
Ørkenens sand, Nilens vand og pyramidernes hemmeligheder 
har i århundreder farvet vores fantasirige drømme om Egypten. 
Du får nu en chance for at opleve Egyptens mystik, sanselige trosliv 
og farverige kultur på tæt hold og at komme helt ind under huden 
på Egyptens fantastiske mennesker. Den egyptiske kirkes historie 
er også historien om en forfulgt kirke, der på trods af modstand 
stadig er en vigtig del af det egyptiske samfund med sin gamle 
historie og sine stolte traditioner.

Program:
”Ud af Egypten kaldte jeg min Søn” 
Vi vil dykke ned i Egyptens helt unikke kirkehistorie, som strækker 
sig 2000 år tilbage i tiden. Den koptisk-ortodokse kirke er en af 
de ældste kirker i verden med en unik historie som er baseret 
på tekster i Det nye Testamente. Ikke mindst historien om den 
Hellige Families flugt til Egypten har stor betydning for alle kristne 
egypteres stolte selvforståelse også i dag. Vi skal besøge kirker 
og klostre og deltage i en kristen gudstjeneste, og vi vil møde 
kristne og muslimer for at tale om tro og tradition og forfølgelse 
samt muligheder for sameksistens. 

Vi skal også møde mennesker, som i deres dagligdag oplever, at de 
får hjælp til at forbedre egne og familiens livsvilkår. Danmissions 
partnere arbejder bl.a. med at støtte børn, der er tvunget til at ar-
bejde eller leve på gaden, grupper af arbejdsløse unge, kvinder 
der må kæmpe for deres rettigheder, de mange små bønder langs 
den frodige Nil, handicappede og mange flere. Vi vil besøge pro-
jekter og møde mennesker, både kristne og muslimer, som i deres 
daglige liv kan mærke den forskel, det gør at deltage i og få støtte 
igennem dette arbejde. 

Et færdigt program kan af hensyn til vores partnere ikke præsen-
teres før til september.

Et rejsetilbud, 
du ikke kan afslå ...

En helt særlig rejse med et nøje 
planlagt program og formål:

Formålet med rejsen er, at deltagerne 
skal opleve, hvordan en moderne mis-
sionsorganisation arbejder i dag. Dette 
sker ved, at vi besøger forskellige pro-
jekter som Danmission i samarbejde 
med vores kristne partnere i Egypten 
støtter bl.a. med indsamlede midler fra 
danske kirker. Det bliver en unik mu-
lighed for at opleve et andet Egypten 
end blot de traditionelle turistmål. 

Danmissions partnere i Egypten
Danmission har to partnere i Egypten; 
Den Anglikanske Kirke og Den Koptisk 
Evangeliske Organisation for Social 
Service (CEOSS). Begge vores partnere 
har i deres arbejde og programmer 
fokus på både at sikre et håb om en 
fremtid med bedre levevilkår for de 
svageste i samfundet samt at sikre 
den enkelte frihed til at leve med sin 
religion i fred og tolerance – et arbejde, 
som særligt gavner de kristne i landet. 

Danmission tilbyder hermed en mulighed for at deltage 
på en fantastisk rejse til Egypten! 
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Pyramiderne
Skal der også være tid til Pyramiderne? Ja, det er et ”must” at se 
pyramiderne, særligt hvis man ikke tidligere har været i Egypten. 
En udflugt til pyramiderne er ikke indlagt som en fast del af pro-
grammet, men hvis flere af deltagerne ønsker det, kan det ar-
rangeres som en frivillig morgenudflugt mod egenbetaling, før 
dagens egentlige program begynder. 

En kærlig advarsel
Vi kan ikke garantere, at rejsen bliver forudsigelig og uden 
overraskelser. Men vi kan garantere, at I vil vende hjem for-
andret efter mødet med Egypten og inspireret af de fantastiske 
mennesker I har mødt og talt med, og de projekter I har set, som 
gør en forskel.  

Praktisk info
Tidspunkt: 
Mandag d. 6. til lørdag d. 11.  november 2017.

Forberedelsesmøde:
28. september kl. 19.00 i Vejle.

Pris: 
Pr. person kr. 9.500. Rejsen gennemføres 
ved minimum 12 betalende deltagere. 
Begrænset antal pladser. Sidste frist for 
tilmelding senest 23. august 2017.

Prisen indeholder rejse fra Billund 
Lufthavn, overnatning, måltider og pro-
gram med dansk guide. Teknisk arrangør 
er Unitas Rejser, medlem af rejsegaran-
tifonden nr. 128, og rejsen er underlagt 
Unitas Rejsers almindelige betingelser 
vedrørende pakkerejser. 

Prisen dækker ikke drikkevarer ved 
måltider, visum til Egypten (ca.35 $) og 
privat rejseforsikring. 

Rejseleder: 
Christa Lund Herum, som nu er Danmis-
sions udsendte i Cambodja. Tidligere har 
Christa været udsendt for Danmission til 
Egypten i 2½  år, og har fulgt udviklingen 
i landet tæt gennem adskillige rejser til 
Egypten siden 2007.

Den politiske situation i Egypten kan 
pludselig blusse op og udvikle sig til 
voldelige uroligheder. Danmission er 
altid ved rejser til Egypten i tæt samar-
bejde med vores partnere og den Dan-
ske Ambassade i Cairo, og vi vurderer 
naturligvis løbende sikkerhedssituationen 
i Egypten. Både før og under rejsen.

Rejseleder: 
Christa Lund Herum, 

som nu er Danmissions 
udsendte i Cambodja. 
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KONTAKT 
+ tilmelding

Birgitte Warming, 
Danmission på 41 999 315 
eller bnw@danmission.dk 

I appeal to you all to support Egypt in 
her efforts to overcome extremism and 
terrorism. May the Lord bless you.
Biskop Mouneer Anis, 
Den Anglikanske Kirke i Egypten


