


Våra hebreiska rötter 
 

Vad innehåller resan ”Våra hebreiska rötter”? Jo en upptäcksresa in i den judiska världen sam-
tidigt som en rundresa i Israel pågår. Vi reser i ett land som har både kristna och judiska röt-
ter som i denna resa står som två olivträd på ömse sidor om det vi beser. 

Nu närmar vi oss alltmer den tiden då de båda linjerna: de kristna och det judiska folket när-
mar sig alltmer. Men inte bara det utan också att man lär sig av varandra. Detta var något 
som före Israels tillblivelse var ytterst ovanligt. 

Men nu samtalar man med varandra både här och där, i syfte att förstå varandra, vilket är 
grunden för att man ska kunna komma närmare varandra i djupgående frågor. Samtalen 
öppnar upp för förståelse för bibeltexterna. 

På ett djupare sätt än vad vi anat får vi se hur Gud haft sin väg också i och genom det judiska 
folket såväl som i kristna församlingarnas liv. 

Därför finns det inslag i denna resa där vi har möjlighet att stifta bekantskap med judiska 
texter och hur man tänker kring andliga frågor. Det får vi göra under några timmar i en 
Yeshiva, som är en talmudskola, samt en bibelskola. Att kunna komma in på en sådan är 
egentligen generellt omöjligt, men här finns nu tillfälle för det och dessutom så är det en 
yeshiva där både män och kvinnor studerar. Det gör det möjligt att alla kan få vara med. Van-
ligtvis så har jag med grupper förr haft turen att få en svensktalande lärare, som på ett 
mycket bra sätt kunnat förmedla till alla så att alla kunnat förstå. 

Vi kommer också få möjligheten att höra flera röster. Tänk så bra att höra av andra hur de 
har det i det heliga landet. Från många grupper så har detta varit det som gett mest intryck 
av bestående karaktär. Man har också fått mer ”kött” på benen när det gäller för hur man 
skall be för Israel. 

Gudstjänster är också viktiga. Dels att ha en egen andakt men också att kunna komma till 
olika synagogor och uppleva atmosfären. Många har förr om åren uttryckt hur de upplevt 
Anden vila över gudstjänstdeltagarna. Vidare så har de messianska troende ökat i landet. Här 
kan man i en messiansk gudstjänst nästan förflytta sig till hur de första troende judarna på 
Jesus firade sina gudstjänster. På ett påtagligt sätt kommer vi tillbaka till hur det var från 
början. Detta samtidigt som vi kommer närmare all uppfyllelse av profetiska skrifter. 

På så sätt är denna resa unik. Då den kombinerar kristna och judiska platser och kristna och 
judiska texter i en harmoni utifrån en hel bibel. Följ med och upplev det själv! 

 
Med vänlig hälsning,  
Folke 



 
Dag 1 - Fredagen den 12 maj.  
Resdag till Israel. Vi flyger med Österrikes flyg kl 06: 35 
från Arlanda och byter flyg i Wien efter ankomsten kl 
08:50. Kl 10:20 reser vi vidare till Israel och anländer där 
kl 14:45. När vi gått igenom passkontrollen samt fått våra 
väskor far vi med hyr-buss upp till Tiberias och checkar 
in på hotell Restal. Här får vi vår middag samt att vi här 
också firar en shabbatsmåltid som leds av reseledaren. 
 
Dag 2 - Lördagen den 13 maj.  
Efter en härlig frukost far vi norrut till konstnärsstaden 
Safed. Safed är också hemvisten av den så kallade Luria -
Kabbalan. Vi får en rundvandring i det gamla Safed .  
Besöker några synagogor och får lite inblick i vad  
Luria- Kabbalan står för och vilken betydelsen den haft 
för det judiska folket. 

Vi far vidare ner till Tiberias sjö och besöker kända plat-
ser som Saligprisningarnas berg, Kafarnahum, samt Kib-
butzen Ginnosar som innehar den så kallade ”Jesusbåten” 
C:a 2000 år gammal! Vi far vidare till Tiberias och beser 
Moses Ben Maimonides grav och minnesplats. Han är 
även kallad Rambam, och är sedd som den störste  
filosofen inom judendomen. Hans tankar har haft stor  
betydelse för den moderna staten Israels tillkommelse. 
Middag på hotellet. 
 
Dag 3- Söndagen den 14 maj.  
Efter en härlig frukost far vi nu söderut genom Jordan-
dalen. När vi reser längst Jordanfloden kommer vi märka 
hur landskapet förändras genom olika klimatzoner. Vi 
kommer till Utkanten av Jeriko och besöker dopstället vid 
Qasr El Yahud, som är det mer autentiska dopområde där  
Johannes döparen höll till. Vi far sedan upp till Jerusalem 
och beser utsikten från Skopus-berget vid det hebreiska 
universitetet, där vi också kan se utsidan på universitets-
synagogan. Vi far vidare och beser utsikten över Judea 
Bergbygd. Därefter till utsikten över Jerusalem från  
Olivberget. Vi far sedan vidare till Kibbutz Ramat Rachel 
där vi på håll kan se Betlehem före vi äter vår lunch i  
Kibbutzens matsal. Vi far sedan och beser på utsidan 
Knesset och den menorah som England skänkte till staten 
Israel. Vi far sedan till vårt hotell vid namn Prima Park. 
Här får vi vår middag. 
 
 



Dag 4 - Måndagen den 15 maj.  
Vi far nu till Jerusalems gamla muromgärdade stad och 
beser Zionberget med den övre salen och Kung Davids 
gravmonument. Vidare Zionporten – Judiska kvarteret 
med Cardo-gatan – Hiskias mur – Hurvasynagogan - 
Tempelinstitutet – Katros hus (den siste överste-
prästens hem) – Västra muren där vi förhoppningsvis 
kommer att se och höra flera Bar Mitzah – firanden, 
Då det är en av veckodagarna man läser ur Torahn 
( De fem Moseböckerna) Kl c:a 15.30 kommer vi att  
besöka en Yeshiva, som är en högskola för Talmud- 
Midrash- och bibelstudier. Det är en Yeshiva som både 
kvinnor och man studerar tillsammans. Vi får här veta 
hur man studerar här. Middag vid hotellet. 
 
Dag 5 - Tisdagen den 16 maj.  
Vi far till Davids stad som ligger söder om den  
muromgärdade staden. Vi får en guidad vandring och 
får bese det som man anser är en del av Kung Davids 
palats, vidare ner i tunnel-gångar där vi bl a beser Den 
väg som Davids män tog sig in i Jebuséerstaden  
Jerusalem. Längre fram får vi se de cisterner som  
förmodligen kom till under Melkisedeks tid. Vi ser här 
också en film som visar hur det såg ut på Kung Hiskias 
tid. Vi kan sedan ta oss ut via den kanaaneiska tunneln 
som man torrskodd går igenom eller med Hiskias  
vattentunnel, vilket man går med badskor samt lysen 
då inga lampor finns i den mer än 400 meters tunnel. 
Valet är ditt. 

Efter besöket tar vi oss till den arkeologiska parken, 
som ligger alldeles söder om Tempelplatsen samt  
väster om. Vi ser först en film och får en guidad  
vandring där vi närmare får bese de enorma stenarna 
som ligger vid hörnan av muren. Vi vandrar vidare till 
tunneln som går längst den västra sidan av stödmuren 
till det forna templet. Där får vi se Herodes enorma 
murbygge med en jättesten som väger hundratals ton i 
vikt. Vi får också veta varför just den stenen har den 
positionen så högt upp från den ursprungliga gatan 
nedan. Vi kommer ut på den muslimska kvarteret och 
vandra vidare till Gravkyrkan där vi får se en grav vid 
utkanten av rotundan som är från andra templets tid. 

Vi intar vår lunch som vi själva bekostar i det judiska 
kvarteret. Där kan vi inta mat som är kosher och få 
veta om vilken betydelse. den har för det judiska folket. 

Resten av eftermiddagen fri för egna strövtåg. 

Middag vid hotellet. På kvällen samling kring något  
intressant judisk tema samt judiska sånger. 
 
 



 Dag 6 - Onsdagen den 17 maj.  
Efter vår frukost far vi till Bokens museum och beser de 
skriftrullar bl a Jesaja rullen som man fann i Qumran. Vi far 
sedan ner till Qumran och beser utställning samt platsen 
för Esséernas bosättning och sedan grotta 4 som kallas för 
biblioteksgrottan. Här kan vi äta vår egen bekostade lunch 
innan vi far vidare söderut och far förbi Davids källa och 
beser en utgrävning av en synagoga. Vi far sedan till Boqek 
och har här möjlighet att bada i Döda Havet som innehar 
drygt 30% av salt. Vi far vidare till Tell Shevah ( öster om 
Beer Sheva) Och beser en utgrävd stad med cisterner som 
inrymt 75 familjer. Här har vi lämningar av flera kulturer, 
samt får en förståelse av vissa bibeluttryck. Vi far sedan  
tillbaka till Jerusalem. Middag på hotellet. 

Dag 7 - Torsdagen den 18 maj.  
Vi far nu västerut till Jaffa som har en 5000-årig historia. 
Här besöker vi Simon Garvarens hus, vidare vidtar en vand-
ring i Jaffa där vi på håll ser strand - delen av Tel Aviv som 
från början var an trädgårdsstad grundad 1909. Vi far sedan 
vidare till Tel Avivs universitet och beser Diaspora-museét 
(Bet Hatefuzot) som har en utställning i en 4000-årig ju-
disk historia. Vi far sedan till Caesarea och beser Herodes 
hamn och byggnationer. Här kan vi inta en lunch och njuta 
av Medelhavets böljor. Kort samling för en stadsvandring till 
Mehane Yeshudah-marknaden. Middag på hotellet. 

Dag 8 - Fredagen den 19 maj.  
Vi far på morgonen till Yad Vashem och beser utställningen 
av 6 miljoner judars förintelse under andra världskriget. Vi 
beser även Herzl berget och stillar oss för det stora undret 
av att Israel återuppstod som ett eget land. Vi far sedan ner 
till centrala delar av Jerusalem och förbereder oss för shab-
baten som kommer att inträffa. Här finns också möjligheten 
att komma ner till Västra muren och se hur man firar Shab-
batens ingång. Det finns också möjlighet att besöka någon  
synagoga och uppleva shabbatsstämningen. På hotellet har 
vi en Shabbatsmåltid som kan ledas av reseledaren. Efter 
middagen vidtar det för de som vill en Shabbatsvandring 
där vi förhoppningsfullt kan höra shabbatssånger ljuda i 
grannskapet. 

Dag 9 - Lördagen den 20 maj.  
Detta är hemresedagen. Kl 15:35 avgår flyget till Wien. Vi 
behöver vara 3 timmar före avgången d v s 12: 35. Trots 
detta ska vi försöka vara med i en messiansk synagoga i 
början av gudstjänsten som börjar kl 10.00. Alternativt i  
någon närbelägen synagoga, som ofta börjar vid 9-tiden. I 
Wien avgår planet till Arlanda kl 20: 25. Vi anländer till  
Arlanda kl 22: 35 



RESELEDARE: Folke Holtz f.d Präst i Svenska 
kyrkan, Teol.Kand, Fil mag i religionshistora, 
Graduated from Paideia – The European  
Institute for Jewish Studies in Sweden.  
folke.holtz@gmail.com  
 

Prel. pris: 22950 kr 

ENKELRUMSTILLÄGG:  6950  kr 

INGÅR: Flyg, flygplatsskatter, transfer mellan 
flygplats och hotell i Israel, del i dubbelrum 8 
nätter, hotellskatt, halvpension hela resan dvs. 
frukost och middag dagligen. Utflyktsprogram 
och entréavgifter enligt specifikation i denna fol-
der, lokal guide och erfaren reseledning.  
INGÅR EJ: Kostnader för luncher och måltids-
dryck. Dricks tillkommer med 240 shekel (ca 
630kr).  
AVRESEORT: Arlanda 
FLYGBOLAG:  Austrian airlines  
HOTELL:  Hotel Restal, Tiberias 
Prima Park, Jerusalem 
 
Vill du klimatkompensera resan? Javisst, läs mer 
på vår hemsida eller fråga oss! 
 

Anmälan sker till Duveskogs Reseservice online på www.duvres.se eller ring oss på 0278-16005. När du fått din bokningsbe-

kräftelse ska en anmälningsavgift på 1500 kr betalas inom 7 dagar (summan avdrages sedan vid slutfakturering). I samband 

med att man betalar sin anmälningsavgift kan man också köpa till reseförsäkring och/eller ett avbeställningsskydd, som gör 

att man får nästan hela resan återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc. Läkarintyg erfodras.  

Avbokningsvillkor: Fram till 45 dagar innan avresan kostar en avbokning 5% av resan pris, dock lägst 700kr. 45-35 dagar 

före avresa kostar en avbokning 25% av resans pris. 34-21 dagar för avresa kostar en avbokning 50% av resans pris. 20 dagar 

före avresa kostar en avbokning 100 %. Om vi som arrangör avbokar resan så meddelas detta senast 4 veckor före avresa och 

då betalas 100% tillbaka till resenär. Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter eller på grund av för få  

deltagare, informerar vi resenärerna om detta senast 4 veckor före avresan. I 

sådant fall återbetalas hela inbetalda summan.   

Vi reserverar oss för:  prisändringar som ligger utanför vår kontroll, som  

kan bero på höjda flygpriser, flygskatter, valutakurser, tidsändringar etc.   

Vi reserverar oss också för om en reseledare förhindras att fullfölja resan  

pga. sjukdom eller annan händelse som omöjliggör hans medverkan, så  

genomförs resan med annan reseledare. 


