
NMS Dugnadstur

SØR-AFRIKA 

Reiseledere:
Nora Dub Dybdal og
Akhona Mkize

Turen for deg som ønsker å ta et fysisk tak 
med dugnadshender for å hjelpe til med å få i gang 
igjen utdanningen på presteskolen i Umphumulo. 
Det blir ikke bare jobbing på turen vi skal også være 
turister, besøke havnebyen Durban og oppleve 
Safari. 

18. - 31. mai 2023

Teknisk Arrangør: 



Turen for deg som ønsker 
å ta et fysisk tak med 
dugnadshender for å hjelpe 
til med å få i gang igjen 
utdanningen på presteskolen 
i Umphumulo. Det blir ikke 
bare jobbing på turen vi skal 
også være turister, besøke 
havnebyen Durban og oppleve 
safari. Vi tar også en tur innom 
Eshowe der det er samlet mye 
spennende misjonshistorie, 
første norske misjonsstasjonen 
i Zululand. Det var her biskop 
Schreuder kom som første 
hvite mann inn hos Zuluene.

FLYTIDER

18. mai:  Oslo - Dubai 
  14.30 - 23.20

19. mai: Dubai - Durban
  10.15 - 16.35

30. mai: Durban - Dubai
  18.40 - 05.00 +1

31. mai: Dubai - Oslo
  07.25 - 12.30

TURPROGRAM

Dag 1
Torsdag 18. mai
Oslo - Dubai
Avreise med Emirates fra  Gardermoen 
kl. 14.30. Ankomst Dubai kl. 23.20
Overnatting på hotell ved flyplassen i 
Dubai, Holiday inn Express Dubai Airport

Dag 2 
Fredag 19. mai
Dubai - Durban - Umphumulo
Tidlig avreise fra hotellet.
Flyavgang fra Dubai med Emiraes kl. 10:15
ankomst Durban kl. 16.35.
Buss til Umphumulo, 
ankomst ca. Kl. 20:00
Overnatting og middag på presteskolen 
i Umphumulo hvor vi skal bo og spise de 
neste dagene.

Dag 3 
Lørdag 20. mai
Umphumulu
Omvisning på tomta Umphumulo og se på 
bygningene som skal pusses opp. Middag 
på presteskolen om kvelden.

Dag 4 
Søndag 21. mai
Umphumulo og Eshowe
10:00 Gudstjeneste Umphumulo kirke
Lunsj på egenhånd.
Etter lunsj blir det Sightseeing Eshowe: 

Eshowe Fort Nonqayi historiske museum 
– Museet er spesielt viktig fordi det 
huser ganske mye historie om det norske 
misjonsarbeidet i områdene Zululand, det 
er bilder av de første misjonærer og utstyr 
de brukte til sitt misjonsarbeid.

Dlinza Forest Aerial Walk som har en av 
de eldste trærne i nort av Durban, hvorav 
noen ble plantet av misjonærer.

Dersom det blir tid så skal vi besøke 
KwaMondi Mission - en av de første 
misjonsstasjonene for de norske 
misjonærene, oppkalt etter en norsk 
misjonsprest. Stedet hvor en av de første 
zuluene konerter ved navn Maqhamusela 
Khanyile led martyrdøden
Middag på presteskolen.

Dag 5 - dag 8
Mandag 22. - Torsdag 25. mai
Dugnadsarbeid
Alle måltidene disse dagene inntas på 
presteskolen som dekker våre utgifter.

Dag 9
Fredag 26. mai
Umphumulo - Hluhlwe
Dugnadsarbeid frem til lunsj. Etter lunsj 
forlater vi Umphumulo og reiser med buss 
til Hluhlwe- Imfolozi Game Park, Big 5 
game park.
Overnatting på Rhino River Lodge. 
Middag på lodgen om kvelden.

Kapellet innvendig Umphumulo kapellet utvendig



Velkommen på en uforglemmelig tur!

Dag 10
Lørdag 27. mai
Hluhlwe - Durban
Etter frokost på hotellet er det tid for 
safari. Videre skal vi Besøke en Zulu 
landsby -organisert ved South Eastern 
Diocese (SED) - ELCSA. 
Lunsj på egenhånd.
Innsjekk på Premier Hotel Umhlanga hvor 
vi skal bo i tre netter. Middag på hotellet 
om kvelden.

Dag 11
Søndag 28. mai
Durban
Gudstjeneste i Durban.
Ettermiddagen til egen disposisjon.
Felles middag på hotellet om kvelden.

Dag 12
Mandag 29. mai
Durban
Dagen til egen disposisjon.
Shopping muligheter, Oceans mall & 
Gateway mall
Felles middag på hotellet om kvelden.

Dag 13
Tirsdag 30. mai
Durban - Dubai
Mulighet for båtcruise før avreise. (ikke 
inkludert). Avreise med buss fra hotellet 
til flyplassen om ettermiddagen. Flyavgang 
med Emirates fra Durban kl 18.40, 
ankomst Dubai kl 05.00 (neste dag).

Dag 14
Onsdag 31. mai
Dubai - Oslo
Flyavgang fra Dubai kl 07.25Ankomst 
Oslo kl 12.30.

Reiseledere

Nora Dub Dybdal (42) er norsk og 
etiopisk og har jobbet for NMS siden 
2018, blant annet jobber hun med et 
nytt prosjekt på Umpumulo i Sør-Afrika. 
Målet er å bidra til at det teologiske 
seminaret kan rehabiliteres, istandsettes 
og komme i drift igjen etter en god del år 
uten studenter på campus.

Akhona Mkize (40) er sjefssekretær 
på bispedømme nivå og leder hele 
administrasjonen. Hun er også 
fungerende kasserer. Akhona gleder 
seg til å ta imot dugnadsgjengen 
fra Norge, både til samarbeidet om 
oppussing, men også til å vise frem 
hjemlandet sitt.

Årstid/værtype:

Høst i Sør-Afrika er april til mai. Det 
er generelt varmt og tørt med dager 
som blir kortere og temperaturen 
faller ettersom det kommer nærmere 
vinteren. KwaZulu Natal har et 
subtropisk klima og er fortsatt varmere 
enn noen av de andre provinsene, 
da den ligger nærmere havet. - 
Temperaturen i Kwazulu Natal i mai 
er komfortable med ca 14 grader om 
natten og opp mot 24 grader om 
dagen.

Umphumulo gjestehus



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

TURPRIS 
Fra Oslo Kr 19.950

Tillegg for enkeltrom: 3.400

PRISEN INKLUDERER:
• Fly Oslo – Durbab tur/retur inkl flyskatt 

(kr 949, kan endre seg) 
• 12 overnattinger i dobbeltrom m/ frokost 
• 11 middager 
• 6 lunsjer 
• Mat på flyvningene 
• Transport iht. programmet 
• Reiseledertjenester

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider
• Drikke til måltidene
• Tips
• Forsikringer

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens valutakurser og priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på 

drivstoff eller lignende.

PÅMELDING
Turen bestilles på: 

https://plussreiser.no/reiser/sor-
afrika-2023

eller på telefon70 17 90 00

PASS:
For innreise i Sør-Afrika kreves norsk maskinles-
bart pass (nødpass aksepteres ikke). Ved innreise 
i Sør-Afrika anbefales at ditt pass er gyldig i minst 
seks måneder. Passet må være gyldig i minimum 
30 dager etter at besøket forventes avsluttet, og 
må inneholde minst to blanke sider, jfr. Immigra-
tion Regulations. Det har imidlertid forekommet at 
enkelte immigrasjonstjenestemenn krever at passet 
er gyldig i minst seks måneder ved innreise. For å 
unngå problemer, anbefales det at passet er gyldig i 
minst seks måneder.

Umphumulo studentboligene

VISUM:
Det er ikke krav om visum for norske borgere for 
besøk inntil 90 dager, jfr. Sør-Afrikas innreisesider.


