30. OK TOBER – 5 . NOV EMBER 2022

Medv irkende
K a r e n M a r g r e t h e K i rk
lærer

P o u l K i rk
frikirkepræst og tidligere efterskoleforstander

Bodil Skjøtt
cand. theol, tidligere missionær og
generalsekretær for Israelsmissionen

M a r i a g e r H ø j s k ole
lærere fra Mariager Højskole

E F E SE R N E 2 :1 4

For han er vor fred.
Han g jorde de to
parter (Jøder og
hedninger) til ét, og
med sin legemlige
død nedrev han den
mur af fjendskab,
som skilte os.

Israel i
bibelsk
lys

Pra ktisk
Ugen
A n komst søndag d. 30/10 mellem 16-17.30,
velkomstmiddag kl. 18.00.

Bodil Skjøtt

Dagsprogra m

Tag med på Mariager Højskoles
Israelkursus og oplev en inspirerende
uge med fællesskab, god mad, og ikke
mindst undervisning af Poul og Karen
Margrethe Kirk, Bodil Skjøtt m.f l.
Hertil højskolens egne lærere.
Ugekurset er for dig, der ønsker at få
en nuanceret undervisning om Israel,
både i et bibelsk perspektiv med fokus
på den kristne tros jødiske rødder,
men også et bredt indblik den israelskpalæstinensiske konf likt.
Kurset er også for dig, der ønsker en
uge med samvær, hygge og fantastiske
omgivelser. Der bliver naturligvis også
mulighed for at nyde vores skønne
by Mariager og den omkringliggende
natur. Der er lagt op til en god uge,
hvor vi vil blive inspireret og måske
udfordret.

07.30
08.30
09.00

K a r e n Ma r g r e th e & P o u l K i r k

10.00

UGE 46

Shalom

Under visning mandag-fredag, afrejse lørdag
formiddag efter morgenmaden.

10.30
12.00
13 .15
17. 45
19.00
20. 45

Vi får besøg af Bodil Skjøtt fra
Israelsmissionen, samt gæster der har
boet og arbejdet i Jerusalem. Poul og
Karen Margrethe Kirk har i f lere årtier
arrangeret inspirerende studierejser til
Israel og vil ligeledes lede os igennem
en ’rejse’ i Israels historie og kultur.
Desuden skal vi se på konf likterne, der
har præget landet og den kristne tros
muligheder for at bygge bro mellem
israelere og palæstinensere.
Eftermiddagene vil byde på forskellige
valgfag – f.eks. krea, pilates, brætspil
eller træning i skolens fitnesscenter.

Morgenmad m. kaf fe
Andagt
Undervisning session 1
Kaffepause
Undervisning session 2
Frokost m. kaf fe
Valgfag
Aftensmad
Aftensamling
Kaffe og afrunding af dagen

Pr is og ti lmelding
1 UGE
DK K

3000

Eneværelse (begrænset antal)

+250,-

Sengetøj og håndk læde*

+200,-

A f besti l lingsforsi kring

+250,-

*pr. kursus

Tilmeld dig nu på

www.mariager-hojskole.dk
Af bestillingsforsikring er personlig og koster 250 kr.
per person. Den sikrer, at man ved f ramelding på gr und
af sygdom, får hele kursusgebyret tilbage mod en g yldig
lægeerklæring. Af bestillingsforsikring kan kun bestilles
ved tilmelding senest 6 uger før kursusstar t og skal
indbetales indenfor 10 dage ef ter tilmelding.

