
Forestående helligdager

Rosh Hashanah (17.-18. september 2012), helligdagene som markerer begynnelsen på det jødiske året, er i den hebraiske
måneden Tishrei. Ifølge jødisk tradisjon er Rosh Hashanah til minne om kulminasjonen av universets skapelse og anerkjennelsen
av Guds suverenitet over verden. Dette er også dagene da Gud vurderer menneskers gjerninger i årets løp og avgjør deres fremtid
i det kommende året - dør for synderne, liv for de gudfryktige og en periode med anger fram til Yom Kippur for dem med usikker
status.

Yom Kippur (25.-26. september 2012), forsoningsdagen, er den helligste og viktigste helligdagen i jødedommen. Det er en dag for
faste og bønn som feires den 10. i den hebraiske måneden Tishrei, ti dager etter Rosh Hashanah, det jødiske nyåret. Yom Kippur
markerer avslutningen av "de ti botsdagene" og gir jøder en siste sjanse til å få tilgivelse og syndsforlatelse for sine synder i
foregående år.

Den ukelange festivalen Sukkot, eller Tabernakelfesten (30. september - 7. oktober 2012), markeres med en overflod av spesielle
begivenheter, festivaler og arrangementer for så vel turister som fastboende i Israel. Feststemningen som omslutter landet starter
med Succa-markeder i de fleste byer, der man selger alt fra de fire artene til glitrende Succa-dekorasjoner, og man kan se Sukkot
eller løvhytter som særpreger helligdagen i hager, på fortauer, balkonger og restauranter.
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt å formidle turistinformasjon til
allmennheten i disse landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i
verden som arbeider med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.no   


