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Norge – Bibel og fjeld

Norge - Bibel og fjeld
I samarbejde med Felix Rejser arrangerer Indre Missions Seniorarbejde denne spændende Norges-tur, hvor der både
er møder og bibeltimer men også oplevelser på egen hånd eller sammen med gruppen.
Tema for bibeltimer og andagter er bjerg og dal.
Vi bor i Geilo og skal se Norge fra sin bedste side - i efterårets farver. Samtidig skal vi opleve fællesskabet i troens
verden.
Ud- og hjemrejsedagene er måske lidt pressede, men de øvrige dage går vi ned i fart og graver dybt i bibelen.
Missionær Egild Kildeholm Jensen tager fat på bibeltimer og forkyndelse, båret af ønsket om at Jesus må blive til tro,
trøst og glæde. Grethe Jensen holder nogle andagter. Grethe vil servicere og være til hjælp i bussen såvel som
udenfor.
Seniorkoordinator og missionær Bjarne Hvidberg guider os igennem turens forskellige oplevelser og vil gøre sit
yderste for at vække ”Norges længsel” i alle.
På vores heldagstur kører vi på fjeldet og gennem Norges længste tunnel, Lærdalstunnellen. Vi skal også på togtur i
verdens mest fantastiske natur, når vi kører med Flåmbanen fra Myrdal til Flåm.

Lørdag d. 3. september
Opsamling gennem jylland til Hirtshals. Kl 12.45 sejler vi
mod Larvik. Forventet ankomst kl. 16.30. Vi sætter
kursen mod Geilo, og spiser middag undervejs. Ved
ankomst til hotellet venter der os vaﬂer og kaﬀe.
Søndag d. 4. september
I dag skal vi fejre søndag. Hvis muligt, besøger vi en
lokal kirke og deltager i gudstjeneste, ellers holder vi
vores egen fælles gudstjeneste. Vi spiser frokost på
hotellet.
Efter frokost er der fri tid, inden vi samles kl. 15.30 til
præsentation, information og spørgsmål.
Middag og efterfølgende samling på hotellet.
Tema til aftenmøde:
Med Abraham på Bjerget med sin søn – om troens liv
med Gud”. (1. Mos22,1 f.f.)
Mandag d. 5. september
Vi begynder dagen med bibeltime.
Tema: Med Jesus på Bjerget – når livet er skønt og
spændende. (Mat. 17.1-13)

Tirsdag d. 6. september
Heldagstur: Morgenandagt i bussen. Madpakke med fra
hotellet. Vi begynder i Gamle Lærdalsøyri hvor vi oplever
et af de vigtigste historiske træhusmiljøer i Norge med
over hundrede træhuse. Vi kører gennem verdens
længste tunnel, Lærdalstunnelen (24,5 km) til fjeldbyen
Myrdal hvor vi tager med Flåmbanen til krydstogtsbyen
Flåm.
Et storslået natursceneri venter os på denne tur. Med en
stigning på 865 m over 20 km, er banen den næst
stejleste i Europa for tog med almindelig fremdrift.
Undervejs fotostop ved Kjossfossen. Tilbage i Flåm
venter vores bus på os. Der er mulighed for tid på egen
hånd til at opleve byen, havnen og det pulserende liv. Et
besøg i Jernbanemuseet, bør du heller ikke snyde dig
selv for.
Middag og efterfølgende aftensang på hotellet.
Onsdag d. 7. september
Vi begynder dagen med bibeltime.
Tema: Går jeg gennem dødsskyggens dal. (Salme 23)

Eftermiddag – tilbud om bibelvandring på fjeldet ved
Bjarne.
Middag og efterfølgende aftenmøde på hotellet.

Eftermiddag er fri til egen oplevelser. Frokost på egen
hånd.
Afslutningsmiddag og efterfølgende aftenmøde og sang
på hotellet.

Tema til aftenmøde:
Bjerget og haven – når sejren fra Golgata bliver vores.

Tema til aftenmøde: På Karmels bjerg – i tillid til Gud. (1.
Kong. 18)

Rejse-fakta
Dato:
03. september 2022 - 08. september 2022
Priser (pr. person):
Dobbeltværelse: Kr. 7.300
Enkeltværelse: Kr. 8.270

Tordag d. 8. september
I dag siger vi farvel til Geilo, og begiver os mod
Langesund. Vi spiser madpakke undervejs til færgen.
Forventet afgang kl. 14.30, ankomst til Hirtshals kl.
19.00. Middag for egen regning på færgen eller ved
ankomst til Hirtshals.
Vi kører retur ad samme vej som udturen.
*Forbehold for ændringer i program.
Udrejse fra: Ansager, Fredericia, Vejle (DTC),
Skanderborg banegård, Haverslev, Aalborg og Hirtshals.
Tilmeld dig på: www.felixrejser.dk/122 inden d. 1. juni.
Herefter forhør om plads.
OBS
Rejsen er ikke egnet for gangbesværede eller
kørestolsbrugere.
Du kan trygt tilmelde dig. Hvis rejsen ikke kan
gennemføres, får du hele det indbetalte beløb retur.
Rejsen gennemføres med minimum 25 personer.
Husk gyldigt billed ID.
Rejsen udregnet ved norsk kurs 0,75

Det får du for prisen:
Danske rejseledere
2 færgeoverfarter
5 nætter på 3* hotel
Kaﬀe og vaﬂer (3/9)
5 x morgenmad
4 x frokost/madpakke
5 x middag
Udﬂugter og oplevelser ifølge program
4* bus med aircondition og toilet
Samlingsrum
Headsets
Skat og bidrag til Rejsegarantifond
Ikke inkluderet
Frokost d. 7/9, Middag d. 8/9
Drikkevarer
Forsikringer. Kan købes ved Felix Rejser.
Udrejse fra:
Ansager, Fredericia, Vejle (DTC), Skanderborg
banegård, Haverslev, Aalborg og Hirtshals

Rejseledere
Grethe Jensen
Jeg har lavet mad på et plejecenter i ﬂere
år, og glædes ved at gøre noget godt for
dem jeg er sammen med.
Egild Kildeholm Jensen
Har været forkynder i mange år, og ser
frem til at formidle et fantastisk budskab
om Guds nærvær.
Bjarne Hvidberg
Jeg har været rejseleder på mange rejser
i Danmark, Sverige og Norge. Kultur,
natur og rejsefællesskabet ser jeg frem
til.

