
  

 
 

 

Kjære venner av det jødiske folk, Israel og Exodus Nord 

 
Shalom! Guds Fred!                                                           Oktober 2014 
 

 

Verdensbildet skiftes fort. Plutselig er Bibelens endetids-senariet på arenaen: krig, hunger og 

pest. Alvorlig pest-spredning over landegrensene har ikke jordens befolkning opplevd siden 

svartedøden, og slik inhuman krig siden nazistenes verdenskrig.  

Det som gjør katastrofene i våre dager enda alvorligere, er den enkle tilgangen til flyreiser 

over hele kloden. Ebola-viruset kan lettere spre seg til alle kontinent, og ISIS’s dødsskvadron 

kan lettere befeste seg i alle land. ISIS sier de er langt på vei til det. 

Konsekvensen blir at folk begynner å begrense reiseaktiviteten. Hvilke flyplasser kan ha hatt 

transittpersoner som har vært virus-smittet i første fase, og hvilke hotellrom kan de ha 

brukt? Tankene kan bli mange og frykten sterkere, hvis ikke denne alvorlige ebolaepidemien 

begrenses.  

ISIS’s dødsmaskin har tatt store deler av Syria og Irak, og står nå farlig nær Libanons grense.  

De mange tusen flyktninger fra Irak og Syria vil nok bevege seg vestover i Tyrkia, passere 

Bosporos-stredet og komme inn i Europa. Først til Bulgaria. Der - og videre nord-vestover bor 

mange jøder, og det har som kjent aldri vært god kommunikasjon mellom jøder og 

muslimer.  

 

Borgerkrig i Øst-Ukraina 

Krigen mellom russisk-vennlige separatister og Ukrainas militære som startet i vår, er 

fremdeles varm. De foreløpige våpenhvilene ser ikke ut for å gi en endelig stabilitet i 

området. Sivilbefolkningen lir, langt alvorligere enn vi er klar over, da media har hatt stort 

fokus på Israel, og nå ISIS og ebola-viruset.   

Borgerkrigen i Øst-Ukraina har tatt, og tar mange menneskeliv. Infrastruktur og private 

boliger blir ødelagt, og det offentlige hjelpeapparatet er mange steder ute av funksjon. 

Ukraina er på randen av økonomisk kollaps.  

I dette kaoset sitter omtrent en halv million jøder; de fleste bosatt i østre del av Ukraina. 

Mange har stilt seg i kø hos den israelske konsulen i Zaporoshe (by nord for Odessa) for å 

komme ut av landet og til Israel.  

150 jøder hadde greid å komme seg til Zhitomir, en by vest for Kiev, og hadde fått et felles-

sted å overnatte. To av disse var en bestefar og hans 8 år gamle dattersønn. I det de flyktet 

fra Donetsk øst i landet, ble både bestemoren og deres datter, guttens mor truffet av kuler 

og drept.  Fra Israel kom Rabbi Eckstein for å hjelpe hele gruppen til Israel.  
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Jegernes tid har begynt 

Fiskernes tid er over, og jegernes tid har begynt. Det som kjennetegner jegeren er at han har 

kuler og våpen. Aktiviteten deres jager jødene. Dermed er vi inne i en epoke da vi vet hva vi 

skal gjøre: hjelpe jødene hjem til Israel. I Esaias gir Herren klar beskjed at mot tidenes ende 

skal jødene tilbake til landet, og vi skal komme med dem, om det så skulle være «på armen 

og ved barmen».  Det er vår jobb nå!! 

Ellers dette året hjelper Exodus Nord ut gjennomsnittlig en jødisk person fra Ukraina til Israel 

hver dag ved hjelp av vår samarbeidspartner PeopleWhoCare (Folk som bryr seg). Nå må vi 

hjelpe flere. Det står hundrevis og venter på det israelske konsulatet, og de kan ikke komme 

ut uten vår hjelp, eller annen ekstern hjelp som det da legges til rette for. De fleste har 

flyktet fra krigen og står på bar bakke. (Se historiene som legges ved dette brevet).  

Vestre del av Ukraina er ikke stedet for jødene å slå seg ned, for der er antisemittiske 

holdninger nedgrodd i folket. Hitler hentet ukrainske arbeidere/bødler til å utføre udådene i 

konsentrasjonsleirene, på grunn av den negative holdningen disse hadde til jøder. For bare 

en måneds tid siden fikk jeg av ukrainske kristne bekreftet denne antijødiske holdningen. 

Det k 

an by på utfordringer videre.  

Flukt til andre land er usikkert og krevende for de ukrainske jødiske familiene, men vi skal 

ikke se bort ifra at dette blir senariet hvis ikke nå denne hjelpen intensiveres. Dessuten er 

anti-israelske holdninger – spesielt blant muslimer i mange europeiske land så sterk at 

vedkommende lands jøder velger å flytte til Israel.  Situasjonen minner om tiden før 2. 

verdenskrig, så vi har ingen tid å miste. Vi må gjøre mest mulig nå, for det blir vanskelig når 

vi skal hjelpe over grensene.  

 

Dette gjør vi sammen i bønn og offer! 

Vi konsentrerer oss nå om å hjelpe de ukrainske jødene til Israel. 

 

 

Må Israels Gud styrke dere alle til glede og god helse! 

 

Hilsen Grethe 
 

 

  
Juli 2014 i øst Ukrania.  
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Familien Osadchev 

Denne familien i Donetsk greide seg godt.  

Det første signalet på farlige tilstander var det provoserende skrivet som ble festet på 

synagogen i Donetsk, som informerte alle jøder om å møte på offentlig sted med pass og 

bankkort for å registrere seg. Opp til nå er det ingen som vet med sikkerhet hvilken instans 

som står bak dette kravet. 

Dette kravet gjorde at denne familien bestemte seg for å emigrere til Israel. Dokumentene 

for utreise var ikke klare da krigen sopte over området. Kirill (mannen) fikk vite fra tidligere 

kollegaer om den forestående militære operasjonen, så han bestemte seg for å flykte til 

Zaporoshye med familien. Der gav venner dem et rom for overnatting.  

Donetsk ble bombet i to måneder. Flyplassen ble fullstendig ødelagt, enda den var nybygget 

for to år siden. Bolighus rundt var ødelagt. Kampene ble intensivert også i byens senter. 

Sivile døde. Ikke på noe tidspunkt organiserte myndighetene evakuering for befolkningen. 

Hver familie og hver person prøvde å rømme på egenhånd.  

Disse to månedene ventet den lille familien på å få komme til Israel. Den israelske konsulen 

på stedet hadde enormt mange å ta seg av; det var store køer på konsulatet. For å få hevet 

barnetrygden, måtte Julia tilbake til Donetsk, men det var en umulighet.   

Exodus Nords samarbeidspartner PeopleWhoCare, hjalp familien med de pengesummer de 

trengte for å få utreisepapirene.  Den 19. august kunne de sette seg på flyet til Israel. 

Familien var overvelda og glade da de forstod at det var ikke-jøder/kristne i Skandinavia som 

hjalp dem ut. De hilser oss og sier takk for den store velsignelsen. 

 

 
Familien Osadchev 

 
Familien Kashuba 

 

Fotos: PeopleWhoCare 

  

Familien Kashuba 

Denne familien bodde i Vinnitsa- regionen i Øst-Ukraina. Viktoria var gravid med nummer 

fire da revolusjonen brøt ut. Mange jødiske foretningsmenn måtte lukka dørene. Det gjorde 

også sjefen til Vadim, og den økonomiske vanskeligheten familien da opplevde, gjorde at de 

flyttet til et sted der leilighetene ikke var så dyre. Men der var ingen jobb å få.  

To måneder før den fjerde datteren var fødd, kutta regjeringen i Kiev barnetrygden med 

50%. Ukraina var på randen av konkurs, og regjeringen frøs pensjoner og reduserte 

sosialhjelp.  

På samme tid gikk prisene opp med 100 % og fortsatte å stige.  

Det var en vei ut fra marerittet: emigrasjon til Israel.   
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Familiene Nehamkin, Rzhevskaya og Shuster 

Disse tre familiene hadde egne businessforetak. De kjente ikke til hverandre.  

I starten på borgerkrigen begynte bankene å bryte sammen, og familiene var tvinga til å 

slutte foretakene. Butikkhyllene tømtes. Da kom tanken om Det lovede Land, Israel.  

De trengte dokumenter for utreise. Men da begynte det virkelige marerittet: Den nærmeste 

flyplassen (i Donetsk) var bombet, og byen var skutt på fra alle sider. Flere sivile ble drept. 

De greide ikke å få fatt i dokumentene de trengte i departementene i Lugansk.  

Så ble det malaysiske flyet skutt ned over Lugansk, samt en annen tragedie: sju barn ble 

blåst opp av en bombe, to døde og de andre mistet lemmer på kroppen.  

Familiene satte seg i bevegelse, selv om togene var overfylte og motorveiene farlige. Ved 

hjelp av en hjelpeorganisasjon fikk de komme med en buss som kunne kjøre en spesiell 

«humanitær-korridor» ut fra området og til Zaporozhye.  

Tre uker etter deklarerte ordføreren i Lugansk byen som humanitær katastrofe: ingen 

elektrisitet, vann, gass, bensin eller internett. Kjøleskap og frysere fungerte ikke, og maten 

ble ødelagt i sommerheten. Halvdelen av byens befolkning kunne ikke evakuere og måtte 

overleve i bomberom.  

Det jødiske samfunnet i Zaporozhye tok seg av de tre familiene, og pengehjelpen fra Exodus 

Nord hjalp dem hurtigere ut av landet og til Israel.  

 

Disse familiene takker Exodus Nord, og deg som giver! 

  

 

Familien Andrey Shtern 

Før krigen bodde denne familien i Krasnoarmeysk, 60 km fra Donetsk, nå er byen episenteret 

for krigen i Ukraina. Andrey var sjåfør for en humanitær organisasjon. I slutten av mai tilbød 

organisasjonen å flytte barn til et tryggere sted for et sommerleiropphold, siden krigen da 

var begynt. De dro til Zaporoshye.  

En eller to ganger i uken dro Andrey til Zaporoshye med barn og familier som ville bort fra 

krigssonen. Hver tur var et vågespill. Krigssonen flyttet seg fra dag til dag; et område 

kontrollert av Ukrainske militære kunne neste dag være i hendene på rebellene. Motorveien 

ble bomba kontinuerlig. Det var nødvendig å stoppa ved hvert sjekkpunkt, ellers ble en skutt 

på. Veien de skulle kjøre hadde minst 12 sjekkpunkt, og ingen visste hvem som nå ville 

sjekke dem. Hver person i bussen ble sjekket.  

Når det bare var barn i bussen, skrev Andrey «barn» med store bokstaver på kartongflater 

og hengte både på sidene og oppå taket på bussen – til vern. 

Andrey og Natalya håpet at krigen snart måtte bli slutt, men en dag Andrey kjørte tilbake 

etter flyktninger, fant han at huset deres var truffet, og bare halve huset stod tilbake. 

Naboene var døde, begravet under deres eget hus.  

I den andre halvdelen av huset fant han den hemmelige boksen med familiens dokumenter. 

Disse kunne bevise deres jødiskhet. Nå visste han hva han ville gjøre. 

Familien måtte skynde seg; de kunne ikke lenger bo på leirområdet.  Exodus Nord betalte 

deres internasjonale pass, og dekket kostnadene hos advokaten. De hadde ingen mulighet å 

betale selv.  

De er nå i Israel, og er svært takknemlig til Exodus Nord og velsigner støttepartnerne. 
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Familiene Farbman, Kanyukin og Chugay. 

Før krigen i Ukraina startet i vår bodde disse tre familiene i en av de beste byene i Ukraina, 

Donetsk, med en million innbyggere. Denne byen var industri- og kultursenteret i Øst-

Ukraina. Hver av familiene hadde sin egen business.  Jødene i Ukraina bor hovedsakelig i 

østre deler av landet. Derfor er det så mange jøder som har det vanskelig nå.  

I slutten av mai ble flyplassen ved Donetsk bombet, sammen med bolighus nær ved. Ca 300 

personer ble drept, derav 50 lokale sivile. Folk flyktet: Russiskættede til Russland, ukrainere 

vestover i Ukraina; jødene måtte ha egen tillatelse til å flytte på seg, et eget visum. Å samle 

dokumenter tar tid og penger. Bankene var lukket, og de offentlige kontorene var ikke 

operative.  

Til de tomme leilighetene som folk hadde flyktet fra, kom russiskvennlige separatister med 

våpen. Sivile hjem ble gjort om til militære barakker. Fra vinduene kom skudd. Gjenværende 

var redd for å forlate leilighetene sine, og også redd for å være der med barna sine. 

Butikkene ble snart tomme, hadde mangel på mat.  

Pengehjelp fra Exodus Nords samarbeidsorganisasjon i Øst-Ukraina, hjalp disse familiene ut, 

og de er nå i Israel.  

 

 

Exodus Nord hjelper gjennomsnittlig en jødisk person fra Ukraina til Israel hver dag. Nå må vi 

hjelpe flere! 

 

    
                 Familien Kanyukin     Familien Farbman 

 

 

 

   
            Familien Chugay     Familien Shtern 
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Rød måne og svart sol 
Private har sett rød måne sør i Spania 15. april i år, på den jødiske påskehøytidsdagen, da 

sedermåltidet spises til minne om utgangen fra Egypt.  

Bare noen dager etterpå begynte martyriet av kristne i Irak, utført av ISIL. Flere markante 

hendelser har skjedd siden som borgerkrigen i øst-Ukraina, krigen mellom Israel og Gaza og 

ikke minst utbrudd av ebola-viruset.  

Rød måne ble også sett 8. oktober under løvhyttefesten i år.  

 

Året 2015 har markering med både svart sol og rød måne under påsken og løvhyttefesten: 

Rød sol m/hvit ring: 20.mars. Rød måne: 4. april.  

Svart sol m/hvit ring: 13. september. Rød måne: 28. september. 

 

 
Bilde fra rød måne 15. april 2014 

 

 

 

 

 

Skattefritak for gaver: 
For at du skal få skattefritak for gaver til Exodus Nord, må du sende ditt personnummer (11 
siffer) til oss.  
Når du gir gaver vennligst skriv hele ditt navn og din adresse slik at vi får registrert på rett 
person.  
For inntektsåret 2014 kan man få maksimums fradrag på NOK 16.800,- og minimum NOK 
500,-. 

 

 

 

Exodus Nord: Storekleiva 7, 5307 ASK, tlf.: 56141411, www.exodusnord.org 

e-mail: exodusno@online.no     Konto: 7878 05 65135 


