Gode venner
Det Norske Baptistsamfunn, European Baptist mission Int. og Alliance of Baptist Churches
in Turkey inviterer til en studie og fellesskapstur i Tyrkia; 6. til og med 12. Sept. 2022
Baptistkirken i Izmir (tidligere Smyrna) vil være samlingsstedet Vi
ønsker pastorer, menighetsleder/medarbeidere og menighets‐
medlemmer velkommen.
Hvorfor Tyrkia?


Det Nye Testamentet er fullt av henvisninger til steder i Tyrkia.
Landet var et senter for de første kristne menighetene. Med ca. 79
mill. innbyggere er det i dag bare 0,3% kristne i landet. Tyrkia har
siden 1922 formelt sett vært en sekulær stat, men for en kristen minoritet som vil evangelisere, er
situasjonen utfordrerne. Å forlate islam er brudd med sterke og dominerende familiære og sosiale bånd og
tradisjoner.
I tillegg til menighetsplanting har vennene i Tyrkia engasjert seg i hjelp til flyktninger fra nabolandene. Fra
Iran og Syria har det kommet, og kommer det, kristne flykninger til Tyrkia. Det er en oppgave å møte disse,
gi dem hjelp og omsorg.
I 2014 ble Baptistsamfunnet i Tyrkia, med 6 menigheter, formelt etablert. European Baptist Federation
(EBF) støttet den første menigheten som ble dannet i Izmir (tidligere Smyrna). Senere ble ansvar for
økonomisk støtte overført til European Baptist Mission International (EBMI)
Hovedstyret har besluttet at Tyrkia skal være ett av våre felles misjonsoppdrag, og vi ønsker å gi konkret
informasjon om Tyrkia, om situasjonen for de kristne i landet, å vekke interesse for Tyrkia som misjonsland







Reisedetaljer:



Avreise Gardermoen 6. Sept. kl. 11,20 – til Izmir samme dag kl. 20.05
Hjemreise Izmir 12. Sept. kl. 10,30– til Gardermoen samme dag kl. 17,00

Programdetaljer:
Samlinger i Baptistkirken:
To bibeltimer (a 45 min)
o

o

1: «Jeg er jøde, borger av Tarsos i Kilikia, en ellers
ikke ukjent by» (Apg 21,39)
Om Paulus som jøde, romer og borger av
Tyrkia.
2: «…deretter drog han ut igjen; han drog først til
Galatia, og så gjennom Frygia, og styrket alle
disiplene» (Apg18,22)
Om Paulus som misjonær, strateg og
evangelist i Tyrkia

To temaforedrag (45 min x 2)
!: En fangetransport gjennom Tyrkia.
Om de første kristne i Tyrkia under forfølgelse og frihet. Om Ignatius av Antiokias og Polykarp av
Smyrna
o II: Fra Jerusalem til Kalkedon.
Om Tyrkias betydning for oldkirkens teologer og den første kristne dogmedannelse.

o

Ansvar for bibeltimer og forelesninger: Dr. theol. Kenneth Ellefsen, 1.amanuensis Fjellhaug
Bibelskole
Samlinger: informasjon og samtaler i kirken:
o «Å være kristen, å være kristen menighet i Tyrkia» Møte og samtale med tyrkiske kristne
o Flyktningsituasjonen i Tyrkia
o «Å være kristen i Iran og Syria. Å være en kristen flytning» Møte og samtale med Iranske og Syriske
flytninger.
Andre programposter:
o Dagstur med guide til Ephesus
o Sightseeing i Izmir
o Møte med leder for det jødiske miljøet i byen, møte med representant for de gresk ortodokse
menighetene i byen, møte med den lokale imamen
o Søndag 13: delta i gudstjenester på forskjellige steder
o Fritid: alternativer: lokale markeder – tyrkisk bad ‐ ikke noe felles program etter middag kl 19.00
Overnatting – måltider:
o Hotell: Buca Residance, gangavstand fra kirken 8‐10 min. Alternativer: enkeltrom – dobbeltrom
o Frokost: på hotellet. Lunch – i kirken. Middag i forskjellige restauranter i nærhet av kirken.
Reisedetaljer:
o Forutsetning for reisen (helse – sikkerhet), priser, påmelding, reisedetaljer og påmelding – se vedlegg
Antall deltakere
o Som kjent ble turopplegget presentert på Adelfia,s årsmøte i november. Det er kommet inn 25 for‐
håndspåmeldinger. Planen er at alle skal bo på samme hotell. Etter forhåndspåmeldingene er det
ledig 2 enkeltrom og 5 dobbeltrom.

Vi håper på god oppslutning om turen og det programmet vi har diskuterte oss fram til, i samråd med,
med hjelp fra, vennene i Tyrkia. Målsettingen har vært et opplegg som kombinerer fellesskap, søkelys på
Paulus og de første kristne menighetene, samt møte med kristne venner som lever undere helt andre
forhold enn de vi er velsignet med.
Vennlig hilsen,
På vegne av
Det Norske Baptistsamfunn, European Baptist Mission int. og Alliance of Baptist Churches in Turkey

Arild Harvik

Roger Dahl
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Bibeltime 1: «Jeg er jøde, borger av Tarsos i Kilikia, en ellers ikke ukjent by» (Apg 21,39)
Om Paulus som jøde, romer og borger av Tyrkia.
Bibeltime 2: «…deretter drog han ut igjen; han drog først til Galatia, og så gjennom Frygia, og styrket alle
disiplene» (Apg 18,23).
Om Paulus som misjonær, strateg og evangelist i Tyrkia
Dobbeltime I (45 min x 2): En fangetransport gjennom Tyrkia.
Om de første kristne i Tyrkia under forfølgelse og frihet. Om Ignatius av Antiokia og Polykarp av Smyrna
Dobbeltime II (45min x 2): Fra Jerusalem til Kalkedon.
Om Tyrkias betydning for oldkirkens teologer og den første kristne dogmedannelse.
Foreleser: Dr. theol. Kenneth Ellefsen

IZMIR 6 – 12 ‐22: STUDIE OG FELLESSKAPSTUR
Gode venner!
Turen ble presentert på Adelfia’s årsmøte i november. ( se vedlegg)
Det er kommet inn 25 forhånds‐påmeldinger, men det er fortsatt
mulig å melde seg på. Planen er at alle skal bo på samme hotell. Det
er pr i dag ledig 2 enkeltrom og 5 dobbeltrom.
Vi har oppdatert planene, gjennomgått prisforutsetningene og fastlagt forutsetningene for å gjennomføre
turen
Forutsetning for å gjennomføre turen:
 Hvis den helsemessige eller den sikkerhetsmessige situasjonen pr. 15. April har endret seg slik at man vil
bli advart eller frarådet å reise til Tyrkia, til turen bil avlyst.
Vedlagt er et spesifisert program, her en noen korte kommentarer til program og kostnader:
 Transport til og fra flyplassen: kostnad er inkludert i totalprisen
 Hotell: Buca Recidence, I gangavstand fra kirken (se vedlegg) Pris for enkeltrom /dobbeltrom m/frokost er
inkludert i totalprisen
 Lunch, serveres i kirken, pris inkludert i totalprisen
 Vi spiser middag i restaurant(er) i gangavstand fra kirken. Pris for en middag ligger mellom 10 til 20 USD
(eksl) drikkevarer. Man kan velge meny – og kostnad selv. Middagene er følgelig ikke dekket av
totalprisen.
 Sightseeing i Izmir, med buss, transport til møter inne i byen, tur til Ephesus med guide og lunch: kostnad
er inkludert i totalprisen
 Inkludert i totalprisen ligger avbestillingsforsikring for flyreisen
Oppdatering priser
 I november tok vi forbehold om prisendringer; halvparten av kostnadene betales i euro eller dollar. Vi har
lagt inn en sikkerhetsmargin på 6%. Pris for middag ligger er ikke med i de justerte prisene. Konf.
kommentar overfor.
Drivstofftillegg
 I avtalen med turoperatøren ligger det et forbehold. Fram til 3 uker før avreise kan det komme et
drivstoffillegg. Pr. i dag er det ikke kommet noe varsle om dette fra Turkish Air, men situasjonen tilsier at
det kan komme et slikt tillegg.
Påmelding
 I november satte vi en dato for bindende påmelding til 20.mars. Vi har fått skjøvet dato for bestilling av
gruppereise med fly fram til 5.mai.
Forutsatt beslutning om å reise ber vi nå om bindende påmelding innen 20. april. Ønsker du å være
med, send helst påmeldingen så snar som mulig. Det gir oss tidlig oversikt over antall deltakere.
Beslutter vi 15. april å annullere reisen, er påmeldingen naturligvis ikke bindende.
Vennlig hilsen
Roger Dahl

Arild Harvik

Vedlegg: Reisedetaljer‐ priser ‐ påmelding

REISEDETALJER /REGLER ‐ PRISER ‐ PÅMELDING

Flyreise:




Sept 6: Fra Gardermoen ‐ TK1752 ‐ avgang 11.20 – ankomst Istanbul 16,10 – avgang Istanbul TK
2336 ‐ 19,00 – ankomst Izmir 20,05 – total reisetid 7 timer, 45 min.
Sept 12: Fra Izmir – TK 2313 – avgang 10,30 – ankomst Istanbul 11,24 – avgang Istanbul TK 1753
14,05 – ankomst Gardermoen 17,00 – total reisetid 7 timer 20 min.
Bagasje: 1 stk max 30 kg + 1 stk håndbagasje 8 kg.

Avbestillingsforsikring flyreisen:



Forsikrede rammes av akutt sykdom, ulykke eller dødsfall
Uforutsett hendelse som medfører vesentlig skade på hus/bolig og det ikke med rimelighet ikke kan
forlanges at man gjennomfører reisen. (forsikringsvilkår vedlegges reisedokumentene)

Gyldig pass ‐reiseforsikring – September vær




Pass på at gyldig / oppdatert reiseforsikring er på plass!
Reiseforsikring – eget ansvar
Gjennomsnittstemperatur – Izmir – september er pluss 23 grader

Reiseråd UD – bestemmelser ‐ reiser til Tyrkia:
REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 ‐ FORTSATT GYLDIG
Tyrkia ‐ reiseråd
 Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km
fra grensen til Syria.
 F.o.m. 15. mars vil det være obligatorisk å registrere seg før ankomst til Tyrkia for alle som ikke er
tyrkiske borgere eller som ikke har gyldig oppholdstillatelse. Registreringen må skje tidligst 72 timer i
forveien. Man risikerer å ikke få komme inn i landet hvis man ikke har fylt ut registreringsskjemaet.
Transittpassasjerer er unntatt kravet om registrering. Se innreiseskjemaet Form for Entry to Turkey.
Helse
 Koronavirus (covid‐19): Reisende til Tyrkia fra Norge kan dokumentere at de er fullvaksinerte
med norsk koronapass. Det anbefales at dette blir skrevet ut på papir. Man er regnet som
fullvaksinert 14 dager etter andre dose. For de som ikke er fullvaksinerte gjelder krav om negativ
covid‐19 PCR‐test utført tidligst 72 timer i forkant av innreise til Tyrkia eller negativ antigen
hurtigtest tatt maksimum 48 timer før ankomst til Tyrkia. Barn under 12 år er unntatt krav om
PCR/Antigen hurtigtest og dokumentasjon på vaksine mot covid‐19.
Reisende til Tyrkia må også registrere seg på følgende nettside: Sağlık Bakanlığı ‐ Yurda Giriş Kontrolü
(Form for Entry to Turkey) tidligst 72 timer før innreise. Barn under seks år og reisende i transitt er
unntatt disse kravene.
Reisende som ikke kan dokumentere at de er fullvaksinerte mot covid‐19 og ikke har negativ PCR‐
test vil måtte gjennomføre syv dagers karantene ved den adressen de oppgir ved innreise (hotell
eller egen bolig). De som ikke oppgir adresse må gjennomføre syv‐dagers karantene på et sted
bestemt av det tyrkiske helsedepartementet. På dag syv av karantenen vil reisende bli testet for
covid‐19. Karantenen blir deretter opphevet ved negativ testresultat. I tilfelle positivt resultat vil
vedkommende måtte forholde seg til gjeldende covid‐19‐regelverk fastsatt av det tyrkiske
helsedepartementet.



Vær oppmerksom på at regler for innreise fra høyrisikoland kan bli endret på kort tid og kan gi
automatisk innreisekarantene. Det er derfor viktig å følge med på listen over disse landene; for
engelsk informasjon se Country‐specific entry restrictions | Turkish Airlines. Ved påvist smitte eller
ved pålagt karantene (innreise og utreise) kan man finne designerte isolasjonshoteller her: İzolasyon
Otelleri | Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (shgm.gov.tr).
Reisende oppfordres til å holde seg oppdatert på smittesituasjonen i Tyrkia. Daglige oppdateringer
finnes på myndighetenes informasjonsside. Det er fremdeles obligatorisk med bruk av munnbind i
Tyrkia. For adgang til kjøpesentre m.m. stilles det ofte krav til at man har en HES‐kode; les mer om
dette på hayatevesigar.saglik.gov.tr.
For rådgivning ved mistanke om smitte kan man ringe 184 fra tyrkisk telefon. For øyeblikkelig hjelp
ring 112.
Informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter finnes på Folkehelseinstituttets
nettsider og Helsenorge.no. Se også UDs svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronavirus.
***
Det kreves ingen vaksinasjonsattester for generelle vaksiner for reisende fra Europa. Det er
imidlertid fare for rabiessmitte i hele Tyrkia. Besøkende som blir bitt eller klort av hunder eller katter
bør oppsøke lege snarest mulig slik at rabiesbehandling kan igangsettes. Denne behandlingen gis
over tid, og kan måtte fullføres etter retur til Norge.
Helse‐ og sykehustilbud i Tyrkia ansees å være godt utbygget, og Tyrkia markedsfører seg selv som et
land man kan besøke for å få medisinsk behandling på private helseforetak. Samtidig kan
helsevesenet være overbelastet i forbindelse med

Påmeling ‐ priser ‐ innbetaling
o

o

o

o

Pris pr person: Reise, opphold, arrangementer, som spesifisert ovenfor
Enkeltrom: kr. 8.300
Enkeltrom Adelfia medlem: kr. 6.300
Dobbeltrom pr pers: kr. 7.800
Dobbeltrom Adelfia medlem pr. pers:kr. 5.800
Etter bindende påmelding må et reiseforskudd være innbetalt; før 1.mai
Enkeltrom kr. 2.600
Dobbeltrom pr pers. Kr. 2.400
Restbeløp må være innbetalt innen 31.august:
Enkeltrom, kr. 5.700
Enkeltrom Adelfia medlem: kr. 3.700
Dobbeltrom, kr. 5.400
Dobbeltrom Adelfia medlem: kr. 3.400
Betaling: Forskuddsbetaling og restbeløp vil vi fakturert via «Checkin» / Baptist‐
samfunnet. Det er viktig at vi får alle opplysningene på påmeldingsskjemaene, navn,
telefon, email og valg av hotellrom

Bindende påmelding, frist 20. april
Izmir, Tyrkia 6 – 12 Sept 2022
Enkeltrom inkl. frokost Kr. 8.300
Enkeltrom inkl. frokost, Adelfia medlem kr. 6.300
Dobbeltrom inkl frokost pr pers kr. 7.800
Dobbeltrom inkl. frokost, Adelfia medlem pr pers kr.5.800
Prisene inkluderer: fly Gardermoen – Izmir t/r, hotell m/frokost, lunch,
dagstur til Ephesus, transport fra og til flyplass, avbestillingsforsikring for fly.
Etter bindende påmelding, og før 1, maI, må et reiseforskudd være innbetalt
 Enkeltrom kr. 2.600
 Dobbeltrom pr pers. Kr. 2.400,
Restbeløp må være innbetalt innen 1. august:
 Enkeltrom, kr.5.700
 Enkeltrom Adelfia medlem. Kr. 3.700
 Dobbeltrom, pr. pers. kr. 5.400
 Dobbeltrom Adelfia medlem, pr pers kr. 3.400
Reiseforskudd og restbeløp faktureres via Checkin/Det Norske Baptistsamfunn

PÅMELDING FOR:
Navn:……………………………………………….. Adresse: ………………………………………………..
Email:………………………………………………………… Telefon:…………………………….
Navn:……………………………………………….. Adresse: ………………………………………………..
Email:…………………………………………………………….. Telefon:…………………………
Valg av hotellrom:

Enkeltrom

Dobbeltrom
SENDES TIL:

E.mail: harvik.arild@gmail .com
Pr. post: Arild Harvik, Fossekallen 21, 3034 Drammen
( send utfylt side / utfylt nederste del av siden)
Spørsmål – behov for mer informasjon? Ta kontakt med kontakt:
Arild Harvik, tlf:48867897, e,mail: harvik.arild@gmail.com

Mottatt bestilling bekreftes pr e.mail

