
Pilgrimsrejse 2019 

Det Hellige Land 
Det program beskriver pilgrimsrejsens overordnede temaer dag for dag. Generelt vil vi 
kører i bus til de steder, som ligger længere væk fra vores indkvartering. Med mindre 
andet er nævnt, spiser vi frokost lokalt som ikke er indeholdt i rejsens pris. 

Det er kotyme at give guiden drikkepenge, som beløber sig til ca. $2-$3  pr dag. 



Afrejse og ankomst 

Lørdag 10. august 

Afrejse med Air Baltic, kl. 19:30 via Riga til Tel Aviv, fra Kastrup. Mødetid i Kastrup Lufthavn 
kl. 17:00 i mellemgangen mellem terminal 2 og 3. 

Sen ankomst til Tel Aviv, hvor vi kører i bus til Jerusalem og De Franske Søstre. Deres 
kloster ligger ca. 200 meter fra Damaskusporten, som er en af fire porte indtil den gamle 
bydel. 

Søndag 11. august 

Efter en meget sen ankomst, sover vi længe og mødes til morgenmad kl. 11:00. Herefter 
mødes vi med vor guide Bente Jonas, som fører os til Gravkirken. Efter dette vort første 
besøg i Gravkirken går vi gennem det armenske og det jødiske kvarterer til Grædemuren. 



I Jesu’ fodspor 

Mandag 12. august 

Maria bebudelse og Jesu fødsel 

Efter morgenmad kører vi med bus til Bethlehem, hvor 
vi undervejs gør ophold på Hyrdernes Mark. Her fejrer 
vi messe, hvorefter vi kører ind til Bethlehem og 
besøger Fødselskirken. 

Vi spiser frokost hos en kristen palæstinensisk familie, 
før vi kører til Ein Karim, hvor Maria mødte Elisabeth og 
hvor Johannes Døberen er begravet. 

Tirsdag 13. august 

Jesus græder over Jerusalem 

Efter morgenmad kører bussen os til Domus Flevit, som er stedet, hvor Jesu så ud over 
Jerusalem og græd. Her fejrer vi messe, hvorefter vi kører videre til Himmelfartskapellet, 
Alle Nationers Kirke, Gethsemane Have og Marias Grav. 

Vi spiser frokost på en restaurant med udsigt til Scopusbjerget, hvorefter vi kører videre til 
Hezekia’s tunnel og Siloam Dam og den udgravede processionsvej op til Templet. 



Onsdag 14. august 

Den sidste nadver og Jesu tilfangetagelse 

Om formiddag besøger vi Nadversalen, 
Dormitionskirken og Hanegalskirken med 
Jesus’ fængsel, hvor vi fejrer messe. 
Herefter spiser vi frokost før vi besøger det 
Latinske Patriarkat, hvor vi modtages og 
orienteres om de mange lokale projekter, 
som vores donationer går til. Om 
eftermiddagen vil det være muligt at gå på 
egen hånd rundt i den gamle by. 

Om aftenen spiser vi en festmiddag, som er inkluderet i rejsens pris. 

Torsdag 15. august 

Besøg til dåbsstedet ved Jordan floden 

Efter morgenmad kører vi i bus til dåbsstedet ved Kasar el Yehud nær Jericho, hvorefter vi 
kører videre til Qumran, hvor dødehavsrullerne blev fundet. Det vil være muligt at bade i 
Det Døde Hav under vores besøg her, inden vi kører tilbage til Jerusalem. 



Fredag 16. august 

Jesu Lidelse 

Efter morgenmad kører vi til Sankt Anna 
kirke, hvor vi fejrer messe. Herefter går vi til 
Betesda Dam, hvor Jesu helbredte den 
lamme før vi går korsvejen ad Via Dolorosa. 

Efter frokost besøger vi udgravningerne 
ved Sydmuren inden vi overværer 
Sabattens begyndelse ved grædemuren. 

Lørdag 17. august 

Jesu opstandelse 

Vi fejrer messe hjemme hos søstrene, hvorefter vi besøger Yad Vashem og Israel Museet. 
Eftermiddagen er uden program, så man har mulighed for fordybelse eller sidste besøg i 
den gamle by. 

Søndag 18. august 

Hjemrejse 

Hjemrejse med Air Baltic BT772 fra Tel Aviv med afgang kl. 07:00 og med ankomst til 
København kl. 13:30. Meget tidlig afgang med bus til lufthavnen, hvorfor vi får en 
morgenmad to-go.


	Afrejse og ankomst
	Lørdag 10. august
	Søndag 11. august
	I Jesu’ fodspor
	Mandag 12. august
	Tirsdag 13. august
	Onsdag 14. august
	Torsdag 15. august
	Fredag 16. august
	Lørdag 17. august
	Søndag 18. august

