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Bibelkurser i Det Danske Hus ved Genesaret Sø

Ønsker du at udforske Bibelen og få større glæde ved at 
læse i den? 

Ønsker du at komme til Israel og gå lidt mere i dybden med 
de bibelske steder? 

Så er disse kurser en enestående mulighed for dig. 

Det unikke ved kurserne er, at der undervises i Bibelen 
både i undervisningslokalet og ”on location” – der, hvor det 
foregik.

I denne folder finder du vores kursustilbud i 2021, som by-
der på både noget velkendt og et par spændende nyheder.

AdventskursusBibelkursusFamiliekursusBibel og arkæologiBibelFokusSeniorkurser
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Foto

”Godt fællesskab, god forplejning 
og dejlige rammer”

Kursusdeltager
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Seniorkursus 
Tema: Et folk vender hjem
Dato: 24. april – 5. maj
Kursusledere: Tove og Jørgen Bloch
Undervisere: Ingolf Henoch Pedersen, Jørgen Bloch 
og Harry Højgaard

Om kurset:
Gennem undervisning i forskellige bibeltekster samt on location-un-
dervisning vil vi dykke ned i temaet: Et folk vender hjem. Bibelen 
taler om, at vi som mennesker hører sammen med Gud, men at vi 
siden syndefaldet har været mærket af adskillelse. Gud har gennem 
historien brugt Israel som redskab i sin frelsesplan og som illustrati-
on af frelsens betydning. Flere gange blev Israel sendt væk fra deres 
hjem, og hver gang kaldte Gud dem tilbage. Ikke blot tilbage til de-
res land, men også til deres Gud. 

På kurset er der tid til fordybelse og rig mulighed for at nyde Det 
Danske Hus og dets omgivelser.

Målgruppe: Seniorer

Pris: 8.000 kr. – ekskl. rejse og forsikring
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BibelFokus 
– et nyt tilbud i Ordet og Israel til dig, der 
brænder for koncentreret bibelundervis-
ning

BibelFokus er

• undervisning, der stiller skarpt på Bibelen – 
 Israel – Jesu genkomst

• bibelkursus med vægt på koncentreret og 
dybde gående undervisning 

• en kursusdag i Aarhus og en uges kursus i Israel 

• nyt kursustilbud hvert år

Se mere på www.ordetogisrael.dk og i den særlige 
Bibelfokus-folder (udkommer med ’Ordet og Israel’ 
september 2020)

NYHED!       
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BibelFokus 
– UNDERVISNING, DER STILLER SKARPT PÅ BIBELEN

Fokus: Nye opdagelser – ny bibelglæde

Datoer:
Undervisningsdag: 27. februar i Aarhus
Kursus i Israel: 16.-23. maj

Kursusleder: Morten Nielsen
Undervisere: Ole Andersen og Harry Højgaard

Pris: 5.900 kr. – ekskl. rejse og forsikring
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”En tilpas blanding af undervisning 
indendørs og on location”

Kursusdeltager

”
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NYHED!Kursus i Bibel og arkæologi 
KURSUS I SAMARBEJDE MED SELSKAB FOR BIBELSK ARKÆOLOGI

Tema: Et spadestik dybere i Bibelen
Dato: 26. maj – 4. juni
Undervisere: Carsten Vang, Christian C. Højgaard og Harry Højgaard

Om kurset:
Kurset giver deltagerne en indføring i bibelsk arkæologi og arkæ-
ologiske metoder. Med base i Det Danske Hus tager deltagerne på 
ekskursioner til udgravninger fra forskellige tidsperioder og fra for-
skellige områder i Israel, og de vil blive undervist i sammenhængen 
mellem Bibelen og arkæologien. Vi dykker blandt andet ned i, om 
arkæologien kan bruges til at be- eller afkræfte Bibelens trovær-
dighed. 

Målgruppe: Voksne fra 20-65 år. 

Pris: 6.800 kr. – ekskl. rejse og forsikring
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””Og de blev grebet af stor frygt 
og sagde til hinanden: »Hvem er 
dog han, siden både storm og 
sø adlyder ham?«” 

Mark 4,41
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Familiekursus
Tema: Jesus – mere end et menneske 
Dato: 14.-21. juli 2021
Kursusledere: Tanja og Søren Bladt
Underviser: Louise Mukai
Målgruppe: Familier med skolesøgende børn

Om kurset:
Velkommen til en uge, hvor I som familie får mulighed for at opleve 
en masse ting sammen. Vi skal på spændende ture, hvor vi skal lege, 
udforske og opdage nye sider af Jesus. Vi skal finde og undersøge 
de steder, hvor han gik, og hvor han var sammen med sine venner.

Vi skal opleve, hvem Jesus var, og hvordan han har lyst til at være 
sammen med os. Men vi skal også se, hvordan han nogle gange 
havde brug for at være alene og hvile sig. Vi slutter det hele af med 
at udforske, hvad der sker, når han kalder på sine venner. Og hvem 
ved, måske vil kurset forny vores forhold til Jesus og give os noget, 
som vi kan tage med os, når vi kommer hjem? 

Hver dag bliver der tid til både at lege, at undersøge og at lære. 
Vær med på en rejse, som er mere end bare en ferie.

Indkvartering på dobbeltværelser – børn på madrasser på gulvet

Pris: 5.600 kr. pr. voksen, 2.800 kr. pr. barn (på madras på gulvet i 
forældreværelse)  Ekskl. rejse og forsikring
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”Frelsen kommer fra jøderne” 
Joh 4,22

”
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Bibelkursus
Tema: På vandring med Gud – i tro, sorg, glæde og tjeneste 
Dato: 8.-15. august
Kursusledere: Jette og Per Torp
Undervisere: Niels Jørn Fogh og Harry Højgaard

Om kurset: Israels folk vandrede 40 år i ørkenen. Jesus vandrede 
rundt med sine disciple i Israel. Kristenlivet er også en vandring. På 
dette kursus vil vi arbejde med bibeltekster om vandringen sammen 
med Gud og bort fra Gud, og vi vil dykke ned i de kilder, som kan 
give os hvile og kraft på vandringen.

Pris: 5.600 kr. ekskl. rejse og forsikring
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”Dejligt, at der også var tid til at nyde 
stilheden ved solopgangen over 
søen – eller sætte sig et skyggefuldt 
sted i haven”

Kursusdeltager
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Adventskursus
Tema: Advent – Herren kommer med trøst og håb til Israel og til os.
Dato: 23. november – 7. december
Kursusledere: Ellen og Jens Erik Rasmussen
Undervisere: Torben Kjær og Harry Højgaard

Om kurset:
På dette adventskursus vil der være undervisning i udvalgte tekster 
fra Johannes´ Åbenbaring ved Torben Kjær og i tekster om Israels 
folk i Sinai ved Harry Højgaard. Undervisningen vil sammen med de 
daglige andagter ved lederparret have dette tema: Advent – Herren 
kommer med trøst og håb til Israel og til os.
I programmet indgår ud over on location-ture i Galilæa og Golan en 
heldagstur til Jerusalem. Der vil også være god tid til fællesskab og 
til egen fordybelse og eftertanke.

Pris: 9.700 kr. – ekskl. rejse og forsikring
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OM UNDERVISERNE:

Ingolf Henoch, bibelinspirator
Jørgen Bloch, diakon, missionær
Ole Andersen, cand.theol. og generalsekretær i Ordet og Israel
Carsten Vang, lektor i Gammel Testamente på Menighedsfakultetet
Christian C. Højgaard, ph.d.- studerende i Gammel Testamente på Dansk Bibel-Institut 
og formand for Selskab for Bibelsk Arkæologi
Louise Mukai, pædagog på Sædding Efterskole
Niels Jørn Fogh, sognepræst i Lindehøj Sogn
Torben Kjær, lektor emeritus på Dansk Bibel-Institut
Harry Højgaard, leder af Det Danske Hus i Poriya

ANDRE KURSER I 2021:
9. – 16. januar Kursus for medarbejdere i børnearbejde og JoffiKids

27. juni – 11. juli Kursus for færinger

juli – august Joffis Minibibelskole (se datoer på hjemmesiden)
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GENERELT OM KURSERNE

• Tilmeldingen åbner: 8. september 2020 kl. 9.00 på www.ordetogisrael.dk.

 Kurserne gennemføres kun ved min. 10 deltagere. 

• Når kurserne er fyldt op, etableres en venteliste.

• Pris for kursus: Se hvert enkelt kursus.

• Prisen inkluderer logi og forplejning. 

• Ved tilmelding opkræves et depositum på 1000 kr. Dette tilbagebetales ikke. 

• Flybillet, transport mellem lufthavn og Det Danske Hus samt forsikring er ikke inkluderet i prisen.

• Endeligt dagsprogram for de enkelte kurser sendes til de tilmeldte senest 1 måned før afrejse.

• Hver dag holdes morgen- og aftenandagt. På kurserne medvirker som oftest også lokale gæ-

ster.

• Kurserne afvikles i Det Danske Hus i Poriya i Galilæa. Man indkvarteres på dobbeltværelser. To 

værelser deles om toilet og bad. Der er sengetøj og sengelinned samt håndklæder i Det Danske 

Hus, så man skal ikke selv medbringe dette. 

• Der er ikke mulighed for enkeltværelser.

• Frivilligt køkkenpersonale sørger for, at der hver dag serveres god mad.

• Man er selv ansvarlig for at holde rent på værelset samt for rengøring af fælles bad og toilet mv. 

Derudover hjælper man til med generel oprydning, evt. anretning af mad samt afrydning efter 

måltider mv.
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Forsikring: Deltagere anbefales at tegne syge-afbestillingsforsikring, der dækker afbestilling af 

kurset i Israel i forbindelse med sygdom. Syge-afbestillingsforsikring kan tegnes ved f.eks. Felix 

Rejser. 

NB: Dette skal ske samme dag som tilmelding/betaling af depositum. Man anbefales at tjekke 

egen forsikring for evt. dækning først. (Bemærk, at det ikke er nok at tegne en syge-afbestillings-

forsikring på flybilletten, hvis man også ønsker beløbet for opholdet refunderet i tilfælde af syg-

dom.)

Rejsen: Kursusdeltagerne står selv for rejsen til Israel og transport til Det Danske Hus. 

Men: Felix Rejser kan tilbyde fælles flyrejse til og fra Israel samt bustransport til og fra Det Danske 

Hus. Flybillet og bustransport afregnes direkte med Felix Rejser. Der skal være min. 10, der ønsker 

fællesrejse med Felix Rejser, for at den kan arrangeres. Efter tilmelding gives tilsagn om, hvorvidt 

man ønsker at være med på fællesrejsen. 

Transporten i Israel under kurset: Foregår i bus og/eller lejede biler, der føres af frivillige blandt 

deltagerne.

Bemærk:

Alle deltagere skal udfylde en formular med angivelse af nærmeste pårørende. Den findes på 

ordetogisrael.dk.

Der tages forbehold for prisændringer, f.eks. ved større kursændring eller prisstigninger.

Hvis Udenrigsministeriet på udrejsetidspunktet direkte fraråder rejser til Israel, tilbagebetales 

det indbetalte beløb vedr. deltagelse i Ordet og Israels aktivitet i Israel. Dog ikke depositum.

Mere information og tilmelding: www.ordetogisrael.dk/Israel/Kurser

18

 
 
Rejsedag med sen 
ankomst til Det 
Danske Hus
 
 

Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad 

Morgenmad Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang

8:45-9:00
Morgensang

Heldagstur:
On location til
Cæsarea ved
havet

Bibelundervisning

Pinse
ApG kap. 2, 8, 10

Bibelundervisning

Hedningemission
ApG kap. 10 og 15

Heldagstur:
Livet i Israel på 
Jesu tid
On location til: 
Nazareth:
Nazareth Village
Bebudelseskirken
Mount of Precipice

Bibelundervisning
Taler der forandre-
de verden
ApG kap. 4, 17, 22

Bibelundervisning
Forholdet mellem
GT og NT

 

Kaffepause Kaffepause Kaffepause

Bibelundervisning

En ny medarbejder
ApG kap. 9

Bibelundervisning

Når evangeliet slår 
igennem
ApG kap. 19-20

Bibelundervisning
Bøn der ryster jor-
den og mennesker
ApG kap. 4, 12, 16

Bibelundervisning
Guds rige og den 
okkulte verden
ApG kap. 8, 13, 16, 19

Frokost Frokost Frokost Frokost

Rundvisning i
Tiberias

Fri

On location

Besøg i Safed - en 
højt beliggende by 
nord for Genesaret 
Sø og Rosh Pinna

Fri

Sabbatsmiddag  Middag Middag Middag Middag Middag 

Aftensamvær Aftensamvær Aftensamvær Aftensamvær Aftensamvær Aftensamvær
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EKSEMPEL PÅ DAGSPROGRAMMER
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Visionen
Israel giver mulighed for udforskning af Bibelen som intet andet 
sted på jorden. Derfor er området ved Genesaret Sø det helt oplagte 
sted at placere et dansk hus, der skal bruges til bibelundervisning.

Visionen er, at huset skal bruges til bibelundervisning for danske-
re på kortere eller længere ophold i Israel; at der her ved Genesaret 
Sø skal gives mulighed for at udforske Bibelen i Bibelens land.

Bygningerne danner ramme for Discipelskolen, minibibelskoler 
og bibelkurser for alle, der gerne vil lære Bibelen og Bibelens land 
bedre at kende. 

Rammerne
Det Danske Hus er bygget på en 2.800 kvadratmeter stor grund i 
landsbyen Poriya.

Grundens placering på skrænten 320 meter over Genesaret Sø 
giver en fantastisk udsigt. Mod øst og sydøst ligger søen og Jordan-

dalen. Mod vest ligger Yavne’el-dalen og Tabor bjerg.
Det Danske Hus består af to bygninger i to etager. I alt 718 kva-

dratmeter.
Mod øst med udsigt over søen ligger elevfløjen med ni dobbelt-

værelser, fire badeværelser, køkken, spisestue og dagligstue. På 
første sal er der desuden en meget stor terrasse ud mod søen og 
Jordandalen.

Mod vest ligger undervisningsfløjen. Ud over et moderne indret-
tet undervisningslokale er der her tre værelser til volontører og un-
dervisere og en lejlighed til lederparret. 

Fra de store altaner er der en enestående udsigt til solnedgan-
gen bag Tabor bjerg.

Det Danske Hus er ejet og drevet af Ordet og Israel. Det blev ind-
viet og taget i brug i januar 2013.


