
Kvinnuferð til Ísrael
20 - 30. juni 2019

.... fólk títt skal vera fólk mítt, og Gud tín skal 
vera Gud mín; Rutt 1.16
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Hósdagin 20. juni 
Møtast stundisliga á flog- 
vøllinum í Vágum kl. 07:30. 
Fráferð úr Vágum er kl. 
08:20 og vit lenda í Keyp-
mannahavn kl. 11:25. Vit 
flúgva víðari við Norwegian 
kl 15:55 og lenda í Ben Guri-
on kl 21:20 lokala tíð.

Har er ferðaleiðarin Joen 
Lindqvist, ið er svenskur 
jødi og tekur ímóti okkum, 
vit koyra við bussi til hotellið Prima King í Jerusalem, har vit skulu verða 
nakrar dagar.

Fríggjadagin 21. juni
Vit byrja dagin við at vitja City of David og ganga ígjøgnum tunellina, síðani 
ganga vit “Líðingarvegin” Via Dolorosa har Jesus gekk út á Golgata við kro-
ssinum. 

Kl. 12:15 koyra vit til Yad Vashem, sum er Holocaustsavnið yvir 6 mill. 
jødar sum vóru dripnir undir seinna heimsbardaga.
Eftir vitjanina á Holocaust savninum koyra vit niðan á Oljufjallið, her skoða 
vit yvir tann gylta staðin. Vit enda útferðina við Grátimúrin, her savnast 
nógvir jødar hvønn fríggjadag beint áðrenn shabbat. Við Grátumúrin fara 
kvinnumegin, tá vit hava verið frammi við múrin, eiga vit at minnist til at 
bakka nøkur fet frá múrinum áðren vit venda honum baki, hetta er at vísa 
heiður til eitt heilagt stað, her má ein ikki hava berar akslar, niðudeilur/kjóli 
skal ikki verða omanfyri knæ tvs. helig klädsel sum Joen sigur.

17:30 Leggja vit avstað frá hotellinum, vit eru bjóðaðar til sabbatsdøgurða 
hjá heimskenda talaranum Jan Willem Van der Hoeven og frú Ellen, sum 
búgva beint uttanfyri Jerusalem, her er eitt videoklipp av Jan Willem https://
youtu.be/N4l-cd1_vpU Ellen tosar hampuliga væl danskt.

Leygardagin 22. juni
Vit fara avstað stundisliga við bussinum kl 09:00. Í dag vitja vit Getse-
mane, staðið við tí tómu  grøvni úti á Golgata, sum merkir Skallastaður, 

Ferðaskrá
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og sum Jóhannes tosar um 
í kap.19:17 – og Hann bar 
Sjálvur kross Sín og fór 
út til staðið, sum kallast 
Skallastaður, á hebrais-
kum Golgata, har Jesus var 
krossfestur og jarðaður í 
urtagarðinum. Her minnast 
vit Harran við breyði og 
víni og hugleiða um deyða 
Hansara og uppreisn. 

Vit vitja ovara rúmið Áp. 2. Gott at lesa allan kapittulin. Her skulu vit eis-
ini hava helig klädsel.

Síðani koyra vit til Knesset, sum er stjórnarbygningurin í Ísrael, her steðga 
vit á og hoyra um tann stóra sjeyarmaða ljósastakan sum stendur uttanfyri 
bygningin.

Kl. 21:00 um kvøldið fara vit á Sound & Light show í Citadel, tað er beint 
innanfyri Jaffagate í gamla býnum.

Sunnudagin 23. juni
Frídagur, møguleiki at shoppa í gamla býnum.
Samling um kvøldið úti á terrassuni eftir døgurðan.

Mánadagin 24. juni
Í dag fara vit úr Jerusalem og koyra norð- 
ureftir, til Silo, sum liggur inni í Benjmins-
landi og í Judea. Her stóð Tabernaklið í 369 
ár. Áhugaverda Synagogan í Shilo er bygd 
eins og tabernaklið. Hetta er staðið sum Eli 
høvuðspresturin, Samuel og Hanna mamma 
hansara búðu, sum vit lesa um í 1. Sám. 1 
(lesa allan kapittulin.) 

Síðani koyra vit til Hotel Eshel Hashomron, 
har vit eta eina máltíð, hotellið liggur inni 
í Samaria, her hitta vit jødisku kvin-nuna 
Tova, sum fer at greiða okkum frá serligum 
hendingum í hennara lívi. Síðani koyra vit 
norðureftir til Tiberias har vit fara at gista á 
Kibbutz Nof Ginnozar, sum liggur við Gene-
zaretvatnið. Vit samlast eftir døgurðan.
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Týsdagin 25. juni
Kl. 09:00 sigla vit á Genezaretvatninum, og minnast tað um stendur í Lukas  
5, (les allan kapittulin)

Seinnapartin koyra vit til Haifa og vitja eitt eldrasamfelag fyri tey gomlu 
sum yvirlivdu týningarlegurnar í Europa undir seinna heimsbardaga. Harí-
frá koyra vit niðan til býin Safed, ið er bygdur uppi á einum fjalli og versið í 
Matt. 5.14: Tit eru ljós heimsins; Staður ið stendur á fjalli, fjalist ikki, sigst 
at verða sagt um Safed ella Tzfat á hebraiskum.

Mikudagin 26. juni
Kl. 08:00 checka vit út av ho-
tellinum við Genzaretvatnið 
og koyra suðureftir, vit vitja 
plássið Qasr al-  Yahud, har 
Jesus var doyptur, samb. Matt. 
3.16, her dvølja vit eina løtu, 
síðani koyra vit til heimsins 
elsta bý Jeriko, vit lesa um 
Jeriko í Josva 2. (les allan ka-
pittulin) Í Jeriko eta vit eina 
máltíð, haðaniífra koyra vit 
til Deyðahavið, vit steðga við 
heimskendu kosmetikkfabrik-
kina AHAVA, aftaná fara vit við rennistrongi uppá Masada. Eftir upplivingina 
á Masada gongur leiðin beinleiðis móti Spa hotellinum Oasis við Deyða-
havið, har kunnu vit hvíla okkum, eta og svimja.
Vit samlast um kvøldið eftir døgurðan.

Hósdagin 27. juni
Frídagur við Deyðahavið.

Fríggjadagin Sabbat 28. juni
Frídagur við Deyðahavið.

Leygardagin 29. juni
Vit checka út av hotellinum, koyra gjøgnum oyðimørkina til býin Arad, 
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síðani viðari til Tel Aviv og Jaffa har Jónas flýggjaði undan Gudi, sum vi lesa 
um í Jónas 1-16, síðani checka vit inn á hotel Grand Beach, sum liggur við 
strondina, efir døgurðan um kvøldið savnast vit fyri seinastu ferð, tí
dagin eftir fara vit heimaftur.

Sunnudagin 30. juni
Vit eta morgunmat og checka út av hotellinum, bussurin koyrir kl 08:00 til 
Ben Gurion flogvøllin , vit flúgva kl. 12:25 til Keypmannahavnar, vit lenda 
har kl 15:55 og flúgva víðari til Føroyar við Atlantic kl. 18:35

Íroknað í kostnaðin er: 
Allar flogferðir, gisting í dupultkamari á góðum gistingarhúsum í Ísrael, 
morgunmatur, døgurði um kvøldi, drykkjupeningur, allar útferðir.

Ikki íroknað í kostnaðin: 
Ferðatrygging, drykkjuvørur, matur mitt á degi.
Minnist til at drekka nógv, tað verður heitt í Ísrael tá vit eru har, so hav altíð 
eina fløsku av vatni hjá tær og okkurt á høvdinum.

Broytingr kunnu koma fyri!


