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Kvinnokonferens
i Tanzania
Vad med och delta i en kvinnokonf- 
erens med deltagare från 7 afrikanska 
länder. Du får även uppleva Tanzanias 
vackra kultur och natur, en resa du 
inte vill missa!

KONTAKTPERSON: annasara@publicmedia.se

18 – 27 augusti
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St Petersburg
Rysslands huvudstad i mer än två  
decennier och kallas nordens Venedig. 
Fylld med historia och ett rikt kulturliv

Torsdag morgon flyger vi dit och bor på hotell mitt I staden.
Vi kommer att besöka: 
Vinterpalatset
Church of spilled blood
Marknader och kanske ett besök på marinsky teatern
Vi landar på Arlanda sent måndagkväll. (Söndagkvällar resa 2)
 
 

Pris: 5400 kr 
resa och boende och 2 inträde inkluderat, mat utöver
 Anmälan senast 20 februari 2017 ( 20 juni 2017 för resa 2)

KONTAKTPERSON: tfosselie@gmail.com

Resa 1: 27 april-1 maj
Resa 2: 14-17 september 
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Rumänien
Fokuset med resan är att bygga rela-
tioner och möta det sociala arbetet 
som vi har på plats. Var berädd på att 
få ha kul med barn och att kavla upp 
ärmarna. Dessutom kommer vi göra 
en mindre vandring i vackra Trans-
sylvanien. Resan riktar sig främst till 
församlingens unga vuxna.
SCHEMA:
Torsdag - Bukarest
Fredag - Bughea de Sus. Byn vi har ett arbete i.
Lördag - Bughea de Sus
Söndag - Mot bergen
Måndag - Vandring i bergen
Tisdag - Hemåt

KONTAKTPERSON: phrida.lindblad@filadelfiakyrkan.se

1-6 juni.

PRISER: 4000-4500kr (inkl. flyg, boende, mat, transfer)
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Israel
Tillsammans får vi se bibliska platser, 
ta del av undervisning, be och lovsjunga  
tillsammans. Alla våra tidigare 
medresenärer är helt överens om att 
det var en fantastisk upplevelse. Ta 
chansen du också!

PROGRAM
DAG 1.  Onsdag: Jerusalem
DAG 2.  Torsdag: Guidad tur i Jerusalem
DAG 3.  Fredag: Fri dag i Jerusalem. Möjligheten finns att åka 
 till Döda Havet för den som vill
DAG 4.  Lördag: Galileen
DAG 5.  Söndag: Galileen
DAG 6.  Måndag: Galileen till Tel Aviv
DAG 7.  Tisdag: Tel Aviv 
DAG 8. Onsdag: Hemresa

ANMÄLAN
Platserna släpps 19/5 kl. 15.00. Först till kvarn! Du anmäler dig 
genom att maila till phrida.lindblad@filadelfiakyrkan.se.
PRIS ca 15.000 kr

11-18 oktober
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Kongo - Burundi
Upplev två otroligt spännande och 
vackra länder men också två av 
världens fattigaste länder. Filadelfia 
har haft ett engagemang i både Burundi 
och Kongo under många år, följ med 
på denna resa och se våra projekt på 
närmare håll.

I KONGO BESÖKER VI BLAND ANNAT:
Panzi sjukhuset
Maison Dorcas
Änkeprogrammet

I BURUNDI BESÖKER VI BLAND ANNAT:
Bujumbura
Gakwende
Kiremba

September – oktober

PRIS CA 15000:-

KONTAKTPERSON: annasara@publicmedia.se
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Egypten
Uppskattar du kultur, historia och vill 
se Filadelfias arbete i ett spännande 
Egypten? Strunta i novemberrusket 
och kom med på en resa till Kairo/ 
Alexandria.
PRELIMINÄRT SCHEMA:
• Besök i Cave Church och Cairo Castle.
• Hugging churches. Islamic Old Cairo. 
• Pyramiderna och sphinxen. Gudstjänst i Ramses församling.
• Besök på Egyptian Museum och Kasr Dobara church 
 vid Tahirtorget.
• Avfärd från hotellet till Alexandria. 
 På vägen besöker vi bönelandet i öknen. 
• Rundtur I Alexandria

KONTAKTPERSON: bjorne.davidsson@tele2.se

1 – 10 november

PRIS CA 12.000:-
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res@filadelfiakyrkan.se
filadelfia.nu


