Niels Peter Jacobsen er sammen med Edith Mark
rejseleder på turen til lsrael oq Palæstina. ArkMoto.

Møde om sognerejse

til lsrae/Palæstina
RØDDING: Enflok beboere

-

i Rødding LøveI og Pederstrup er klar til at tage på
sognerejse til Israel og Palæstina til efteråret.
I efteråret 2013 holdt man
i sogrrene et par foredrag
somlagde op til, atman
eventuelt kunne tage på
en sognerejse, hvis der var
stemning for det. Det var
del så nu holdes der i sognehuset Arken torsdag den
13. marts klokken 19 et ar.
rangement, derprimært
henvender sig til dem, der
overvejer at tage med på

Deltagerne skal se mange
forskellige ting i området,
men cenkum for turen bliver Julekirken i Beflehem,
hvor Niels Peter Jacobsen
har vaeret adskillige gange.
Den ligger ikke så langt fra
fødselskirken, der er bygget på stedet, hvor man har
besluttet sigfo6 at Jesus er

turen.

byens største arbej dspladser Der er sundhedscenter
og skoleq og det palæstinensiske kvindelandshold i
fodbold holder faktisk også

Æle er dog velkomne til
at komme oghøre nærmere, uden at man er forpligtet til at tage med på rejsen.
Rejsen er

primært for

sogrebørn fra de te sogre,
men andre kan også være
med, hvis der er plads. T\rren finder sted fra den 13.

er rejseledere på turen.

fødl.
>.Iulekirken er en lille
menighed, der ikke er større end vores landsogne,

men den har enlangrække
aktivitete4, så det er en af

til

de4<

fortæller Niels Pe-

ter Jacobsen.

Unitas Rejser er denpraktiske arrangør Edith Mark

Julekirkers præst hedMitri Raheb, og Unitas
Forlaghar netop udgivet en
bog skrevet af Mitri Raheb
medtiUen >T?oen og imperiet - Biblen setmedpalæ-

og NieJs Peter Jacobsen
- den sidshræmte er sognepræst i Rødding, og den

bog er oversat af Niels Peter Jacobsen.

til

den 22. septembeq og

furstrærrnte er hans kone

der

stinensiske øjne<. Denne

jak

