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GUDS MISSION TIL VERDEN GÆLDER
FORTSAT DET JØDISKE FOLK!

OVERSKRIFT
sraelsmissionens hovedformål er at bringe

I

evangeliet om Jesus tilbage til det jødiske
folk. Det gør vi sammen med vores partnere
i Israel og ved at engagere os i projekter i
både Israel og andre steder i verden. Derudover ønsker vi at fremme en forståelse for
kristendommens jødiske rødder og give
kristne i Danmark en dybere forståelse af
vores kristne identitet. Derfor tilbyder
Israelmissionen en række ressourcer, som du
kan læse om i dette katalog.
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SAMARBEJD MED OS!
Israelsmissionen har flere samarbejdspartnere i bl.a. Israel,
som hver især arbejder med unikke problemstillinger.
Vi synes bl.a. det er en god idé at samarbejde med partnere i
udlandet, fordi vi mener, at når jøder og ikke-jøder arbejder
sammen om at gøre jøden Jesus kendt, så får begge parter et
mere helt billede af Gud og hans mission.

BIBELARBEJDET

I

sraelsmissionen har et samarbejde
med de tre bibelselskaber, som arbejder i Det Hellige Land: Det israelske,
palæstinensiske og det arabisk-israelske.
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Sammen har de dannet et samarbejde,
de kalder for Bible Land Team for at
være et vidnesbyrd om den forsoning,
som Bibelen også kalder mennesker
til. Hver i sær har de tre selskaber også
mange spændende projekter, som det
kunne være relevant for dig og din
menighed at engagere sig i.

OVERSKRIFT
STUDENTERARBEJDET

D

et kristne studenterarbejde i Israel (FCSI) omfatter både hebraiskog arabisktalende studerende, men af praktiske årsager mødes hver
sproggruppe for sig i det daglige. I løbet af året er der konferencer, hvor
alle studerende mødes – altså både jøder og arabere. Arbejdet er vigtigt,
idet disse studerende i de kommende år vil sætte deres fingeraftryk på,
hvordan fremtiden skal være – for både Jesus-troende jøder og kristne
palæstinensere.

MUSALAHA

M

usalaha er en organisation, der arbejder med at bygge bro over den dybe
og smertefulde kløft, som skiller palæstinensere og israelere i en af verdens mest
komplicerede konflikter. Organisationen
arbejder primært blandt kristne palæstinensere og Jesus-troende jøder i Israel og
bruger det fælles trosgrundlag som udgangspunkt for at mødes. Musalaha ønsker
gennem sit arbejde at efterleve Jesu lære og
eksempel om at elske sin næste som sig selv.
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IMMANUELKIRKEN I JAFFO

I

sraelsmissionen er engageret i menighedsarbejdet i Immanuelkirken
i Jaffo, hvor Lisbeth og Christian Rasmussen er præstepar for den
hebraisk-, engelsk- og russisksprogede menighed. Hver uge samles mennesker fra seks kontinenter og mange forskellige samfundslag til gudstjeneste i kirken, og der kommer jævnligt nye til. Immanuelkirken er også
rammen om mange kulturelle tilbud – blandt andet orgelkoncerter og
turistgrupper. Blandt de besøgende er der en del jøder, som ikke tror på
Jesus.

OVERSKRIFT

DEN DANSKE KIRKE I JERUSALEM

D

en Danske Kirke er Israelsmissionens platform for arbejdet i Jerusalem – både i forhold til de danskere, som opholder sig i byen og
for kontakten til lokale samarbejdspartnere. Menigheden er hjemsted
for danske volontører, studerende, fastboende, udstationerede danskere i
internationale opgaver, turister m.fl. Den Danske Kirke er også rammen
om sociale aktiviteter, bibelundervisning og udflugter til spændende
steder. Ca. hver 14. dag er der åbent hus i præstelejligheden hvor præstefamilien og kirkevolontøren sætter aktuelle temaer på dagsordenen.
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CASPARI CENTER

C

aspari Center er et teologisk ressourcecenter, som arbejder med
uddannelse af den næste generation af ledere i den messianske
bevægelse i Israel. Caspari Center ser det som sin opgave at støtte unge
ledere inden for den messianske bevægelse i fremtiden.
Ud over det væsentlige arbejde med at uddanne ledere, er centeret også
involveret i meget andet undervisning, foredrag, discipelskabstræning, bogudgivelser samt akademisk forskning. I øjeblikket samarbejder
Israelsmissionen med Caspari Center gennem ansættelsen af David
Serner, som udover at være dansk præst i Jerusalem også er ansat på
halv tid ved Caspari Center. Derudover støttes centeret via volontører og
økonomisk støtte.

OVERSKRIFT

EBENEZER-HJEMMET

E

benezer er et kombineret pleje- og alderdomshjem i Haifa, og
beboerne er både Jesus-troende jøder og kristne arabere. På denne
måde er Ebenezer samtidig en ramme for forsoningsarbejde. Siden
grundlæggelsen af hjemmet i 1976 har Israelsmissionen været engageret
i hjemmets arbejde – både ved at sende sygeplejersker og
volontører til stedet, men også
via økonomiske
bidrag.
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MØD OS!
Herunder kan du læse om de spændende foredrag og bibeltimer,
som Israelsmissionens foredragsholdere tilbyder. Se opdateret
version på israel.dk

FOREDRAGSLISTE
KRISTENDOMMENS JØDISKE RØDDER
v/ Bodil F. Skjøtt; Arne H. Pedersen; Jan Holm Mortensen
ristendommen har ikke blot sit udgangspunkt i Jerusalem og det
som der skete med jøden Jesus. Den har også sine rødder i den
jødiske tro og historie, og den bliver rodløs, når disse rødder glemmes.
Den første kirke var en jødisk bevægelse. Nok er dåb og nadver kristne
sakramenter, men deres betydning må ses i lyset af Israels historie i GT.

K

PÅSKE I JERUSALEM - DENGANG OG I DAG
v/ Bodil F. Skjøtt
åske er uden sammenligning den vigtigste fest i Jerusalem - på Jesu
tid såvel som i dag. Foredraget former sig som en vandring gennem
Jerusalem under påskeugen - den jødiske såvel som den kristne.

P
8 8

Jødisk og kristen identitet er uløseligt knyttet sammen med påskens
fortælling. Men et indblik i jødisk påskefejring og det jødiske
påskemåltid giver også en større forståelse for den kristne påske og Jesu
sidste måltid.

MARKUSEVANGELIET OG DEN
UPARFUMEREDE JESUS
v/ Kai Kjær-Hansen
or Markus er der en del hemmeligheder i Jesu forkyndelse og virksomhed. Hvem, Jesus virkelig er, kan kun forstås i lyset af hans
opstandelse. Markus giver et billede af Jesu virksomhed blottet for sentimentalitet og romantik. Dermed udfordrer han også os i det 21. århundrede, som ofte parfumerer Jesus med sentimentalitet.

F

JESUS I DE JØDISKE FESTER
v/ Jan Holm Mortensen
i fejrer jul, påske og pinse til minde om begivenheder omkring Jesus, som er omtalt i det ny testamente. Men påske, pinse og løvhyttefest, var allerede en del af den jødiske festkalender på Jesu tid – og
forbindelsen er ikke tilfældig. Gå med på opdagelse i sammenhængen
mellem den gamle pagts fester – og opfyldelsen i Jesus Kristus.

V

KVINDER I BIBELEN
v/ Bodil F. Skjøtt
e bibelske tekster handler mest om mænd og de er stort set alle
skrevet af mænd. Vi kender navnene på Jakobs 12 sønner, men ikke
hans døtre. Jesu havde disciple og vi kender navnene på de 12 mandlige.

D

Men Bibelen handler også om kvinder og stiller vi skarpt på dem, kan vi
ikke blot lærer mere om dem, men også om Gud, som skabte mennesket
i sit billede – som mand og kvinde.

PÅ VANDRING MED PATRIARKER OG PROFETER
v/Bodil F. Skjøtt
t møde med en række af hoverpersonerne i den bibelske fortælling
som et spejlbillede for vores eget liv i dag.

E
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NÅR KRISTNE DELER EVANGELIET MED JØDER
v/Krista Rosenlund Bellows
år kristne deler evangeliet med jøder
- så fortæller de om jøden Jesus til hans eget folk.
- så gør de det side om side med jøder, der også tror at Jesus er
jødernes Messias og verdens Frelser.
- og så kommer elementer fra to tusind års historie i spil.
Den danske Israelsmission er med!

N

BLODGUD!
v/ Jakob Wilms Nielsen & Arne H. Pedersen
m ofrene i det Gamle Testamente. Har du nogensinde overvejet,
hvad alt det blod egentligt skal til for? Offerkulturen i det Gamle
Testamente kan ofte forekomme os fjern og fremmedartet, ja, Gud kan
måske oven i købet komme til at synes fremmed og blodtørstig.

O

Så hvad stiller vi op med alt det blod og alle de ofre? En anderledes
forkyndelse, hvor både Jakob og Arne kommer på banen – og hvor termen “opbyggelig forkyndelse” vil få en meget praktisk dimension!

ER BIBELEN SÅ KEDELIG SOM MAN OFTE SIGER?
v/Kai Kjær-Hansen
oredraget belyser emnet ud fra en gennemgang af tekster fra Matthæusevangeliet. Det afslører både humor og ironi i Jesu fortællinger
og giver anledning til at se endnu engang på bibeltekster, som vi troede
vi kendte godt.

F

PINSENS JØDISKE RØDDER
v/Arne H. Pedersen
o, den er god nok! Jøder fejrede og fejrer fortsat pinse. Hvad gemmer
der sig af rigdomme i pinsens gammeltestamentlige fortid og kan den
kaste nyt lys og give nyt liv til kirkens pinsefejring? Det handler om Gud
der gør sig kendt og om ord der bliver til ånd og liv.
10 10

J

SABBATTEN
v/ Arne H. Pedersen
or det jødiske folk er sabbatten bl.a. et tegn på, at de ikke længere er
bundet af slaveriet i Egypten. De er frie mennesker. Men hvordan
skal vi – som medlemmer af den nye pagt – forholde os til Guds bud om
at holde hviledagen hellig? Hviledagen har stadig værdi, for Gud ønsker
stadig at minde os om, hvorfor vi er skabt – ikke til en bestemt nytte,
men simpelthen fordi Gud elsker os og ønsker at være sammen med os.

F

ISRAEL, BIBELEN OG LANDLØFTERNE
v/ Jan Holm Mortensen
taten Israel blev oprettet i 1948. Nogle ser det som en opfyldelse af årtusindgamle løfter i bibelen. Men er det nu så simpelt? Hvordan føres
de gammeltestamentlige løfter videre i det nye testamente? Hvordan skal
vi som kristne forholde os til det jødiske folk og staten Israel?

S

EVANGELIET I DET GAMLE TESTAMENTE
v/Arne H. Pedersen
i har ofte en forestilling om, at evangeliet er noget, som hører det
Nye Testamente til – og kun der. Men det er en forenklet tankegang, som misser den væsentlige pointe, at Gud allerede i det Gamle
Testamente begynder at åbne op for den fantastiske gave, evangeliet er.
For at få indblik i dét, har vi brug for et overblik over det Gamle Testamentes historiske begivenheder og hvilke forventninger til Messias, der
herskede på Jesu tid.

V

MISSION - DET UMULIGES KUNST
v/ Jan Holm Mortensen
irken er sendt. Kirken er kaldet til mission. Men mange af os bliver
trætte, bare vi hører ordet ”mission”. Og er det ikke kun for de
særligt kaldede og udrustede, de (lidt for) sikre og stærke i troen? Findes
der en tilgang til ”mission”, som giver os andre luft og plads til at være
med helt og udelt?

K
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JERUSALEM - BYEN HVOR RELIGIONERNE BRYDES
v/ Bodil F. Skjøtt
erusalem er en hellig by for både jøder og muslimer og byen har op
gennem historien været anledning til strid. Hvem var der først, og
hvem har været der længst? Hver gruppe har sin historie at fortælle.
Hvordan har kristne forholdt sig til Jerusalem og det hellige land? Hvad
med de kristne som aldrig har boet andre steder?

J

RELIGIØSE OG POLITISKE SPÆNDINGER I ISRAEL/
PALÆSTINA

OVERSKRIFT

v/ Bodil F. Skjøtt; Kai Kjær-Hansen
p gennem historien har der været spændinger i Mellemøsten.
Konflikter har skabt mure og barrierer mellem israeler og palæstinensere – men også mellem jøde og jøde og mellem jøde og kristen. Og
hvordan er forholdet mellem arabiske kristne og Jesustroende jøder? Er
forsoning ikke bare nødvendig, men også mulig?

O

ISRAEL: ET LAND, ET FOLK OG EN STAT
v/ Bodil F. Skjøtt
srael er et ord, vi ofte møder i de bibelske tekster – men også i dagspressen. Det er navnet på Jakob, men bruges også om hele hans familie, folket Israel. Det bruges geografisk om landet Israel, og i NT taler
Paulus om, at ikke hele Israel er Israel. Hvad betyder Israel, når vi læser
om det i Bibelen, og hvordan adskiller det sig fra Israel i dagens avis?
Hvilken sammenhæng er der mellem landet, folket og staten Israel?

I
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FOLKEKIRKE, JØDER OG NAZISME
- EN DANSKERS FORTID
v/ Kai Kjær-Hansen
anmark blev besat af nazisterne i 1940, og livet gik på mange måder
ufortrødent videre. Men hvad gjorde og sagde kirkens talsmænd?
Hvordan reagerede danske jøder på besættelsen og hvordan var kontakten mellem kirken og det jødiske samfund i Danmark efter august 1943?
En spændende historie som vi skylder at fortælle til næste generation.

D

OVERSKRIFT

PORTRÆTTER AF MESSIANSKE JØDER FRA EN
HVERDAG I ISRAEL
v/ Jan Holm Mortensen
vad vil det sige at være ”messiansk jøde”? Mød nogle af de mennesker, vi kom til at kende og holde af i Israel.

H

ISRAEL, BIBELEN OG ARKÆOLOGIEN
v/ Jan Holm Mortensen
r bibelen en historisk troværdig bog? Hvad siger arkæologien? Hvad
kan vi egentlig bruge arkæologiske fund til? Nogle eksempler og
perspektiver fra én, der selv har været i gang med hakke, spade og tandbørste på jagt efter den bibelske fortid i den israelske muld.

E
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FOREDRAGSHOLDERE
OVERSKRIFT
Israelsmissionens medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og tidligere
ansatte tilbyder foredrag, undervisning og bibeltimer om en række
forskellige emner relateret til de temaer og mennesker, som vi gennem
vores arbejde har kontakt til og derfor også kendskab til.
Hvis du vil booke en af foredragsholdnerne kan du gøre det ved at kontakte Israelsmissionens sekretariat. Se opdateret version på israel.dk
BODIL F. SKJØTT
Cand.teol. og generalsekretær i Israelsmissionen siden
2007. Har tidligere boet 10 år i Jerusalem, hvor hun var
ansat på Caspari Centeret. Har derudover været 8 år
som missionær i Liberia og ansat i Det Danske Bibelselskab.
KAI KJÆR-HANSEN
Dr.teol. og tidligere formand for Israelsmissionen.
Tidligere dansk præst i Jerusalem, underviser på
Menighedsfakultetet samt redaktør af både Israelsmissionens Avis og det internationale tidsskrift Mishkan.
Har forfattet flere bøger samt artikler og var med til at
oversætte den autoriserede udgave af Bibelen fra 1992.
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KRISTA ROSENLUND BELLOWS
Krista er formand for Israelsmissionen, cand.theol.,
PhD og ansat i Indre Mission som tværkulturel konsulent. Hun har tidligere været ansat i Danmission med
ansvaret for deres arbejde i Tanzania.

ARNE H. PEDERSEN
Cand.mag. i medievidenskab og teologi samt kommunikationssekretær i Israelsmissionen siden 2012. Har
tidligere være ansat på soldaterhjem og i KFS, og har
siden 2002 været aktiv frivillig i både Israelsmissionens Unge og Israelsmissionen. Var desuden volontør
med Jews for Jesus i New York i sommeren 2007 samt
Moskva i 2013.

OVERSKRIFT

HEINRICH W. PEDERSEN
Sognepræst ved Nørup Kirke. Tidligere generalsekretær i Israelsmissionen og har tillige været udsendt
som feltpræst for danske FN-soldater i Libanon.

SIMON KRÜGER
Stud.teol. på Menighedsfakultetet i Aarhus. Derud-over
er han projektmedarbejder i Israelsmissionen og har til
daglig fingrene nede i alt, hvad der har med forsoningsorganisationen Musalaha at gøre.

JAN HOLM MORTENSEN
Cand.teol. og sognepræst ved Krist Kirken i Kolding.
Har boet 10 år i Israel, hvor han først var præst ved den
danske kirke i Jerusalem og dernæst præst ved Immanuelskirken i Jaffo.

15

OVERSKRIFT

MÅLTIDSFEJRINGER,
AKTIVITETER, REJSER MM.
På de efterfølgende sider kan du læse om de tilbud Israelsmissionen har til den der gerne vil arrangere et spændende og anderledes arrangement i kirke eller lign.

16
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OVERSKRIFT
MELLEMØSTLIG
KIRKEFROKOST
Alternativet til den traditionelle kirkekaffe.

D

e danske kirkers gudstjenester afsluttes ofte med kirkekaffe. Israelsmissionen og Israelsmissionens Unge ønsker at udvide dette
med en let Mellemøstlig Kirkefrokost for alle. Frokosten serveres umiddelbart efter gudstjenesten og indeholder en bid af det palæstinensiske
og israelske mad-marked (humus, oliven, grøntsager, arabisk brød,
tsaziki, syltede agurker mm.), tilsat et efterfølgende kort oplæg og snak
om de Jesus-troendes situation i Israel/Palæstina netop nu. På denne
måde kan menigheden få et indblik i andre troendes liv og hverdag og
tage dem med i sine tanker.
Frokosten er gratis, men vi beder gæsterne om at give en gave til vores
arbejde. Derudover ønsker vi kørslen betalt til kirken.

17
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SPIS MED OS!
Du kan prøve at fejre sabbatsmåltid som de
messianske jøder gør det.

SABBATSMÅLTID

J

ødernes sabbat begynder fredag aften, når man kan se tre stjerner på
himlen, og varer til lørdag aften til de tre første stjerner har vist sig på
himlen. I forbindelse med sabbatten fejrer jøderne også et sabbatsmåltid
med hinanden – et måltid som bl.a. skal minde jøderne om de ikke
længere er slaver, men frie!
Måltidet er præget af taknemlighed
– både i forhold til Gud og i forhold
til sin familie. Også messianske
jøder fejrer sabbatsmåltid. Her er
centrum dog ikke i lige så høj grad
befrielsen fra slaveriet i Egypten,
men fokus ligger på, at Jesus Messias har befriet os fra syndes og
dødens slaveri og sat os i frihed.

18

“skal minde
jøderne om, at
de ikke længere
er slaver, men
frie!”

Israelsmissionen tilbyder at stille en liturg til rådighed, som kan guide
og fortælle gennem måltidet. I sørger selv for mad. Sabbatsmåltidet kan
f.eks. kombineres med foredraget ”Sabbatten – fordi du er fri!” v/ Arne
Hougaard Pedersen.
18

D

en jødiske påskefest – på hebraisk
Pesach – er uden tvivl
den største af årets
fester. Den kaldes også
de usyrede brøds fest
og fejres til minde om
israelitternes udfrielse
fra Egypten.
I forbindelse med
påskefesten fejres der
også påskemåltid, som
bedst beskrives som et
liturgisk måltid, hvor
man læser, synger
og beder sig gennem
beretningen om Guds
store og under fulde
gerninger.

PÅSKEMÅLTID
Israelsmissionen
tilbyder at stille en liturg til rådighed, som kan guide og fortælle
gennem måltidet. I sørger selv
for maden. Et påskemåltid kan f.
eks. kombineres med foredraget
”Påske i Jerusalem – dengang og i
dag” v/ Bodil Skjøtt.

Messianske jøder fejrer
også påske på samme
måde og på samme
tid som andre jøder
fejrer påsken. Men den
jødiske påske fejres i
lyset af Jesus Messias.
Gennem sin lidelse og
død er han blevet det
sande påskelam, og det
som fejres, er ikke
blot udfrielsen fra
slaveriet i Egypten, men
endnu mere befrielsen
fra syndens slaveri og
fra dødens mørke. 1919

FEST MED OS
En ramme om historie, taknemlighed og forventning og en opfordring til at genopdage kirkens høst- og takkefest.

OVERSKRIFT

LØVHYTTEFEST
HVAD OG HVORFOR

I

den bibelske festkalender er der tre store fester, påske, pinse og løvhyttefesten. Påske fejres til minde om udgangen af Egypten; pinsen er en
høstfest og fejres også til minde om lovgivningen på Sinai, løvhyttefesten
markerer ørkenvandringen og Guds beskyttelse under vandringen, men
også Hans løfte om en gang at gører alting nyt.

I kirken har vi ”lånt” de to af
festerne og bruger dem til at
markere 1) vores påske, Jesu
død og opstandelse (som
fandt sted, mens jøder fejrede
deres påske) og 2) Helligåndens komme (som skete,
mens jøder var forsamlet i Jerusalem for at fejre pinse).

“markerer ørkenvandringen og Guds
beskyttelse”

Men løvhyttefesten er gledet ud af kirkens kalender. De fleste kirker
fejrer en høst- og takkefest, men uden at sætte det i forbindelse med
løvhyttefesten. Vores høst- og takkefest er blevet meget kulturbestemt og
uden henvisning til den bibelske historie. Uden at forklejne det giver
20

20

kirkens høstgudstjeneste mest
giver mening
for dem ”med
plovmuld under
fødder” og som
helt konkret har
en ”lod af Guds
jord”, som de har
dyrket. Derfor er
det oplagt at bruge den
historie og de temaer
som løvhyttefesten rummer.

OVERSKRIFT

I 3. Mos 23 kan vi læse om alle de jødiske fester, også løvhyttefesten (vv.
34ff) og igen i 5 Mos 16,13ff. Også Nehemias fortæller hvordan israelitterne efter hjemkomsten fra Babylon fejrede festen som en takkefest,
Neh 8, 13ff.
I Joh 7 fortælles om Jesus til løvhyttefest i Jerusalem. I den forbindelse
taler han om sig selv som livets vand og livets lys, to temaer som spiller
en stor rolle i løvhyttefesten – også på Jesu tid. Se fx Zak 14, 6-9 (”selv
ved aftenstid skal det være lyst”; ”levende vand der strømmer fra Jerusalem”). Netop denne tekst er en af de tekster der læses når jøder fejrer

HVORNÅR

L
21

øvhyttefesten fejres om efteråret i forbindelse med frugthøsten (druer, dadler, oliven) og lige inden den tørre tid bliver til regntid. Den
fejres altid den 15. i måneden, når månen er fuld! Sukkot, som løvhyttefesten hedder på hebraisk afslutter den festrække, som begynder med det
jødiske nytår Rosh Hashana, (bodsdage), og Yom Kippur, forsoningsdagen (tilgivelse og forsoning). Festens temaer er fællesskab (med Gud og
med alle andre), taknemlighed over livet og forventningen om den nye
tid, den evige løvhyttefest, hvor alt skal blive godt.
21

HVORNÅR

B

ibelen siger, at man skal bygge en løvhytte og ”bo” i den i 7 dage. Det
er i den jødiske tradition udfoldet nærmere og her hedder det at hytten skal laves af grene og materialer, der er forgængelige. Den skal være
skrøbelig og ikke kunne aflåses. Taget skal være så regnen kan komme
igennem, når og hvis den kommer,
således at man hele tiden kan blive mindet om Guds stjernehimmel over
en. Den skal bruges til et sted hvor man udviser gæstfrihed over for alle
og hvor alle kan samles. Den skal bruges til glæde, til taknemlig og til
bøn om at Gud vil holde sit løfte og igen gøre alting godt.

OVERSKRIFT

LØVHYTTEFESTENS TEMAER

1

”Gud sørger for sit folk”: Det gjorde han gennem 40 år i ørkenen, så
end ikke sandaler blev slidt (5 Mos 29, 4)

2

”Livet er skrøbeligt og midlertidigt” - som en løvhytte. Når husker vi
når vi sidder i den.

3

Alligevel er man aldrig mere sikker end når man er i løvhytten, for
dér ved at man ”Gud er min klippe, han rokkes ikke”. Det er bedre end
livsforsikringer og tyverialarmer.

4

”Vi bor i verden – sammen med andre”. I løvhytten er vi ikke lydsikret
mod andres råb om hjælp. Det kan høres gennem de tynde vægge.
Ligesom de andre kan høre vores råb om hjælp.

5

”Glæde og taknemlighed” er mere end en følelse – det er en livsindstilling og derfor siger Bibelens til os: Glæd dig! En opmuntring men
også et påbud.

6

”Gæstfrihed”: Alt, hvad vi har, er til låns, og vi er i sidste ende forvaltere og ikke besiddere.

gang skal vi ikke nøjes med skrøbelige løvhytter og da vil ”Gud
7 22En
gøre alting nyt” og selv bo midt iblandt os.
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LØVHYTTENS TING OG SAGER

L

øvhytten har i en jødisk
tradition samme funktion
som vores juletræ. Den skal
pyntes, man skal klippe og
klistre, finde de gamle sager
frem, lyskæder til om aftenen
i hytten. Den er en ramme om
gæstfrihed.

OVERSKRIFT

Man kan lave sig en ”lulav”: en
buket af de grene, som Nehemias omtaler – grene der bærer frugt og dufter, grene der kun bærer
frugt, grene der kun dufter, grene der ikke gør nogen af delen: forskellighed og mangfoldighed og Guds allesteds-nærvær.

DETTE KAN ISRAELSMISSIONEN TILBYDE TIL JERES
LØVHYTTEFEST

1

Vi sætter en løvhytte op hos jer – i eller ved jeres kirke/menighed.

2

Vi er med ved et arrangement, hvor vi fortæller om festen og hytten, og
hvad vi kan lære af den. Kan være alt fra 10 minutters kirkekaffe til 60
minutters foredrag. Kirkekaffens småkager kan erstattes med æbler og
sød honning

3

Vi stiller løvhytten til rådighed for jeres børnearbejde, minikonfirmander og konfirmander.
Hæftet ”7 dage i himlen” har ideer og forslag til, hvordan hytten kan
pyntes op og aktiviteter, man kan lave i forbindelse hermed. Man kan
lave dekorationer til hytten i form af tegninger, frugter og pynt, som
hænges op – alt mens man fortæller historien om ørkenvandringen.

4
23

Vi holder en konfirmandundervisning med bibelundervisning om hvad
23
løvhytten lærer os om livet i dag – med Gud og med hinanden.

LEG MED OS!
OVERSKRIFT
Israelsmissionen
vil også gerne henvende sig til børn og
børnefamilier og hjælpe med at gøre bibelens fortællinger levende og nærværende.

ISRAELSKASSEN

D

ette er en kasse hvori vi har samlet en mængde forskellige remedier,
som kan bruges i undervisning om Bibelen og Israel. Det kan ofte
være med til at gøre undervisningen mere
levende at have forskellige
ting at vise undervejs.

24
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Samuel, Rakel og andre børn i Israel
Et lille inspirationshæfte for børn i alderen 4-9 år.
Hæftet indeholder både fortællinger og forslag til
aktiviteter og er udarbejdet af Israelsmissionen.
Materialet har tidligere været trykt i Superfrø,
som udgives af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS). Teksterne er skrevet af Lisbeth
Rasmussen og Lise B. Nielsen. Aktiviteterne er
lavet af Gunvor Nikolajsen.

OVERSKRIFT

Løvhyttefest - 7 dage i himlen for hele familien
Dette aktivitetshæfte er tænkt som en hjælp til at
fejre løvhytte-familiefest i en almindelig dansk
kontekst. Det er håbet, at en årlig løvhyttefejring
må være med til at gøre det klart for flere, hvor
fantastisk der skal være på jorden, når Gud fjerner
al ondskab og fylder vores klode med sin fred og
uendelige rigdom. Det kan styrke og trøste på alle
årets dage, at det er den verden, vi snart skal få lov
at se med vores egne øjne.

LØVHYTTEFEST
7 dage i himl
en for hele familien

Løvhyttefejring er fællesskab med Gud og hinanden. Måske familie og
venner kunne samles i festugen efter aftensmaden, eller efter børn og
forældre er kommet fra arbejde, skole eller børnehave. Materialets
“7 dage” kan også bruges som “7 samlinger” og
på den måde f.eks. udgøre et børneprogram
på en menighedslejr med kirken.
Eller man kunne bruge hæftet
som inspiration til at sætte
De to hæfter kan downloades på
løvhyttefesten
på programmet i
Israelsmissionens hjemmeside elen børneklub og f.eks. invitere børn
ler rekvireres for et mindre beløb
og forældre til den store løvhytpå sekretariatet. Kontakt os for
tefejring til sidst.
nærmere info. Israelskassen kan
ligeledes rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.
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OVERSKRIFT
REJS MED OS!
Israelsmissionen har også forskellige tilbud, hvis
menigheden ønsker at tage på sin egen studie- og
menighedstur til Israel.
Der er i høj grad mulighed for at sætte jeres eget præg på sådan en rejse.
Vi lægger op til følgende modeller:
Rejsen bliver arrangeret af fx Felix eller Unitas og Israelsmissionen
byder ind i planlæggelsesfasen med forslag som kunne gøre rejsen
mere interessant. Derudover stiller Israelsmissionen rejseledere til
rådighed.
Rejsen arrangeres af fx Felix eller Unitas, og undervejs på rejsen kan
der gøres brug af Israelsmissionens ansatte i Israel. Disse tilbud kan
du læse mere om i folderen ”Tilbud til rejseselskaber”.
Rejsen arrangeres i samarbejde mellem den enkelte menighed og Israelsmissionen. Dette tilbud vil primært henvende sig til jer, som har
et missionsprojekt med en af Israelsmissionens samarbejdspartnere
eller hvis I ønsker en anderledes menighedstur, hvor I kommer mere
bagom den mellemøstlige kultur.
26
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BLIV SENIORVOLONTØR
Selvom langt de fleste af de volontører, som Israelsmissionens sender til
Israel, er unge, er ordningen ikke begrænset til denne aldersgruppe. Folk
i alle aldre kan melde sig.
Som regel er der udrejse i februar måned og igen i august, men det er
også muligt at tage individuelle hensyn og komme af sted på andre tidspunkter.

OVERSKRIFT

Når man er i Haifa bor man i tilknytning til Ebenezer-hjemmet og arbejder som ”besøgsven” på Ebenezer-hjemmet. I Jerusalem arbejder man
i bibelbutikken med forfaldende arbejde, som frigør de øvrige medarbejdere til deres arbejde. I Jerusalem bor man på det gæstehus, der er
tilknyttet Caspari Center eller på et nærliggende hostel. Begge steder er
centralt både i forhold til bibelbutikken og i forhold til Den Game By.
For arbejdet begge steder er det en forudsætning at man kan begå sig på
engelsk.
Kontakt vores sekretariat, hvis du er
interesseret - så tager vi en
snak om det.
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KONTAKTOPLYSNINGER
Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os via
nedenstående, hvor du også kan tegne et gratis abonnement på vores avis, som udkommer seks gange om året.
Den Danske Israelsmission
TORVET
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
7356 1270
kontor@israel.dk
www.israel.dk
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