historiske ved rejsen er helt fantastisk. At være lige dér, hvor det 
skete – og på den måde teksterne blev formidlet og læst op… ja, vi blev 
blæst bagover. Rasmus Birkerods kontakter dernede er super gode. Vi 
vil gerne rejse med ham igen.” 
 

Inger og Leon Hansen, Roskilde, juni 2022 
 
”Rasmus Birkerods talentfulde formidling, inspirerende historier og 
lune personlighed gør denne rejse til en førsteklasses tur.” 
 

Rie Burfelt, Faaborg, juni 2022 
 
”Imponerende hvad vi har set, hørt og oplevet. Man har følt sig glad og 
tryg fra tidlig morgen til sen aften.” 
 

Annette Jørgensen, Sorø, maj 2022 
 
”Rejsen har langt overgået mine forventninger. Den vil jeg i høj grad 
anbefale til min omgangskreds. Tak for en fantastisk rejse!” 
 

Eva Freiberg, Helsingør, maj 2022 
 

”Rasmus Birkerod er dybt inspirerende at lytte til. Han er en eminent 
formidler. Jeg har fundet ud af, hvor fredeligt det er at rejse til Israel og 
Vestbredden, og jeg har følt mig tryg på hele turen. Jeg skal helt klart 
besøge området igen.” 

Kerstin Lorenzen, Østerbro, april 2022 
 
”Ro, overblik og nul stress. Rasmus Birkerod er altid i godt humør. Det 
præger rejsedeltagerne og den gode stemning.” 
 

Hans Tychsen, Hårbølle, marts 2022 

 

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 det prisvindende tros- og 
eksistensprogram Præstens Lektie på TV2 ØST. Forinden nyhedsvært 
og sportsredaktør på tv-stationen.  

I dag selvstændig journalist, konsulent og rejseguide.  

  



 
 

KORT OVER VORES REJSE 
 

         
 

                       Her overnatter vi på rejsen.                                       
 
          Her kommer vi blandt andet også på rejsen.                        

 

 

 

  

”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 

  

Kort: Google 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Adresse 

Telefonnummer 

Mailadresse 

Dit pasnummer 

Passets udløbsdato 

Din fødselsdato 

 

TILMELDING 
 

senest 15. april 2023 
 

Send en mail til Rasmus Birkerod på info@birkerod-indsigt.dk 
Vi skal ved tilmelding bruge følgende oplysninger: 

 
Singlerejsende:  

Det koster 4.000 kr. i tillæg, hvis man bor alene.  
Hvis du rejser single, så skriv til os, hvis 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. 

 
Guider:  

På denne rejse er Rasmus Birkerod guide. Hvis han mod forventning 
skulle blive forhindret i at deltage, så bliver rejsen gennemført  

med en anden dansktalende guide.  
 

Kontaktinfo: 
Sognepræst Lis Samuelsen, mobil 4011-3020 

Guide Rasmus Birkerod, mobil 3027-2319 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

www.birkerod-indsigt.dk  
info@birkerod-indsigt.dk 

 

 

 

 

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

