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Leder:

Dikt
Sorg og tårer
Sorg og tårer rammer ;
sorg og tårer lammer .
Mitt folk er et lidende folk ;
- ISRAEL.
Det blør av sår, men sorgen
rammer.
Sorg og tårer blir født av
smerter.
Smerter som er
uutholdelige; er normale her.
Mitt folk deler min lidelse
og sorg.
Den kan ingen andre bære
; - være uten tårer.
Mitt folk , Jeg vokter ;
Jeg vokter deg ISRAEL, når
sorg og tårer rammer.
Bare du blandt
folkeslagene, blir betegnet
som min øyensten.
Der er mange slags stener i
verden; Salt og kalkstener , og så
har vi smykkestenene da.
Ametyst , Rubiner og Rav
er alle kostbare stener.
Men ingen sten er så
verdifull som min øyensten
; - vunnet med min smerte.
Prislappen er høy, men
oppnåelig.
Den innebærer smerter ,
sorg og tårer.
Blanke tårer renner.
Smerten biter som tenner i
et hjerte som blør av sorg.
Av Bjørg Skjelanger
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Kjemisk våpenfri sone i Midt-Østen?

J

a, det kunne vært en realitet hvis
Vestens ledere hadde brydd seg med
å behandle forslaget som Israel kom
med under sikkerhets-møte i FN i 1987.
Tenk hva vi kunne vært spart for: både
Saddam Husseins massakre av kurdere,
transport av kjemiske våpen til Syria
med videre bruk mot sivilbefolkningen,
og nå transport til Libanon der Israel ser
seg nødt for å bombe konvoiene.
Som KrF-politiker var jeg i 1988
på informasjonstur til Berlin, Bonn
og Brüssel. I Bonn spurte jeg
foredragsholderen, Mr. Wagner som var
sentral angående vurderinger av behovet
for våpen i Vest-Tyskland, om ikke
Israels forslag året før var verd å arbeide
videre med.
«It is hard to say», - «Det er vanskelig å
si», var svaret. Og så sa han: «Ingen flere
spørsmål».
Ute av foredragssalen kastet
gruppelederen vår seg rundt halsen min
og så at jeg var modig som nevnte Israel.
Jeg for min del visste ikke at jeg trengte
være ekstra modig for å kunne nevne
Israel.
Vi skulle ha lunsj et par etasjer over, og
gikk mot heisene. Og vet dere hva? Der
stod Mr. Wagner, og han hindret meg å
ta den samme heisen som han hadde gått
inn i. Hva må ikke Israel tåle?
Vi kjenner kampene mot utviklingen av
atomvåpen i Iran. Det siste nye jeg leste,
er at USAs utenriks-minister Kerry kom
til Jerusalem ( i november) med beskjed
fra Obama om at USA vil ligge lavere
i terrenget når det gjelder press på Iran
for å hindre produksjon av atomvåpen,
hvis ikke Israel gir etter for kravet til
palestina-araberne (PA) både når det
gjelder bustadbygging i Judea-Samaria,
frigivelse av drapsfanger osv. Aldri blir
de flere tusen illegale husene nevnt som

er bygd av palestina-araberne i østre del
av Jerusalem. Eller de mange 100 tusen
jøder som måtte flykte ut fra arabiske
stater i 1948. Dette presset fra USA er
alvorlig, for det gjelder staten Israel og
folkets eksistens.
Eksperter på Syria sier at det ikke kan
utelukkes at al-Qaida får tilgang på
Syrias arsenal av biologiske våpen,
og disse våpenene er vanskelig å
kontrollere.
Israel trenger vår støtte
Det føles godt å dreie fokuset mot
behovene i Israel. Der går mer av
budsjettet over til forsvaret, med det
resultat at 50.000 flere barn kommer
under fattigdomsgrensen, og 20.000 flere
eldre. (Nye målinger).
AS Norge gir kanskje 800-900 millioner
kroner til PA og Hamas i år også, samme
beløp som har blitt gitt hvert av de siste
årene under AP. Å hjelpe fattige israelere
må organisasjoner som Exodus Nord
gjøre, ellers blir det ikke gjort.
Vi må ta et kraftig løft denne
forjulstiden. Situasjonen er
vanskeligere i Israel enn vi kunne
tro, spesielt for barnefamiliene. Og
distribusjonskanalene våre – spesielt de
messianske menighetene, er gode.
Kan alle sende ekstra kr. 500 eller
mer, så skaper det mye glede (du
får skattefritak). Fortell om behovet
i menigheten/kirken din, og samle
gjerne inn til de fattige i Israel. Det vil
glede Han som er sentrum i julen.
Gud velsigne deg!
Grethe
P.s.: Pass på at du har gitt en gave i
løpet av de siste 2-3 år, ellers mister du
nyhetsbladene.
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Enda kommer jødiske holocaustofre
fra Ukraina til Israel
Lusya hadde en veldig
vanskelig barndom: sult, kulde
og ingen foreldre rundt seg.
Moren måtte arbeide i 18-20
timer i døgnet i en fabrikk og
faren var soldat.
w Faren kom tilbake fra fronten med
bare en fot, og kunne dermed ikke
sørge for familien på mange år.
Likevel: den lille jødiske familien
hadde overlevt, og dette så de på som
et mirakel.
Kanskje på grunn av all sulten som
barn, valgte Lusya å bli kokk. Det lå
i henne at hun måtte ha nok mat. En
kokks pensjon i Ukraina er bare 110
dollar hver måned selv om de har
arbeidet mer enn de fleste. Det er lite å
leve av.
Hennes eneste sønn (og barn) døde i
en bilulykke, og for fire år siden døde
mannen. Alene, uten familie, og med
en begynnende brystkreft, så livet
håpløst ut.

TIL ISRAEL: Lusya Elkina, 77 år fra Odessa.

Men langt ute i slekta finner hun et
barnebarn av sin kusine, som har
emigrert til Israel. Jo, Lusya var
hjertelig velkommen til å bo hos
henne, og dermed gikk veien til Israel.
Hun er allerede reist fordi Exodus

Nord sendte penger som også kunne
dekke hennes utgifter i forbindelse
med emigrasjon.
La oss be for Lusya at hun blir helt
frisk og kan få noen gode år i Israel!

Brev fra samarbeidsorganisasjonen vår i Ukraina: «People Who Care» («Folk som bryr seg»)
Leder er Tatjana Yakovleva, er jødinne. Hun skriver til Exodus Nord:

Må Herren
velsigne dere!

V

i er så takknemlig for dere for
støtten til emigrantene. Tenk
hvor glade alle er for hjelpen! Tusen
takk! Disse emigrantene som nå har
reist til Israel og har fått hjelp til
det av deres organisasjon, er svært
takknemlige.

Dere har gitt dem en livssjanse
ved å komme til sitt historiske

hjemland, og får en sjanse til å få
det godt resten av livet. Må Herren
velsigne dere alle med et godt liv.
De vi sender først til Israel, er de som
trenger ekstra medisinsk hjelp. Der
er mange – ikke minst familier som
står i kø og venter på pengehjelp, så
de kan få dra til Israel. Men vi sier til
dem at Exodus Nord kan ikke hjelpe
alle på en gang; det går suksessivt
slik det har gjort.
De har et stort håp om hjelp, og vi
har hele tiden en bønn om fortsatt
pengehjelp så flere kan reise. Vi
håper og ber om at dere må være
i stand til å hjelpe videre. Alle
som trenger hjelp, ber alvorlig

for dere, og for sin egen sjanse for
framtiden.
Tatjana
La denne bønnen fra emigrantene fra
Ukraina være vår bønn til oss alle!
La oss ta litt ekstra i denne gangen,
for vi vet ikke hvordan utviklingen
blir i Ukraina. Der er allerede mørke
antisemittiske skyer innover landet,
dessuten er denne hjelpen et ønske
fra Israel Gud.
Gi julegaven til dette arbeidet, og
du som vil trekke av på skatten,
må sende oss ditt personnummer
(hvis vi ikke har det).
Grethe

Vi ønsker dere alle en velsignet Julehøytid og et Godt Nytt År!
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Bryter Israel Folker
1917: Balfour-erklæringen: Et
hjemland for det jødiske folk skal
opprettes.
1919: Versailles-deklarasjonen: Også
arabisk delegat (arabisk emir) erkjenner
jødenes rett til et hjemland. (Emir Feisal
og zionist-leder Weisman tilstede, ikke
USAs delegat).
April 1920: San Remo-traktaten. Alle
allierte etter 1. v. krig tilstede. Juridisk
bindende.
Innhold: Jødene består av ett folk med
egen religion, språk og felles etnisk og
historisk bakgrunn.
Jødene er urbefolkningen i området
innerst i Middelhavet. (Palestinerne
av idag ble ikke nevnt, da de ikke
eksisterte. «Palestina» har aldri vært et
eget land med eget folk, språk, historie
osv.)
Traktaten utarbeidet retningslinjer
for utviklingen av de landområder de
allierte befridde under 1.v.krig. Her
fokus på det Ottomanske riket.
San Remo-traktaten var juridisk
bindende rettsoppgjør etter 1.
verdenskrig.
1922: Folkeforbundet blir opprettet for å
hindre krig i verden. (Forløper for FN).
Juli 1922: Folkeforbundet nedsetter
Palestina-mandatet. Britene får ansvar
for utviklingen fram mot 14.mai 1948,
og kaller området Det palestinske
Mandat. (Frankrike får Syria/Libanonområdet).
Vedtak: Artikkel 6 sier bl. a.:
Administrasjonen for det palestinske
mandat (for britene) skal lette jødisk
innvandring, og skal oppmuntre til
tett (engelsk:dense) bosetting av jøder
i landet, inkludert statsland, utmark
som ikke trengs til offentlige formål...
Rettigheter og stillingen til andre deler
av befolkningen (arabere/kristne) skal
ikke settes til side.. Jødene erkjennes
som urfolket i området, (fordi det da
ikke eksisterte noe palestinsk-arabisk
folk). San Remo-traktaten blir
integrert i vedtaket.
Grensedragninger: Folkeforbundet
avgjør å opprette staten Transjordan på
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ERKLÆRING: David BenGurion leser frihetserklæringen 14. mai 1948.

3/4-deler av palestina-mandatet, altså alt
land øst for Jordanelva. Jødene skal ha
alt land vest for Jordanelva.

Mai 14. 1948: Den britiske mandatperiode er forbi, og jødene er fri til å
etablere sin stat.

Artikkel 6 betyr at jøder har rett til å
bo tett i alle deler av landet vest for
Jordanelva. Det sier videre at andre
folkegrupper ikke skal diskrimineres i
det jødiske hjemlandet.

Krig: Transjordan går inn og tar Judea/
Samaria og annekterer det i 1951. FN
erklærer dette som ugyldig. Transjordan
gir seg annet navn: Jordan, da de nå
er i besittelse av land også vest for
Jordanelva. Jødene i Judea/Samaria/
Jerusalem blir jaget ut. Flere arabere
kommer inn.

Det er intet internasjonalt organ som har
eller kan ugyldiggjøre Folkeforbundets
vedtak av 1922. Vedtaket har ikke blitt
erstattet, foreldet eller endret på disse
90 år.
November 29. 1947:
Generalforsamlingen i FN foreslår at det
opprettes en arabisk stat nr. 22 i Judea/
Samaria pga oppstander blant araberne.
Verdenssamfunnet gir etter for terror.
Men araberne sier nei takk til en stat i
Judea/Samaria (Vestbredden), dermed
kan ikke Sikkerhetsrådet vedta forslaget,
og området er juridisk tilbake til vedtak
av 1920 og 1922.
FN-paktens artikkel 80 slår fast at
rettigheter som stater og folk tidligere
er tilkjent i folkerettslige avtaler, ikke
endres av FN-paktens bestemmelser
uten partenes godkjennelse.

Egypt okkuperte Gasa-stripen.
Folkerettsstridig.
6-dagerskrigen i juni 1967: Israel blir
angrepet, og holder nå området Judea/
Samaria under administrasjon i henhold
til folkeretten før en fredsavtale er
inngått. Derfor kaller Israel områdene
for: «De administrerte områder». MEN:
Israel har valget å annektere Judea/
Samaria (Vestbredden), da folkeretten
av 1920 og 1922 er gjeldende. Israel
har også valget å gi araberne der rett til
å styre seg selv på sivile områder, eller
avgi landområder (avgi suverenitet).
Dette området kan ingen gjøre avtale
om uten Israels aksept. Resolusjon
242 i FN etter denne krigen ber partene
i krigen vurdere «territorier», ikke
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keretten / Internasjonal lov?
«territoriene» (som henspeiler på «den
grønne linje» som var territoriene
Transjordan tok) i en endelig
fredsavtale.
Folkeforskyvninger: 1948: FN vedtok
at arabere som hadde vært inne i
landområdet vest for Jordanelva som
gjestearbeidere eller annet i 2 år eller
mer, skulle ha status som flyktninger.
Fra de nyoppretta arabiske statene ble
det jaget ut dobbelt så mange jødiske
flyktninger til nyoppretta Israel, som
antall arabere som frivillig flyktet ut fra
Israel. Israel har ingen
folkerettslig plikt til å
ta imot de som reiste ut.
Det var araberlandene
som skapte krigen i
Israel i 1948.

underskrev Oslo-avtalen på plenen foran
Det Hvite hus.
Både Hamas og PLO har som mål å
utslette Israel. Men PLO sier noe annet
til Vesten enn til sine egne. Hamas
legger ikke skjul på målet sitt overfor
Vesten.
Israel har gjort avtale (Oslo-avtalene
1993 og 1995) med PLO (PA) om A,
B, og C-områder i Judea/Samaria. A:
Selvstendig styre uten utenriks- og
forsvarsoppgaver for araberne. B:
Egne sivile og religiøse rettigheter til

Lov om urfolks
rettigheter: FNs lov av
2007, artikkel 10: Se
nederst på siden.
JERUSALEMFLAGGET:
Må Løven av Juda komme før
verden får fred?

Før dette skjedde ville ingen arabere
kalle seg «palestinere». På 1900-tallet
var det bare jødene som kalte seg
palestinere inntil 1964.

araberne. C: Israelske områder. Vedtak
om dette blir ikke ratifisert før endelig
fredsavtale. Araberne har jaget ut alle
jødene i A og B-områdene. Vesten tier.

PLOs mål: 1.Ingen anerkjennelse av
Israel. 2.Utslettelse av Israel. 3.Vold og
terrorisme skal bli brukt for å nå målet.

PLO arbeider videre for anerkjennelse
av en stat. Bruker krav og metoder som
strir mot folkeretten (ensidig går til FN
for aksept for en stat, lyger om deres
tilknytning til landet, ødelegger bevis
som knytter jødene til området osv.).

Dette målet har aldri blitt forkastet
av PLOs nasjonalråd. Arafat hadde
ikke PLOs nasjonalråds aksept da han

Bryter Israel folkeretten ved å bygge
gjerde mot fiendtlige områder? Nei.
Ethvert land har rett til å forsvare seg.
Gjerdet/muren hindrer 95 % av terrorangrep fra «Vestbredden» på Israel.
Bryter Israel folkeretten ved å jage bort
fiendtlige skip i eget sjøterritorium?
Nei, det er Vestens media som utvisker
grensen mellom legitim kritikk og
nedsettende omtale om Israel. Ingen
flotilla har hatt folkeretten på sin side.
Må Israel frigi sine dømte fanger? Nei!
Vestens ledere gjør et alvorlig brudd på
folkeretten ved å tvinge Israel til å frigi
sine dømte fanger. Det strir også mot
sedvane og folks rettsfølelse.

Det bør understrekes
at landet Jordan består
av 78 % av «Palestina»
(det palestinske
mandat).

PLO ble opprettet i
1964, for å utradere Israel (Araberne
var da i besittelse av Judea/
Samaria).

Er de jødiske bosettingene i Judea/
Samaria folkerettsstridige? Nei, det er
Vestens ledere som oppfordrer til brudd
på folkeretten. Urbefolkningsloven og
Folkeforbundsvedtaket av 1922 gjelder.

Seansen høsten 2011 da PLO ble
opptatt som ikke-medlemstat i FN
strir mot folkeretten, fordi dette ikke
var fremforhandlet bilateralt av partene
PA - Israel. Dette strir også mot
Oslo-avtalene (paragraf 31 i Oslo
II) som understreker at fremgang i
forhanlingene skal skje mellom partene,
og bare mellom partene.
Det strir også mot folkeretten å kalle
området under Israels jurisdiksjon for
«Palestina» før avtale er fremforhandlet
av partene, slik Norge nå gjør.
Israel har folkeretten på sin side om
de skulle annektere Judea/Samaria
(Vestbredden). Nøkkelen er San Remo
av 1920 og Folkeforbundets vedtak av
1922. Kun Israel kan vedta frigivelse av
suverenitet av disse områdene.
Grethe Tangen Olsen,
(har eksamen i Offentlig Rett
ved universitetet i Bergen).

FNs vedtak i 2007: «Erklæringen om urfolks rettigheter». Artikkel 10:
«Urfolk skal ikke med makt fjernes fra deres land eller territorier. Ingen omplassering skal finnes sted uten
en fri, forutgående og informert godkjennelse fra urbefolkningen det gjelder, og etter avtale om rettmessig
og rettferdig kompensasjon og, hvor mulig, med mulighet for tilbake-vendelse».
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Gratis CD til deg
som er glad i
sang og musikk
Havets menn, fiskere og
hvalfangere utgjør mannskoret
som synger på kassetten. Den
gis til deg som vil høre den.
w Ikke mange kristne mannskor er
igjen i det langstrakte landet vårt, men
mannskoret på Fedje er fremdeles aktiv.
Klare, sterke stemmer fra øya lengst
vest i havet danner en symfoni som

er en opplevelse å høre. Og tekstene
forteller at Herren, Israels Gud kan stille
stormen,
- også i Nordsjøen.
Korets mangeårige leder, Olaf
Kongestøl leser egne dikt om den evige
losen som hjelper når bårene bryt. En
unik vekkeses-kassett.

vokst opp, så jeg har personlig erfaring
med folket og kulturen der.
Takk til Fedje Mannskor som har gitt
oss kassetten for å oppmuntre våre
givere.
Bestill kassetten, og du betaler bare
forsendelsen.

Øya Fedje er det stedet jeg selv har

Grethe

Orientering vedrørende arbeid på farm i Israel
Å arbeide på farm i
Negev kan du gjøre
hele året. Når det
ikke høstes, må det
plantes eller lukes
ugress. Men uken
under løvhyttefesten
og påsken arbeides det
ikke, heller ikke på
sabbaten.
Exodus Nords kontakter har
bygget hytter på markene,
der det kan bo en, to eller
flere i hvert rom med
toalett, dusj og aircondition.
Kjøkkenmuligheter. Gratis
kost og losji når du arbeider.
Farmerne har bedt om at
de som vil hjelpe dem på
markene, henvender seg
til Exodus Nord. Det viser
at vi har opparbeidet tillit.
Du kan arbeide en uke eller
opp til tre måneder. Du må
kunne noe engelsk, eller en i
gruppen.

Granateple-plukking i Negev.

Klimaet i Negev er tørt, så
sommervarmen kjennes ikke
så hard, men drikk mye da.
Om vinteren kan det bli kaldt
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om natten, men aldri frost. Ta
med langarmet skjorte for å
hindre solbrenthet.

ca. to timer, og buss til
Ashalim, ca. 25 min.) Du blir
kjørt videre til farmen.

1. Ring eller e-Mail Exodus
Nord i Ashalim i Israel og
spør om det er plass på en
farm.

Du kan ta hellig-/fridager i
det norske huset i Ashalim.
Overnatting med frokost 200
ILS pr. døgn.

2. Deretter bestiller du billett
og kommer ned til Exodus
Nords hus i Ashalim. (Ta tog
fra flyplassen til Beer Sheva,

Sightseeing kan du bestille
hos oss i Ashalim. Vi kobler
på kjentfolk.

Exodus Nord gir kun
informasjon om mulighet
for å arbeide på farm, og
kan ikke holdes ansvarlig
for uforutsette hendelser
vedrørende arbeidet på
farmen.
Israel: Tlf. 00 972 8 6555 977
eller 00 972 54 230 8681.
E-mail: exodusnordashalim@
gmail.com
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HUSET: På dette bildet er huset i Ashalim nytt. Øverst t.h.: Frokost i Ashalim.

Frukttre: Greinene
henger høyt, så treet har
like godt plassert fruktene
nedover stammen.

BESØK: Norges viseambassadør på besøk i Ashalim.
Exodus Nords leder sammen med viseambassadøren og
rådmannen Erez Yardeni.

STEINBUKK: Tamme steinbukker i ørkenen. Foto: GTO

PASJONSFRUKT: i hagen.

Anne Kristin
og Ingunn

PUST I BAKKEN: Kaffi på terrassen på
steinhotellet over det store krateret.

HAGEARBEID: Oddbjørg hjelper med
hagearbeid.

Velkommen
til gjestehuset vårt
i Ashalim
w Reis til BeerSheva med
buss, tog eller bil. Kjør
videre sørover ca 25 min.
på hovedvei nr. 40 mot
Eilat. Kjør innpå vei 211
mot sjekkpunktet til Egypt.
Etter få minutter er du i
Ashalim. Eller ta buss nr 44
fra BeerSheva til Ashalim,
eller ring oss fra BeerSheva,
så hjelper vi. Fra Eilat kan
du kjøre opp på vei nr. 40
og stanse i Ashalim før du
kjører videre nordover.
Overnatting m/frokost: 200
ILS. Kan kjøpe middag hos
oss, eller på de forskjellige
farmene. Kan bade i
sommerhalvåret i det lokale
bassenget i Ashalim, ellers
er SPA-en åpen hele året (5
min. med bil). Området har
mange militærcamper.
Severdigheter: Shivta,
Egypts grense/Kadesh
Barnea, Ezuz, Sde Bokr,
Avdat, Observatoriet/
Steinhotellet i Mispe
Ramon osv. Jeeptur
i ørkenen, kameltur
eller hestetur, besøk i
beduinertelt, utvikling/
innovasjon i ørkenen eller
kulinariske måltider på
farmer.
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Israelske
høytider i 2014

Postabonnement B
Adr.

Returadr.:
Exodus Nord, 5307 Ask

Treplantningsdag:
Januar: 16.
Purim: Mars: 15.-16.
Påske: April: 17. - 22.
Holocaustdagen: April: 28.
Minnedag for de falne:
Mai: 5.
- er en humanitær
organisasjon som hjelper
jøder fra ex-Sovjet å
emigrere til Israel.
Org.nr.: 970916083

Frihetsdagen: Mai: 6.
Jerusalemdagen: Mai: 28.
Pinse: Juni: 4. - 5.
Tisha B’Av: August: 5.

Adr: 5307 ASK
Tel: 56 14 14 11
Fax: 56 14 90 68
E-post:
exodusno@online.no
www.exodusnord.org

Rosh HaShana:
September: 25.-26.
Yom Kippur: Oktober: 3.-4.
Succot/Løvhyttefesten:
Oktober: 8.-15.
Simchat Torah:
Oktober: 16-17.
Hanukkah/Lysfesten:
Desember: 17. - 24.

Norge:
Postgiro: 7878.05.65135
Bankgiro:3630.07.10233
Fra Jerusalemdagen. Foto: Grethe

VOLONTØR: Har du lyst å være volontør i Negev?
Skattefritak for gaver:
w For at du som giver skal
komme inn under denne
ordningen, er det en del
forutsetninger som må på
plass.
w Vi må ha personnummeret (11 siffer) til den som
ønsker fratrekk for beløpet
på skatten. Send personnummeret før nyttår.
De som allerede har opplyst oss om personnummer,
er registrert og trenger ikke
oppgi det på nytt.
w Den som ønsker fratrekk
på skatten, må huske å sette
avsender, det vil si ditt eget
navn, på girotallongen for
hver innbetaling.
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w Ektepar kan enten dele
det innbetalte beløpet,
sende penger hver for seg,
eller føre skattefradraget på
den ene.
Det er fortsatt slik at givere
kan gi til flere organisasjoner, og få tilsammen et
fradrag på maks 12.000,-.
w Exodus Nord må ved
årets slutt sende oversikt
over inn-betalt beløp for
hele året, på den enkelte
givers navn med fødselsnummer, til skatte-kontoret.

Takk for din gave til
jødene.

Takk til alle givere
og forbedere for
arbeidet vårt. Gud
velsigne dere rikelig!
Israels Gud trenger oss mer
enn noensinne. Han har
sagt at den som hjelper den
fattige, låner til Herren. Du
som ikke har gitt noe på
lenge, vi oppfordrer deg
spesielt. Om få måneder vil
vi kanskje se Esekiel kap 38
og 39 bli en realitet. Derfor:

Støtt Israel og Be for
Israel.

Sverige:
Postgirot: 54 35 17-7
Danmark:
Postbank: 000 858-6985
Israel:
Exodus Nord
Etrog street 52
P.B.67 - 85512 ASHALIM

exodusnordashalim@gmail.com

Tlf: 00 972 8-6555 977
eller mob. 00 972 54 230 8681
Frivillig kontingent:
Kr. 200.- pr. år

Daglig leder for Exodus
Nord og redaktør for
informasjonsavisen:
Grethe Tangen Olsen
Takk for ditt bidrag!
Gud velsigne deg!

