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Er du interessert i å lære mer om:
 

• misjon blant det jødiske folk?  
• hva det vil si at jødene er Guds utvalgte folk? 
• hvor Jesus er å finne i Det gamle testamentet?  

• dine jødiske røtter som kristen? 
 

… i landet hvor Jesus selv gikk rundt og levde.

I vår kan du velge mellom tre ulike 

FIRST:ISRAEL
MINIBIBELSKOLER

3 ukers bibelskole: 
PRIS: 19 000 NOK
DATO: 02.03 - 26.03.23 
ALDER: 20 - 35 år
ANTALL: 12 stk
STED: Tel Aviv, Israel

2 ukers bibelskole: 
PRIS: 14 800 NOK
DATO: 23.04 - 07.05.23
ALDER: 20 - 35 år
ANTALL: 12 stk
STED: Tel Aviv, Israel

1 ukes bibelskole:
PRIS: 9 500
DATO: 27.05 - 04.06.23
ALDER: 20 - 35 år
ANTALL: 12 stk
STED: Tel Aviv, Israel

Få en større forståelse for hva det betyr 
at jødene er Guds utvalgte folk, og hva 

det har å si for deg og din tro.



Menighetshuset til 
Immanuelkirken i Tel Aviv. Her 
vil du bo på 4manns-rom. Det 
ligger bare et steinkast unna 
strand, kafeer og butikker.

3 ukers bibelskole 

Hva får du:
Du får ca fem dager med undervisning, to 
dager med guiding, telttur med vandring i 
Galilea, purimfest og outreachdager. Vi 
leger vekt på å få til personlig tid med Gud i 
timeplanen hver dag. Du får mulighet til å 
besøke ulike menigheter. Du får komme 
tettere på lokalt arbeid, og få innsikt i 
Israelsmisjonens prosjekter i landet. Du vil 
selvfølgelig besøke Jerusalem, Haifa og 
Galilea. I løpet av oppholdet blir det ca seks 
fridager. Da får du mulighet til å delta på 
gudstjeneste, reise rundt og oppleve 
plasser på egen hånd, eller nyte strandlivet 
i Tel Aviv.

PRIS: 19 000 NOK
DATO: 02.03 - 26.03.23 
ALDER: 20 - 35 år
ANTALL: 12 stk
STED: Tel Aviv, Israel

02. mars - 26. mars 2023 

Hvem er skolen for:
Dette er for deg som ønsker noen 
spennende og varierte uker i Israel, med 
både utflukter, praktisk arbeid og 
undervisning. 

Prioritert aldersgruppe er de mellom 20-35 
år. Du kan melde deg på som enkeltperson 
eller sammen med feks smågruppa di. 

Det er plass til 12 deltakere på skolen.
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Dette er inkludert i prisen: 

• Overnatting under hele oppholdet
• Undervisning av dyktige forelesere
• Ekskursjoner til Galilea og til Jerusalem 
• Camping i Galilea og tur i Jesu fotspor 
• Outreach   
• Enkel frokost og nistepakke hver dag 
• En del middager som vi lager sammen 
• Offentlig transport til de ulike steder i 

Israel vi skal besøke

Dette er ikke inkludert i prisen:

• Fly og transport til og fra flyplassen og til 
Immanuelkirken er ikke inkludert 

• Middager IKKE inkl når det er utflukter og 
fridager ( ca 7 middager må kjøpes)

• Tur til Dødehavet på fridagen – lokalbuss 
og inngangspenger ( ca 100 ILS)

• Transport rundt i landet når du reiser på 
egenhånd

• Forsikringer
• Annet som ikke er spesifisert i listen over 

det som er inkludert. 

Undervisning
Undervisningsdagen starter med 
morgensamling. Deretter får du høre fra 
dyktige forelesere. De fleste er tilknyttet 
Caspari Center, som er Israelsmisjonenes 
studiesenter for kristne og jødiske studier. 

Temaer du vil høre om er: 
• Hva betyr det for meg at Jesus var jøde?
• Jødene som utvalgt folkeslag
• Er det en egen frelsesplan for jødene?
• Messiasprofetier
• Hvordan dele troen med det jødiske folk 
      ++ 

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Praktisk info:
Matlaging 
Hver dag er det enkel frokost med mulighet 
for å lage nistepakke. Det vil bli middag  på 
huset alle dager, bortsett fra de dagene hvor 
det er guidet tur/ og når det er fridager. På 
fridager vil det som regel være mulighet for å 
lage middag på felleskjøkkenet. 
Alle deler på ansvaret med å lage mat, og det 
vil bli satt opp turnusliste slik at alle vet når 
de skal bidra. Alle bidrar også med vasking av 
fellesareal, slik at det er rent og rydding i 
lokalene.

Overnatting
Du vil bo svært sentrumsnært, på menighets-
huset til Immanuelkirken i Tel Aviv. 
Immanuelkirken drives av Israelsmisjonen. 
Den ligger bare et steinkast unna strand, 
kafeer og butikker.

Her vil du bo på firemannsrom med delte bad. 
Det er kjøkken og stor felles stue. 

PRIS: 19 000 NOK*

*NB:
Vi tar forbehold om at det kan skje endringer i pris og i programmet. 
Prisen forutsetter at det er 12 påmeldte. Hvis valutakurs endres betraktelig, vil det kunne skje en liten prisstigning. 

Dagsrytme
Dagene vil være forskjellige, men vanligvis er 
det frokost fra 07.30 - 08.30. 
Undervisningsdag fra 09.00 - 14.30. Middag 
kl 18.00. Kveldssamling noen kvelder fra kl 
20.00. De dagene det er utflukt drar vi fra 
huset ca kl 08.00, og da blir frokost fra 
07.00 - 7.45. 



Menighetshuset til 
Immanuelkirken i Tel Aviv. Her 
vil du bo på 4manns-rom. Det 
ligger bare et steinkast unna 
strand, kafeer og butikker.

 

Hva får du:
Du får fem dager med undervisning, to 
dager med guiding, telttur med vandring i 
Galilea og outreachdager. Vi legger vekt på 
å få til personlig tid med Gud i timeplanen 
hver dag. Det vil være mulighet for å besøke 
ulike menigheter. Du vil komme tettere på 
lokalt arbeid, få innsikt i Israelsmisjonen sine 
prosjekter i landet. Du vil selvfølgelig også 
få besøke Jerusalem og Galilea.
Det vil være  ca 2 fridager hvor du kan 
delta på gudstjeneste, reise rundt og  
oppleve plasser på egen hånd, eller nyte 
strandlivet i Tel Aviv.

PRIS: 14 800 NOK
DATO: 23.04 - 07.05.23 
ALDER: 20 - 35 år
ANTALL: 12 stk
STED: Tel Aviv, Israel

Hvem er skolen for:
Dette er skolen for deg som ønsker å gjøre 
et dypdykk inn i troens jødiske røtter. Det er 
for deg som ønsker komme tettere på lokalt 
arbeid, og ønsker å se andre steder enn de 
typiske turistplassene. 

Prioritert aldersgruppe er de mellom 20-35 
år. Du kan melde deg på som enkeltperson 
eller sammen med feks smågruppa di. 

Det er plass til 12 deltakere på skolen.

2 ukers bibelskole 
23. april - 07. mai 2023 
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Dette er inkludert i prisen: 

• Overnatting under hele oppholdet
• Undervisning av dyktige forelesere
• Ekskursjoner til Galilea og til Jerusalem 
• Leir med lokale unge voksne
• Outreach   
• Enkel frokost og nistepakke hver dag 
• En del middager som vi lager sammen 
• Offentlig transport til de ulike steder i 

Israel vi skal besøke

Dette er ikke inkludert i prisen:

• Fly og transport til og fra flyplassen og til 
Immanuelkirken er ikke inkludert 

• Middager IKKE inkl når det er utflukter og 
fridager ( ca 7 middager må kjøpes)

• Tur til Dødehavet på fridagen – lokalbuss 
og inngangspenger ( ca 100 ILS)

• Transport rundt i landet når du reiser på 
egenhånd

• Forsikringer
• Annet som ikke er spesifisert i listen over 

det som er inkludert. 

Undervisning
Undervisningsdagen starter med  
morgensamling. Deretter får du høre fra  
dyktige forelesere. De fleste er tilknyttet  
Caspari Center, som er Israelsmisjonenes  
studiesenter for kristne og jødiske studier. 

Temaer du vil høre om er: 
• Hva betyr det for meg at Jesus var jøde?
• Jødene som utvalgt folkeslag
• Er det en egen frelsesplan for jødene?
• Messiasprofetier
• Hvordan dele troen med det jødiske folk 
      ++ 

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Praktisk info:
Matlaging
Hver dag er det enkel frokost med mulighet 
for å lage nistepakke. Det vil bli middag  på 
huset alle dager, bortsett fra de dagene hvor 
det er guidet tur/ og når det er fridager. På 
fridager vil det som regel være mulighet for å 
lage middag på felleskjøkkenet. 
Alle deler på ansvaret med å lage mat, og det 
vil bli satt opp turnusliste slik at alle vet når 
de skal bidra. Alle bidrar også med vasking 
av fellesareal, slik at det er rent og rydding i 
lokalene.

Overnatting
Du vil bo svært sentrumsnært,  på  
menighetshuset til Immanuelkirken i Tel Aviv. 
Immanuelkirken drives av Israelsmisjonen. 
Den ligger bare et steinkast unna strand,  
kafeer og butikker.

Her vil du bo på firemannsrom med delte bad. 
Det er kjøkken og stor felles stue. 

PRIS: 14 800 NOK*

*NB:
Vi tar forbehold om at det kan skje endringer i pris og i programmet. 
Prisen forutsetter at det er 12 påmeldte. Hvis valutakurs endres betraktelig, vil det kunne skje en liten prisstigning. 

Dagsrytme:
Dagene vil være forskjellige, men vanligvis er 
det frokost fra 07.30 - 8.30. Undervisningsdag 
fra 9.00 - 14.30. Middag kl 18.00.  
Kveldssamling noen kvelder fra kl 20.00. De 
dagene det er utflukt drar vi fra huset ca kl 
08.00, og da blir frokost fra 07.00 - 07.45. 



Menighetshuset til 
Immanuelkirken i Tel Aviv. Her 
vil du bo på 4manns-rom. Det 
ligger bare et steinkast unna 
strand, kafeer og butikker.

Hva får du:
Du får fire dager med undervisning i Tel 
Aviv, av dyktige forelesere, hvor du dykker 
ned i troens jødiske røtter. Du får også en 
dag med undervisning på bibelske steder i 
Jerusalem. Du får resten av dagen (ca etter 
13.30) til egen disposisjon hvor du kan få 
utforske Tel Aviv og andre steder. Å reise 
kollektivt i Israel er både billig og enkelt, og 
de fleste steder er innenfor 2 timers reisevei 
fra Tel Aviv. Du har også deilige strender 
tilgjengelig kun 15 min gange fra der du bor!  

PRIS: 9 500 NOK
DATO: 27.05 - 04.06.23 
ALDER: 20 - 35 år
ANTALL: 12 stk
STED: Tel Aviv, Israel

Hvem er skolen for:
Dette er for deg som ønsker gode 
undervisningsdager, samtidig som du får 
frihet til å utforske steder på egen hånd.  

Prioritert aldersgruppe er de mellom 20-35 
år. Du kan melde deg på som enkeltperson 
eller sammen med feks smågruppa di. 

Det er plass til 12 deltakere på skolen.

1 ukes bibelskole 
27. mai - 04. juni 2023 
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Dette er inkludert i prisen: 

• Overnatting under hele oppholdet
• Undervisning av dyktige forelesere
• Enkel frokost og nistepakke hver dag 
• Middager som vi lager sammen 
• Guidet tur i Jerusalem
• Offentlig transport t/r Jerusalem

Dette er ikke inkludert i prisen:

• Fly og transport til og fra flyplassen og til 
Immanuelkirken er ikke inkludert 

• Middag er IKKE inkl. under guidet dag
• Transport rundt i landet når du reiser på 

egenhånd
• Forsikringer
• Annet som ikke er spesifisert i listen over 

det som er inkludert. 

Undervisning
Du får høre fra dyktige forelesere. De fleste er 
tilknyttet Caspari Center, som er  
Israelsmisjonenes studiesenter for kristne og 
jødiske studier. 

Temaer du vil høre om er: 
• Hva betyr det for meg at Jesus var jøde?
• Jødene som utvalgt folkeslag
• Er det en egen frelsesplan for jødene?
• Messiasprofetier
• Hvordan dele troen med det jødiske folk 

++ 

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Praktisk info:
Matlaging 
Hver dag er det enkel frokost med mulighet 
for å lage nistepakke. Det vil bli middag  på 
huset alle dager, bortsett fra de dagen det er 
guidet tur i Jerusalem. 

Alle deler på ansvaret med å lage mat, og det 
vil bli satt opp turnusliste slik at alle vet når 
de skal bidra. Alle bidrar også med vasking av 
fellesareal, slik at det er rent og rydding i 
lokalene.

Overnatting 
Du vil bo svært sentrumsnært,  på 
menighetshuset til Immanuelkirken i Tel Aviv. 
Immanuelkirken drives av Israelsmisjonen. 
Den ligger bare et steinkast unna strand,  
kafeer og butikker.

Her vil du bo på firemannsrom med delte bad. 
Det er kjøkken og stor felles stue. 

PRIS: 9 500 NOK*

*NB:
Vi tar forbehold om at det kan skje endringer i pris og i programmet. 
Prisen forutsetter at det er 12 påmeldte. Hvis valutakurs endres betraktelig, vil det kunne skje en liten prisstigning. 

Dagsrytme
07.15 - 07.45 Frokost og nistepakkesmøring 
08.00 - 08.45 Morgensamling og stilletid
09.00 - 09.50 1. time
10.00 - 10.50 2. time
10.50 - 11.30 Lunsj
11.30 - 12.20 3. time
12.30 - 13.20 4. time

19.00 Middag
20.00 Evt kveldssamling 



 

 



 

Hva er First:Israel: 
First:Israel er et bibelskolekonsept for unge voksne mellom 
20 - 35 år. Gjennom oppholdet ønsker vi  å engasjere unge 
mennesker til å gi evangeliget tilbake til det folket som vi en 
gang fikk det fra. På First:Israel får du solid undervisning om 
troens jødiske røtter, og hvordan du kan være med på å dele 
troen videre. 

Du vil også oppleve en lokal menighet, du får mulighet til å bli 
kjent med andre troende i landet, du får bli kjent med arbeid som 
har fokus på å dele evangeliet, og du får dra på guidede turer til 
bibelske steder. 

Dette er en unik mulighet til å vokse i troen, og samtidig komme 
tettere innpå landet, folket og kulturen! 

Hvem er staben: 
Her er noen av de du vil bli kjent med: 

First:Israel drives av Den Norske Israelsmisjon

Alec Goldberg
Lærer

Janne Coward
Leder

Siv Anita Volle
Leder



FORTLØPENDE
PÅMELDING
www.israelsmisjonen.no
post@israelsmisjonen.no


