Tilbud til rejseselskaber
i Israel

Den danske kirke i Jersualem
Som danske repræsentanter i Israel vil vi gerne være med til at berige
oplevelsen af landet Israel og dets folk for danske grupperejsende. Den
danske kirke i Jerusalem udarbejder hvert halve år et program med danske gudstjenester, guidede ture i
Jerusalem og omegn og foredrag
om aktuelle emner (se næste
side). Arrangementerne er åbne
for alle, og deltagere på grupperejser til Israel er selvfølgelig
også meget velkomne.
Programmet kan tilsendes efter
forespørgsel. Det kan også findes
på Israelsmissionens hjemmeside
www.israel.dk
Besøg på Caspari Center
Vi tilbyder jer et besøg på centeret, information om centrets arbejde og et foredrag om
messianske jøder i dagens israel.
På centret arbejder lokale messianske jøder
sammen med skandinaviske medarbejdere
fra de nordiske landes israelsmissioner.
Adressen er Prophet Street 55 i gå-afstand
fra den gamle by. Kontakt Lise og Jakob
Nielsen.
Besøg i Immanuelkirken i Tel Aviv
Arbejdet ved Immanuelkirken drives af de
nordiske Israelsmissioner i fællesskab.
Kirkens historie, beliggenhed og udseende
tiltrækker hvert år tusinder af besøgende.
Der kan arrangeres et besøg i kirken med
en rundvisning og et indlæg om udfordringer ved at være kirke et sådant sted.
Præstefamilien hedder Lisbeth og Christian
Rasmussen.

Forsoningsarbejdet Musalaha
Louise Bækgaard Thomsen er mangeårig medarbejder på Musalaha i Jerusalem og koordinator for forsoningsarbejdet mellem israelske og palæstinensiske kvinder. Hun vil fortælle om Musalahas arbejde og om de kvinder,
som er med i forsoningsarbejdet. Foredraget kan arrangeres på Musalahas
kontor i Jerusalem eller på hotellet. Kontakt Louise på email: louise_v_
thomsen@hotmail.com eller tlf.: (972) 052 898 53 83
Dansk familieliv i Israel
Lise Nielsen, den ene halvdel af den danske præstefamilie i Jerusalem, vil
fortælle om hverdagen i Israel, mødet med det israelske samfund og de
udfordringer og glæder, som det medfører.
Mødet kan arrangeres på hotellet eller i Redeemer Church i Den Gamle By,
hvor den danske menighed holder til. Kontak Lise og Jakob Nielsen.
Religion, politik og sociale forhold i Israel - på Jesu tid og i dag
Jakob Nielsen er dansk præst, men underviser også på Caspari Center.
Hans særlige interesse er Israel på Jesu tid, og hvordan et bedre kendskab
til det påvirker vores læsning af Det Nye Testamente.
Mødet kan arrangeres på hotellet eller i Redeemer Church i Den gamle By,
hvor den danske menighed holder til. Kontak Lise og Jakob Nielsen.
Møde med messianske jøder og kristne palæstinensere
Gennem deres arbejde har den danske præstefamilie i Jerusalem god kontakt med både messianske jøder og kristne palæstinensere. De formidlergerne denne kontakt og arrangerer et møde på hotellet med en messiansk
jøde eller en kristen palæstinenser. Kontak Lise og Jakob Nielsen.
Nadverandagt i gravhaven
Besøg gravhaven sammen med den danske præst i Jerusalem. Besøget
indledes med en rundtur i haven, hvorefter der holdes en kort andagt med
forkyndelse og sang. Der sluttes af med nadver på et af de hertil indrettede
samlingssteder. Gravhaven er beliggende 5 min. grang mod nord fra Damaskus Gate lige uden for Den Gamle By. Kontak Lise og Jakob Nielsen.

Den Danske Kirke i Jerusalem
Lise og Jakob Nielsen
Bar Kochba Street 91/5
IL-Jerusalem 97892, Israel
Tlf. +972 77 532 4254
Mobil 0544423154
jakob@caspari.com

Immanuel Kirken, Tel Aviv
Lisbet og Christian Rasmussen
Beer Hofman street 15
Tel Aviv-Yafo 61016, Israel
Tlf. +972 03 682 0654
pastorjaffa@gmail.com

