
Pilgrims- och studieresa till det Heliga landet med biskopsvikarie 
p. Fredrik Emanuelson & f. Pär-Anders Feltenheim 19/2- 28/2 
 
Vi besöker bl.a. Jerusalem, Bethlehem, Jericho, Nazareth och Galiléen på den 
israelisk/palestinska sidan av det Heliga landet samt bl.a. Petra och Madaba i Jordanien 
som är den östra delen av det Heliga landet. Under resan ges särskilda möjligheter till 
besök som förknippas med gravriddarordens andliga och karitativa verksamhet i 
området. Pater Fredrik Emanuelson är biskopsvikarie för evangelisation i Stockholms 
katolska stift och tillika andlig medlem i gravriddarorden. Fader Pär-Anders Feltenheim 
är kaplan i den katolska domkyrkan i Stockholm, och har tidigare anordnat resor till det 
Heliga landet och till Italien. 
 
Detta ingår i resan: 
Flyg till Tel Avivs flygplats 
Flyg från Ammans flygplats 
Boende 
Frukost 
Middag 
Lunchpaket dag 1 
Inträden 
Lokal guide under delar av resan 
Präster som står till förfogande för samtal och som leder och firar mässor och andakter. 
Vid varje besök som har biblisk anknytning läser en av prästerna ur Bibeln.  
Resegaranti hos kammarkollegiet 
 
Detta ingår inte: 
Lunch 
Dricks cirka 8 dollar per dag och person 
Taxiresor 
Reseförsäkring 
Ersättning för ändringar av programmet på grund av säkerhetsläget 
 
Anmälan och betalning på Pilgrim Travels hemsida: www.pilgrimtravel.se 
 
För mer information kontakta antingen Pilgrim Travel: info@pilgrimtravel.se eller fader 
Pär-Anders Feltenheim: par-anders.feltenheim@katolskakyrkan.se eller 0734246016 
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Preliminärt program: 
 
19/2 dag 1 avfärd och Ein Kerem: 
 
Vi åker tidigt på morgonen klockan 7.00 från Arlanda direkt till Israel där vi landar efter 
lunch. Efter gränsformaliteterna så möter oss den lokale guiden och bussen tar oss till 
Ein Kerem. På väg dit så äter vi lunchpaket. I Ein Kerem som på hebreiska betyder 
vingårdens källa. Här bodde den saliga jungfrun Maria när hon var hos Elisabeth. Vi 
firar mässan i kyrkan ovanför huset där Johannes Döparen föddes. Här har man hittat 
rester av fornkyrkliga mosaiker. I byn ligger Marias källa, bredvid denna finns flera 
kaféer och glassbarer för de som önskar att fika. De som vill ta en lite längre promenad 
kan gå upp för höjden för där ligger en kyrka som är byggd till ära av jungfru Marie 
besök hos Elisabeth.  
 

 
Utsikt över dalen i Ein Kerem utanför Jerusalem respektive bild från mässan inne i kyrkan byggd 
över huset där Johannes döparen föddes. Foto: Pär-Anders Feltenheim respektive Bertil Nilsson 

 
Vi åker därefter till Birgittasystrarns hotell (http://www.brigidine.org/en-
EN/default.aspx?idt=147) där vi intar gemensam middag. Därefter presentation av 
Birgittasystrarna, reseledarna, gravriddarorden och samkväm för de som så önskar. 
 
 
20/2 dag 2 Jerusalem: 
 
Vår lokale guide tar oss till berget Sion där vi har vacker panormautsikt över staden 
Jerusalem och till Gethsemane där vi firar mässan. Kyrkan som likt de flesta i det heliga 
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landet tas om hand av franciskanerna är ritad av den italienske arkiteketen Antonio 
Barluzzi. 
 

  
Exteriören av kyrkan ritad av Barluzzi i Gethsemane och några av de många ortodoxa judar som 
bor i Jerusalem, samt lampor inne i gravkyrkan. Foto: Keld Nielsen. 
 
Därefter fortsätter vi till övre salen där Jesus instiftade det eukaristiska firandet. 
Byggnaden är byggd i romansk stil av korsfarare (förelöpare till dagens gravriddare.)  
På väg till gamla stan så besöker vi kung Davids grav. Guiden visar oss lunchställen i 
gamla stan. Vi besöker gravkyrkan och klagomuren. Eventuell tid för privat bön och 
besök. De som så önskar går gemensamt tillbaka till hotellet, där middagen väntar 19.00. 
Därefter samtal och samkväm för de som så önskar. 
 

 
Panormavy över Jerusalem respektive utsikt från den övre salen, som numera är en byggd i 
romansk stil av korsfarare. Foto: Keld Nielsen 
 
 
21/2 dag 3 Betlehem och Jerusalem: 
 
För de som önskar gör vi en utflykt till Betlehem där vi har utsikt över Jerusalem men 
befinner oss på den palestinska myndighetens område. Vi besöker och firar mässan i 
födelsekyrkan. Därefter besöker Bethlehems universitet som finansieras av gravriddarna 
och vi äter lunch där. https://www.bethlehem.edu 



 
Platsen för Jesu födelse i Betlehem och panaramavy över Betlehem. Foto: Keld Nielsen 
 
Väl tillbaka i Jerusalem erbjuds besök hos gravriddarnas högkvarter eller fri tid för egna 
upptäckter. Middagen serveras 19.00 på hotellet. Därefter  samtal och samkväm för de 
som så önskar. 
 

 
Gamla stan i Jerusalem med sina trånga grände erbjuder köp av såväl kristna souvenirer som 
textilier, kryddor och rökelse. Foto: Keld Nielsen 
 
 
22/2 dag 4 Jerusalem: 
 
Vi börjar dagen efter frukost  med mässa i Dormitio-klostret där jungfru Maria blev 
upptagen till himlen. Därefter så går de som så önskar en korsvägsandakt till hågkomst 
över vår Herre Jesus Kristus lidande och död genom gamla stan. Lunch på egen hand 
och därefter tid för att besöka något projekt som gravriddarna driver, holocaust-muséet 
eller tid för egna upptäckter. Vi samlas på hotellet för middag klockan 19.00. Därefter 
samtalar de som så önskar över dagens intryck och upplevelser.  



 
Gamla stan i Jerusalem omgärdas av en vidsträckt stadsmur och här och på många ställen i både 

Jerusalem och Israel gör sig den militära närvaron ständigt påmind. Foto: Keld Nielsen. 
 
 
23/2 dag 5 Jericho, Qumran och Döda havet: 
 
Efter frukost och mässa transport till flygplatsen hem för de som lämnar oss. Vi som 
stannar kvar åker till världens äldsta stad Jericho som framför allt förknippas med 
profeten Elisha och vi besöker dennes källa. Strax utanför Jericho så ligger även 
frestelsernas berg där Jesus blev frestad, vi tar linbanan upp där för att skåda utsikten 
och bege oss till det ortodoxa klostret från 300-talet som ligger uppe på berget.  
 

 
Utsikt från frestelsernas berg utöver Jericho och trappan som leder upp till det gamla ortodoxa 

klostret med annor från 300-talet uppe på berget. Foto: Pär-Anders Feltenheim 
 



Därefter så tar vi oss till Qumran, berömt för fynden av handskrifter från essernas 
grupp. Vi äter lunch där och då ingår även  inträdet till badplatsen vid Döda havet som 
vi besöker på eftermiddagen. De som så önskar besöker utgrävningarna vid Qumran. 
Efter några avslappnande timmar i vattnet tar bussen oss till hotellet i Magaan vid 
Galileiska sjön ( https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g4563966-d308915-
Reviews-Maagan_Kibbutz_Holiday_Village-
Ma_agan_Jordan_Valley_Northern_District.html) där väntar middag och samkväm. 
 

 
Badare i döda havet som är jordens lägsta punkt. Foto: Keld Nielsen. 

 
 
24/2 dag 6 Saligprisningarnas berg, Tabqha, Kafarnaum och Nazareth: 
 
Efter frukost så besöker vi Saligprisningarnas berg där Jesus höll sin berömda 
bergspredikan och vi kan skåda ut över natursköna Galileeiska sjön. De som så önskar 
går ner för Jobs stig och förbi Jobs grotta, som enligt traditionen förknippas med honom.  
 

 
Den vackra utsikten utöver Gennesaretssjön när man går nerför Jobs stig från 

Saligprisningarnas berg respektive Tabors berg som vi besöker dagen därpå. Foto: Keld Nielsen. 
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Vi besöker även Tabqha där brödundret inträffade och Kafarnaum där Jesus verkade. 
Lunch i Nazareth därefter guidad tur av bebådelsekyrkan och mässa där. Eventuell tid 
för egen bön eller upptäckter i Nazareth. Vi åker tillbaka till hotellet för middag och 
samtal.  
 

 
Kyrkan byggd uppe på Saligprisningarnas berg som vi besöker och stranden i Tabqha, där 
brödundret skedde respektive interiören från bebådelsekyrkan i Nazareth. Foto: Pär-Anders 
Feltenheim respektive Keld Nielsen. 
 
 
25/2 dag  7 bergen Tabor och Karmel och Muhraka: 
 
Efter frukost så besöker vi berget Tabor med sin fantastiska utsikt över Galiléen och där 
franciskanernas kyrka ligger på platsen för Jesu förklaring  Vi fortsätter upp till berget 
Karmel, vi besöker Elias grotta och karmelitsystrarnas kloster Stella Maris där vi firar 
mässan.  Vi besöker också Muhraka där profeten Elia kämpade mot Baalprästerna och 
där det också finns ett karmelitkloster. Vi åker tillbaka till hotellet för middag och 
samtal.  
 
 
26/2 dag 8 Masada och Petra 
 
Efter frukost och mässa (på hotellet för de som så önskar) så åker vi söderut till Masada 
för att besöka platsen där det judiska upproret mot romarna slogs ned och vi äter 
lunchpaket. Vi korsar gränsövergången mot Jordanien för att besöka klippstaden Petra 
som kallas för jordens åttonde underverk. Om tiden tillåter så besöker vi Petra både på 
den sena eftermiddagen och på förmiddagen dagen därpå. Vi bor på hotell centralt i 



Petra, där middag och samkväm väntar. När vi besöker klipp- och ökenstaden så kan vi 
tacka Gud för skapelsens skönhet.  
 

 
Vi besöker Petra som även är berömt från inspelningarna av Indiana Jones. Foto: Keld Nielsen. 

 

 
I Petra går det både att rida på hästar och på kameler. Foto: Keld Nielsen. 

 
 
27/2 dag 9 Petra forts., berget Nebo och Betania på andra sidan Jordan: 
 
Efter besöket i Petra far vi norrut i Jordanien och besöker berget Nebo där Moses 
blickade in över det förlovade landet och om tiden tillåter så besöker vi Betania på andra 
sidan floden Jordan som förknippas med Johannes döparens verksamhet. ¨ 
 



 
Stenen som markerar berget Nebo och utsikten som Moses hade över Kanaans land. På 
vinterhalvåret “blommar” öknen. Foto: Keld Nielsen respektive Pär-Anders Feltenheim. 

 

 
På Betania på andra sidan Jordan hittar man ett av de dopställens som tillskrivs Johannes 

döparen och som nu går att besöka i Jordanien. Foto: Pär-Anders Feltenheim 
 
Vi tar in på hotell i Madaba där vi äter middag klockan 20.00. För de som så önskar så 
tar vi en kvällspromenad genom Madaba som med sina vita fasader påminner om 
scener ur eposet Tusen och en natt. 
 



 
Madaba på kvällen respektive på morgonen. Här finns några kyrkor bevarade som landets kristna 

minoritet använde. Stadens största moské är emellertid dominerande i stadsbilden.  
Foto: Pär-Anders Feltenheim respektive Keld Nielsen. 

 
 
28/2 dag 10 Madaba, Amman och hemfärd: 
 
Före transport till Amman så besöker vi Sankt Georgskyrkan i Madaba och beskådar 
dess underbara mosaiker och där vi firar mässan. Om tiden tillåter får vi en 
panoramarundtur av Jordaniens huvudstad Amman.  
 

 
Vi tar farväl av Jordanien och det Heliga landet när vi flyger från Amman. På bilden till höger 

syns en av Jordaniens turistpoliser. En beväpnad polis följer med oss i bussen. Foto: Keld Nielsen. 


