
BLI MED ÅPNE DØRER TIL EGYPT
18. – 26. mars 2018

Velkommen til en reise der vi sammen får oppleve  
Egypts historiske kulturskatter - samtidig vil vi treffe noen av  
våre kristne søsken i Egypt, som lever under anstrengte forhold.

Reiseleder: Trond Kjartan Michaelsen,  Åpne Dører



Egypt er et spennende land om en skal oppleve det for første 
gang eller en har vært der tidligere. Egypt er en av verdens 
eldste sivilisasjoner og mange kjenner Egypt som landet med 
mektige pyramider og monumenter, men Egypt er mer enn 
dette. Kirken i Egypt har eksistert i nesten 2000 år. Ortodoks 
kristendom er en integrert del av den egyptiske historie. Det 
første evangeliske arbeidet startet for om lag 150 år siden og 
de siste årene har kirken i Egypt opplevd til dels stor vekst.

Samtidig er Egypt rangert som nr. 21 på Åpne Dørers 
forfølgelsesliste i 2017. Landet har opplevd store og krevende 
omveltninger de siste årene og strever med å oppnå stabi-
litet og vekst i landet. Størsteparten av Egypts befolkning er 
muslimer og landet har i de senere årene som helhet blitt mer 
islamisert. Kristne er under stort press med minimal margin av 
rettigheter og frihet. Kirken står også overfor store utfordringer 
for å integrere troende med muslimsk bakgrunn.

Hovedmålet for denne turen er å møte forfulgte kristne, snakke 
med dem, be for dem og oppleve litt av deres hverdag. Det er 

svært oppmuntrende for våre trossøsken å få besøk, og det 
er med på å hjelpe dem til å holde motet oppe. Vi vil i tillegg 
til å besøke noen av landets kjente turiststeder, besøke kirker, 
menigheter og enkeltpersoner. På denne turen vil vi bla få høre 
om:

• Hvordan det er å leve som kristen med trusselen om 
forfølgelse

• Hvordan en formidler evangeliet i en fiendtlig kultur
• Hvordan hverdagslivet arter seg som forfulgt minoritet i et 

muslimsk land
• Hvordan en lærer opp barna til å leve som kristne i en 

fiendtlig kultur
• Hvordan en underviser trosforsvar
• Betydningen av det kristne fellesskapet.
• Smerte og håp – glede og gråt.
• Hvordan det er å leve med hverdags diskriminering.

Bli kjent med den forfulgte kirke

Trond Kjartan Michaelsen er bosatt på Ålgård og er leder for 
Områdearbeidet i Åpne Dører Norge. Trond Kjartan var første 
gang i Egypt under revolusjonen i 2011 og har siden den gang 
tatt med en rekke grupper til Egypt. 

- Å få besøke Egypt på sammen med Åpne Dører, gir mulighet 
for unike møtepunkter med mennesker som deler vår tro, 
men som må ta mange tøffe valg for å kunne leve ut sin tro i 
hverdagen. Gjestfriheten er stor i landet og for mange kristne er 
gleden over besøk & felleskap overveldende. Velkommen til en 
tur som vil sette spor både i hjerte og sinn!

“Vi håper du finner turprogrammet spennende og interessant. 
Vi ønsker at du sitter igjen med mange gode opplevelser etter 

å ha besøkt Egypt og landets historiske kulturskatter.  Men det 
vi vil du skal huske aller best etter turen, er møtet med alle 
enkeltmenneskene du traff. Som kristne besøker vi på turen 
i sannhet vår egen familie, våre kristne trossøsken,  i håp om 
gjensidig glede og velsignelse! 

Hjertelig velkommen til Bønne- & Oppmuntringstur til Egypt!

Har du spørsmål om turen, kontakte meg på tlf. 405 45 815. 

Med vennlig hilsen

Reiseleder

Trond Kjartan Michaelsen



DAGSPROGRAMMET
DAG 1, Søndag 18. mars, NORGE - EGYPT

Avreise Oslo Gardermoen med TK 1754 kl. 17:50.  
Mulig med tilslutningsbilletter med SAS fra ulike flyplasser i Norge. 
Ankomst Kairo flyplass 02.50.  
Transport til Pyramisa hotel, mat og overnatting på hotellet.

DAG 2, Mandag 19. mars:

• Frokost på hotellet
• Møte med vår kontaktperson som gir oss en god  

orientering om situasjonen for kristne i Egypt
• Vi besøker Islamsk Kairo
• 19:00 Delta på gudstjeneste i KDCE church,  

Midøstens største evangeliske kirke
• Middag og overnatting på hotellet

DAG 3, Tirsdag 20. mars:

• Kjøre til Wadi el Naturn og besøke Makarius Monastery, 
møte med en ortodoks munk

• Besøke St. Mary Maadi Church ved Nilen
• Middag og overnatting på hotellet

DAG 4, Onsdag 21. mars:

• Besøke partnere, Bibelsselskapet og Think & Do
• Middag og overnatting på hotellet

DAG 5, Torsdag 22. mars:

• Fly til Luxor
• Besøke tempelkomplekset Karnak og Luxortemplet
• Besøke kirke og møte kirkens pastor
• Middag og overnatte i Luxor

DAG 6, Fredag 23. mars:

• Besøke Kongenes Dal og Memnonstøttene i Luxor
• Møte med kristne
• Middag og overnatte i Luxor

DAG 7, Lørdag 24. mars:

• Fly til Kairo
• Besøke Grottekirken i «søppelbyen»
• Seiltur på Nilen
• Middag og overnatte i Kairo

DAG 8, Søndag 25. mars:

• Besøke Pyramidene og Egyptisk museum
• Delta på gudstjeneste
• Middag og overnatte Kairo

DAG 9, Mandag 26. mars:

Avgang Kairo til Norge med TK 691 fra Kairo kl 08:45.  
Ankomst Oslo kl. 14.00

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli praktiske forandringer i programmet underveis.

Smerte og håp 
- glede og gråt



Prisen inkluderer: flyreisen Oslo – Kairo tur/retur som beskrevet, overnatting i dobbeltrom 8 netter på gode hoteller inkludert  
frokost og middag, dagsprogram som beskrevet, guide og buss etter programmet, inngangsbilletter etter programmet, visum,  
tips og inngangsbilletter til attraksjonene vi besøker, flyavgifter med kr. 2.174,- ,

IKKE INKLUDERT: 
• Enkeltromstillegg kr. 3.000,-
• Lunch
• Reiseforsikring som alle må ha, så kontroller at du har gyldig forsikring for turen.
• Tilslutningsbilletter til Oslo

Prisene er gitt på gjeldende flypriser og valutakurser. Det tas forbehold om programendringer og at det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen.

Teknisk arrangør er Gla’Tur

S E OV E R S I KT OV E R VÅ R E T U R E R PÅ DAG E N R E I S E K L U B B.N O

Dagen reiseklubb inviterer avisens lesere og andre til unike opplevelser  
sammen med våre erfarne og profesjonelle reisepartnere. Vi ønsker  
å la deg oppleve steder og mennesker i land som er en sentral  
del av vår kristne historiske arv. 

Velkommen til reiser  
som setter spor!

Rolf Solås - Leder Dagen Reiseklubb & Gla´Tur

Grunnpris pr. person: kr. 16.700,-



JEG / VI MELDER MEG / OSS MED DET TE PÅ TUR TIL EGYPT MED ÅPNE DØRER 18. – 26. MARS 2018

Påmeldingsskjemaet sendes til: GLA’TUR, v/Rolf Solås, P. Rosenkrantzgt. 19, 4616 KRISTIANSAND eller e-post: post@glatur.no

NAVN 1 (som i passet): 

NAVN 2 (som i passet): 

NAVN 3 (som i passet): 

TLF: 

ADRESSE: 

POSTNUMMER: 

ROMALTERNATIV 

POSTSTED: 

E-POST: 

Enkeltrom

Dersom du har spesielle kostbehov eller ønsker assistanse på fly, ber vi om at du gir informasjon om dette på nedenstående linje.

Dobbeltrom Dobbeltrom med ekstra seng

SIGNATUR:

Meld deg på turen på reiseklubben.no eller send inn skjema 
under. Bekreftelse, generell info og giro for innbetaling av de-
positum, kr. 1.500,- blir så tilsendt. Der er begrenset med plasser 
på turen, så rask påmelding anbefales.

Sluttfaktura for turen blir sendt med forfall ca 1 måned før 
avreise. På sluttfakturaen trekkes det innbetalte depositums-
beløpet fra. Reisedokumenter oversendes ca. 2 uker før avreise.

Alle må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for 
å ha gyldig forsikring for turen. Dersom du er usikker så sjekk 
med ditt forsikringsselskap om reiseforsikring og avbestillings-
forsikring. 

Vær oppmerksom på at passet må være gyldig minst 6 måneder 
etter hjemreisedato.

Påmelding

MELD DEG PÅ TUREN PÅ DAGENREISEKLUBB.NO ELLER SEND INN SVARSLIPPEN


