Kom på vandretur

- Jesu foretrukne kursusform

Der er stadig ledige
pladser på junikurset,
som byder på smukke vandreture. (Foto:
Claus Kristensen)

AF ANDERS HJORTH VINDUM

Når et år slutter, er det tid til både at gøre
status og at se fremad. Det gælder også
Ordet og Israels kurser.
Et af højdepunkterne i 2018 var jubilæumskurset i maj. Og så var det året,
hvor det norske Ordet og Israel lånte huset til et kursus i sommerferien.
Ser man frem mod 2019, er det med
store forventninger. Som noget helt nyt
og spændende arrangerer vi nemlig et
kursus med overskriften »I Jesu fodspor«.
Her bliver undervisningslokalet skiftet ud
med støv under sandalerne.
Jesus gik mange kilometer i Galilæas smukke natur. Undervejs mødte
han mange mennesker, og han underviste sine disciple. På kurset, som varer fra
16.-23. juni, vil deltagerne gå nogle af de
samme smukke ture og ligesom disciplene lytte til Jesu ord i det fantastiske landskab.

Tid til at undervise og reflektere
Morten og Gitte Nielsen, som er kursusle8 • KURSER

dere og sammen med Harry Højgaard står
for undervisningen, glæder sig meget:
Hvad kan denne kursusform, som andre
kurser ikke kan?
Vandring var faktisk en af Jesu foretrukne
kursusformer. Han gik meget. Også efter sin opstandelse, hvor han gik til Emmaus med to af sine disciple, mens han
udlagde skrifterne for dem. Under vores
vandringer er der tid til både at undervise
»on location« og at reflektere over og tale
om undervisningen.
Hvis I skal fremhæve en af vandreturene,
som I særligt glæder jer til, hvad vil I så
nævne?
En af dagene går vi fra Nazaret mod Genesaret Sø til Kana, hvor Jesus gjorde sit
første under ved et bryllup. Under vandringen ser vi nærmere på, hvordan Jesus
konkret viser omsorg for mennesker og
formidler Guds frelsesplan via det jødiske
folk. Inden vandringen forbereder vi os

gennem undervisning i Det Danske Hus,
så der bliver god tid til at indtage landskabet med alle sanser og på den måde
opdage nuancerne i bibelteksterne.
Hvad vil I sige til dem, som overvejer tage
med på kurset?
Gør det! Og glæd jer! Vi bor med udsigt
over Genesaret Sø og Tabor bjerg – på
gode værelser – og vi får maden serveret.

Tilmeld dig
Målgruppen er folk i alderen 30-60
år, og der er plads til enkelte børn.
Ligesom de voksne skal de dog
kunne klare vandreture på 8-15 km.
Kurset koster 5.150 kr. for voksen og 4.500 kr. for børn (ekskl.
flybillet og forsikring). Tilmelding
foregår via ordetogisrael.dk.

