
Til dig der overvejer at rejse til Israel som seniorvolontør i Israelsmissionen 

1. 
Hvem er vi Israelsmissionen er et missionsselskab som arbejder for at jøder må komme 

til at kende jøden Jesus. Vi har arbejde i Israel og andre steder i verden.  

2.  
Hvorfor vil vi gerne 
samarbejde med 
seniorvolontører (SV) 

Vi vil gerne sende seniorvolontører ud til vores projekter og 
samarbejdspartnere for at  

1) give ekstra ressourcer til arbejdet i Israel
2) give større kendskab til Israelsmissionens arbejdet og til vores

partnere i mission
3) give mulighed for at opleve Israel og gøre det bl.a. gennem de

mennesker, vi samarbejder med
3. 
Hvilke projekter har brug 
for seniorvolontører? 

Hvad består arbejdet som 
seniorvolontør i? 

Vi ønsker især at sende seniorvolontører ud til følgende tre projekter 
1. Bibelbutikken i Tel Aviv og Jerusalem.
2. Ebenezer hjemmet, Haifa
3. Den danske Kirke, Jerusalem.

Fra tid til anden er der også andre opgaver, så hvis du har særlige 
ønsker eller særlige kompetencer, som du gerne til tilbyde, opfordrer 
vi dig til at henvende dig til os.  
-- 

Sammen med vores samarbejdspartnere forventer vi, hvad der svarer 
til minimum 3 dages arbejde/ugentligt. Arbejdstiden kan fordeles over 
flere dage. Arbejdstid aftales nærmere i det konkrete tilfælde.  
Det forventes ligeledes, at man bakker op om gudstjenesterne i Den 
Danske Kirke.   

Arbejdet i bibelbutikkerne består af forefaldende arbejde i selve 
butikken og på lageret. Dertil kommer ærinder på posthus og andre 
steder, pakning af forsendelser, klargøring af materialer til 
bibeluddeling oa.  

Arbejdet på Ebenezerhjemmet er først og fremmest som besøgsven til 
beboerne på hjemmet med alt hvad det indebærer af samtale, 
højtlæsning, hjælp til ærinder, gå-ture og andet praktisk hjælp.  

Arbejdet i Den Danske Kirke er en slags kirketjener i forbindelse med 
gudstjenester og arrangementer i præstelejligheden. Der er ikke 
mindst brug for ekstra hjælp i forbindelse med advent, jul og påske   

4.  
Hvor lang tid strækker et 
seniorvolontørophold sig 
over? 

Opholdets varighed afhænger af opgaven og de muligheder, man har som 
seniorvolontør. 
En opgave i Den danske Kirke kan vare så kort som 2 uger. Men til de øvrige 
projekter for ventes et ophold på 2 - 3 måneders varighed. 



5. 
Hvad hjælper vi med 
(rejse, forsikring, bolig…) 
DIM tilbyder: 

a. DIM kan tilbyde at ordne flybillet og forsikring. Uanset om man selv sørger
for forsikring, vil vi altid sikre os, at man som udsendt har en forsikring, der 
dækker forsvarligt.  
b. Vi henter i lufthavnen i Israel og søger for, at man kommer frem til det
sted man skal bo under opholdet. 
c. Vi tilbyder et introkursus inden udrejse og et introkursus i Israel til landet,
kulturen og den aktuelle situation. 
d. Som seniorvolontør inviteres man til at deltage i de arrangementer og
udflugter og guidede vandretur i Jerusalem, som arrangeres af Den Danske 
Kirke i e. Man kan deltage i gudstjenester og åbent hus-arrangementer 
samme sted. 
g. Den danske præst er kontaktperson og man kan altid henvende sig til ham
med spørgsmål og om hjælp, hvis det bliver nødvendigt  

6. 
Bolig d. DIM tilbyder møbleret bolig i Jerusalem i et område, som er lettilgængelig

med offentlig transport.  
Prisen for et volontørophold er beregnet efter at man bor to mand på et 
dobbeltværelse og har adgang til fælles køkken, toilet og opholdsrum og 
adgang til internet 

Ønsker man som enkeltperson at bo alene vil prisen være dyrene.  

Man sørger selv for kost. 

I boligen vil der være en mappe med praktiske oplysninger om 
busforbindelser og offentlig transport, vigtige kontaktoplysninger og 
relevante programmer og tilbud, man kan benytte sig af under opholdet 
samt indkøbsmuligheder i nærheden.  

8. 
Hvad koster et 
seniorvolontørophold. 

Prisen for et seniorvolontørophold er 2.000 kr. per uge. Prisen dækker 
a. Introdage i Danmark og i Israel
b. Hjælp til køb af billetter og forsikring
c. Afhentning i lufthavnen
d. Bolig under opholdet
e. Deltagelse i Den Danske Kirkes arrangementer i Jerusalem

Man betaler selv 
a. Fly og forsikringer
b. Kost

Prisniveauet i Israel kan sammenlignes med Danmark  
9. 
Kontaktperson Inden afrejsen: Bodil F. Skjøtt, generalsekretær 

Under opholdet: David Serner, Den danske præst i Jerusalem? 




