
 

2. En pilegrimsreise 

Denne turen har som formål å gi et innblikk i 
dagens politiske situasjon i Palestina og Israel. 
Situasjonen framstår som kompleks og 
vanskelig.  
Vi besøker blant annet Jerusalem, Hebron, 
Betlehem og Jordandalen, som alle er preget av 
den langvarige konflikten mellom de to landene 
og deres befolkning. Vi vil også treffe 
mennesker som er berørt av konflikten og som 
forteller sine historier. 
 
Det er viktig å se hvordan seperasjonsbarrieren 
(muren) og grenseovergangene (checkpoints) 
skiller mennesker fra hverandre og få et 
innblikk i de konsekvenser dette gir.   

Palestina og Israel 
31.oktober-09. november 2014  

1. En studiereise 

Vi befinner oss i et multikulturelt område hvor 
vi får oppleve dets rikholdige kultur. Dette 
inkluderer både mat og drikke, kirker og 
kirkekunst, moskeer og synagoger, markeder og 
basarer.  
  

3. En kulturell reise 

Det å vandre opp Via Dolorosa, Jesu siste vei, 
ved soloppgang er en spesiell og vakker 
opplevelse. Vanligvis koker gamlebyen i 
Jerusalem av handel og mennesker, kontrasten 
blir derfor stor når stillheten ligger over byen 
tidlig om morgenen.  
Besøk til kjente pilegrimsmål er også en viktig 
del av turen; for eksempel Fødselskirken, 
Gravkirken, Oljeberget, Nasaret, 
Klippemoskeen, Klagemuren, Tiberias,  Jeriko 
og så videre. 

Pris og påmelding 
Turen koster kr. 13500.  

Dette inkluderer flyreise t/r fra Værnes- Tel Aviv, hotell og transport 
under hele oppholdet. Frokost er inkludert på hotellet, de andre 
måltidene dekker man selv med unntak av tre middager. De fleste 
måltider ønsker vi skal foregå i felleskap, og av praktiske hensyn vil vi 
samle inn penger underveis til dekning av disse fellesmåltidene.  

Det er i alt 18 plasser og påmelding skjer til Camilla Winsnes på mail: 
camilla.winsnes@kirken.trondheim.no. Meld deg på så fort som mulig 
og senest 1.mai.  De første kr 7000 av reisekostnadene innbetales 
innen 12.juni. Det resterende beløpet betales 1. oktober. Nærmere 
opplysninger om kontonummer oppgis ved påmelding.  
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Program 
Det endelige programmet vil være ferdig ca. 1 måned før 
avreise. Noen faste programposter er allerede bestemt, 
nedenfor er en oversikt over disse: 

Betlehem 

Vi går på Gudstjeneste i fødselskirken, tar en tur til 
Betlehemsmarken, vandrer i gamlebyen og besøker Aida 
flyktningeleir. Vi observerer grenseovergangene (”checkpoints”) 
i forbindelse med morgenrushet og besøker flere landsbyer i 
området. Landsbyene er spesielt utsatt for husødeleggelser, 
bosettervold og murens plassering (som ofte fører til at 
landsbyer blir delt). 

Hebron 

Vi besøker Abraham moskéen og TIPH (Temporary 
International Presence in the Old City in Hebron). I Hebron vil 
vi spesielt legge vekt på utfordringene knyttet til 
bosetterproblematikken i gamlebyen.  

Jerusalem 

Vi vandrer fra Getsemane og opp Via Dolorosa og videre til 
Gravkirken. I tillegg vil vi ta turen til Oljeberget, 
Klippemoskeen og Klagemuren.  

Nablus og Galilea 

Her går turen til Nasaret og Tiberiassjøen. I tillegg vil vi også 
besøke den lille landsbyen Yanoun og den Palestinske 
”storbyen” Nablus. I dette området bor den siste gjenlevende 
gruppen av samaritanere på ”Mount Garizim” og vi avlegger 
dem et besøk.  

Jordandalen og Dødehavet 

Vi vil få en introduksjon om situasjonen i Jordandalen, spesielt 
med fokus på tvangsforflytning av beduiner, 
bosetningsproblemer og utfordringer knyttet til tilgangen til 
naturressurser. Vi besøker en beduinlandsby rett utenfor 
Jerusalem og spiser middag sammen med dem. Vi tar også turen 
til Masada og Dødehavet. Det er mulig å ta et salt bad i 
dødehavet. 

 

 

 

 

 

Flyreise 

Reisen er booket som en gruppereise via et reisebyrå. 
Gruppen betraktes som en enhet under hele flyreisen. 
Det betyr blant annet at dersom det skulle bli behov 
for ombookinger underveis, så er hele gruppen 
garantert plass på samme fly. Gruppen hentes og 
bringes til og fra Ben Gurion Flyplass. Flyreisen er ca 
som følger 

Avgang og ankomst 31. oktober 

Trondheim Amsterdam KL1176 17:05 19:30 

Amsterdam Tel Aviv KL461 21:35 02:01 

 

Avgang og ankomst 09.november 

Tel Aviv Amsterdam KL462 05:30  09:50 

Amsterdam Trondheim KL1175 14:15 16:35 

 

Hotell 

Vi skal bo på et hotell i hjertet av Betlehem. Min 
erfaring er at det blir mange inntrykk på en slik tur. 
Derfor er det godt å ha en fast base under hele 
oppholdet. Palestina/Israel er ikke større enn at vi kan 
besøke de fleste steder på en dagsreise.  

 
Visum og Pass 
 
Nordmenn trenger ikke å søke visum på forhånd. Det 
får dere på flyplassen. Sjekk at passet deres er gyldig 
også 3 måneder etter hjemkomst. Israelske 
myndigheter krever dette.  
 
Uroligheter i regionen 
 
Det er aldri godt å si når det skjer noe i denne delen av 
verden. Det skal likevel sies at ofte kan vi høre om 
episoder på Vestbredden i norske medier, uten at de 
fleste som bor der merker noe til det. Urolighetene er 
som oftest veldig lokale og veldig målrettede. Jeg har 
aldri opplevd noen ubehagelige eller farlige episoder på 
noen av mine reiser. Turen gjennomføres som planlagt 
med mindre UD eksplisitt fraråder oss til å reise til 
Vestbredden. Det er viktig å merke seg at vi IKKE skal 
besøke Gaza.  
 
Forsikring og vaksine 
 
De fleste forsikringsselskaper inkluderer også reiser til 
Israel og Palestina. Selv reiser jeg på ordinær 
reiseforsikring. Dere kan jo for sikkerhets skyld sjekke 
dette selv. Sjekk også med vaksinasjonskontoret om 
behov for vaksine. Skulle noen skulle bli syke og trenge 
sykehusopphold, vil vi i slike tilfelle reise til Jerusalem. 
 
 
 

 



 

 
 

  



 

 

  
 


