
Sæsonens kommende helligdage

Rosh Hashanah (17-18. september 2012), helligdagen, der markerer det jødiske nytår, ligger i den jødiske måned tishrei. Efter
den jødiske tradition fejrer Rosh Hashanah kulminationen på universets skabelse og godtagelsen af Guds overhøjhed over verden.
Det er også i de dage, at Gud dømmer menneskers gerninger i det forgangne år og bestemmer deres fremtid i det kommende år
– død for syndere, liv for den fromme og en angerperiode ind til Yom Kippur for mennesker, hvis tilstand er uvis.

Yom Kippur (25-26. september 2012), forsoningsdagen, er den allerhelligste og vigtigste helligdag i jødedommen. Det en dag
med faste og bøn, og som fejres på den 10. i den jødiske måned tishrei, 10 dage efter Rosh Hashanah, det jødiske nytår. Yom
Kippur markerer afslutningen på de "ti bodsdage" eller de "høje helligdage" og giver jøder en sidste mulighed for at opnå tilgivelse
og syndsforladelse for deres synder i det forgange år. 

Den ugelange højtid Sukkot (løvhyttefesten) eller tabernaklets højtid (30. september - 7. oktober 2012) markeres i Israel af en
overflod af specielle arrangementer, festivaler og begivenheder for både turister og de lokale indbyggere. Den festlige atmosfære
over alt i landet starter med Sukkot-markeder i de fleste byer, hvor der sælges alt fra de fire krydderier til glitrende Sukkot-
udsmykninger, og løvhytterne eller de midlertidige boder, der kendetegner helligdagen, kan ses i haver, på fortove, balkoner og
restauranter.

Göran Nilervall
Pr Manager

Israel Government Tourist office for the Nordic & Baltic countries
Box 7554
103 93 Stockholm, Sweden
tel 46-8-23 92 09
fax 46-8-21-78 14
pr@igto.se 

Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle
turistinformationer til offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt
findes der 18 turistbureauer rundt om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem
med dens tre verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus
fodspor i Det Hellige Land – Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk 


