
 

 
                         Nyhetsbrev 1 – 2020, Årgang 26 

 

Utenriksdepartementet trenger å rydde opp i saker som angår Israel 

Allerede for 20 år siden fikk UD en henvendelse om å gi regnskap til offentligheten om hva 

pengene vi sendte til Jassir Arafats PA (Palestinske Autoritet) ble brukt til. Da var det 

kommet oss for øret at palestinsk-arabiske skolebøker oppmuntret til vold mot jøder. 

Undertegnede samlet 5.000 underskrifter med det kravet.    

Noen år senere leverte Kåre Kristiansen 10.000 underskrifter med samme krav, Senter mot 

antisemittisme gjorde også en god jobb, og MIFF kom sterkere på banen. Takket være MIFFs krav nå i 

høst våknet Aftenposten, og leder for utenrikskomiteen på Stortinget (fra AP) forsto alvoret. Jeg for min 

del sendte i desember brev til utenriksminister Ine E. Søreide og minnet om den 20 år gamle 

henvendelsen. Dessuten minnet jeg om skattepengene våre som går til terrorister som har skadet/drept 

jøder.  

Videre må vi få opplysning om PAs tortur av deres egne journalister hvis disse våger å påpeke korrupsjon 

blant lederne, eller annet. Nylig mistet tre journalister på «Vestbredden» arbeidet. Den ene som var 

kvinne, skrev om misbruk av jentebarn innen familier. Disse journalistene vil heller ikke kunne få arbeid i 

aviser utenfor landet, da beskjeden har gått både til Paris og London. En uhyggelig tortur foregår på 

«Vestbredden» mot kristne. Det er årsaken til at antall kristne har sunket de siste 30 år fra 86% av 

innbyggerne i Betlehem til nå cirka 15%. Og jøder mister livet om de går inn der. 

Les videre i bladet: 

 

Brevet til utenriksministeren, 
side 3 
Les om familien Lobanov som 
vi har hjulpet til Israel, side 4-5 
(bilde til høyre) 
Barneskolen i Kadesh Barnea 
ved Egypts grense, side 7 
(bilde til venstre) 
Irans moskeer blir tommere, 
side 7 
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Tanker rundt ny-året 2020 

Å leve på en livsløgn er skadelig for mennesket. Vi er ikke skap til det. Løgn kontra sannhet er en 

bevissthet som barn kan vise allerede i småbarnsalderen når barnet begynner å uttrykke seg. Uten at 

samfunnets rammer om hva som er rett og galt fungerer, kjennes fundamentet/tryggheten som om den 

slår sprekker lik et jordskjelv, og en vet ikke hvor en skal berge seg.  

Det er lenge siden en advokat sa til meg: «Vi bruker ikke lenger ordet «løgn». Jaså? Ikke i en rettssal der 

det hører hjemme? Skal det enkelte menneske bestemme hva som er sannhet? Fra fundamentet vårt 

vet vi at det tilsynelatende gode ikke er godt uten det hviler på sannhet og rettferdighet.  

Kan vi lite på våre elitepolitikere og samfunns-ideologer som fører oss videre, og staker opp veien våre 

barnebarn skal gå? Kan vi være trygge? Sier de sannheten, eller skjuler de noe for egen forfremmelses 

skyld, eller er de skremt og holder fakta under bordet? «Dø, om så det gjelder, - da er livet ei så svært…» 

står det i sangen. Har våre politikere ryggrad til å føre samfunnet vårt på en trygg måte, eller må vi skifte 

ut noen så tryggheten kommer tilbake i samfunnet? 

Jeg nevner to voksende problemområder i samfunnet vårt: Den økende selvmordsraten som avdekker 

voksende fortvilelse. Hvorfor ikke la den ekte kristne forkynnelse få større rom i samfunnet? Guds 

godhet til menneskene, tryggheten i å være elsket av vår skaper som er allmektig, også i hverdagslivet 

for den enkelte. Denne livstråden har holdt samfunnet vårt oppe og bygget det vel i 1.000 år. Frihet, 

brorskap… Tal sant om Bibelen og ekte bibelsk forkynnelse!! 

Så har vi et annet problemområde: Boikott av Israel, løgner produsert på løpende bånd av de som vi 

trodde på, av de som fikk vår stemme ved valget. Og – noen av dem som står med Bibelen i hånd sier 

ingenting. «Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv,» sa en kjent stemme. 

Uretten vil å sin tid ramme. – Og i mellomtiden vil flere og flere miste håpet.  

Men: Vi har et trygt fundament under oss, et fundament som ikke er laget av menneskehender. Det er 

Han som er vår allmektige Far, som har åpne armer til sin kjærlige favn; det er Han som er alfa og 

omega, begynnelsen og enden, og kjenner tidenes begivenheter. Også de som ligger foran oss. Vi har 

barnekår og Jesus til bror. 

Da sier vi Tusen Takk, og er med og bærer byrdene sammen med Jesu brødre og søstre.  

Godt Nytt År!  

Grethe  

  
Bilder fra parken i Ashalim som er dedikert til Exodus Nord som en takk fra Negev fylkeskommune.  
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Brevet til utenriksministeren: 

 

 

Utenriksdepartementet v/Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

                                                                                                        Ask, 2. desember 2019 

 

Ad. Innhold i palestinsk-arabiske lærebøker i tidsrommet 1994 – 2000. 

Den 10. desember 1999 stod undertegnede i UDs lokaler i Oslo og overleverte 5.000 underskrifter fra nordmenn 

med krav om regnskap fra den Palestinske Autoritet (PA) om hva norske skattepenger ble gitt til. På det 

daværende tidspunkt var det gitt fra Norge ca 6 milliarder norske kroner.  

Rådgiver til daværende utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen, Olav Kjørven tok imot underskriftene, og det ble 

en samtale som dreide seg om de palestinsk-arabiske lærebøkene. Rådgiveren, senere statssekretær nevnte at 

Norges bidrag ikke gikk til trykking av lærebøker, men til skolebygg og utdannelse av lærere. «Hør nå her», svarte 

jeg, «jeg er lærer; uten skolebygg og utdannelse av lærere kan det ikke undervises; alle disse utlegg rettes inn på 

lærestoffet».  

Under denne lille samtalen ikke langt fra utgangsdøren, kom utenriksminister Jan Petersen med sin delegasjon på 

vei til Fredsprisutdelingen. Han stanset ganske kort og hørte hva vi sa. Tilstede var også en journalist fra ukeavisen 

Magazinet der Vebjørn Selbekk var sjefsredaktør. De laget en reportasje om hendelsen.  

Noen data fra PA-lærebøker fra 1994 – 2000: 

Ikke i en eneste lærebok som ble utviklet på slutten av 1990-tallet ble jødene godtatt som eget folk eller nasjon, 

heller ikke staten Israels rett til eksistens. Ord som «hellig krig» og «angrep» ble presentert i lærebøkene. «Sverd 

og spyd på slagmarken gir den største glede, og å hakke sine fiender i biter». I en lærebok for 8. klasse står det at 

«satan har, i øynene til mange mennesker, latt deres onde gjerninger se vakre ut. Slik et folk er jødene».  

Det går tydelig fram av lærebøkene i dette tidsrommet at muslimer har plikt til å ta del i «frigjøringen av 

Palestina». Delegitimering av Israel vises ved at navnet Israel ikke blir brukt på noe kart; hele området er merket 

«Palestina». Fredsprosessen (Oslo-avtalene) blir ikke nevnt med ett ord. Rasisme blir forklart med nazismen og 

zionismen. Jødene får skylden for å være rasister, og som mishandler nabofolk. Altså: Fredsprosessen og avtalen 

med Israel påvirka ikke holdningene til jødene. 

Kilder: Center for Monitoring the Impact of Peace (CMIP) og professor i historie K.E. Johansen. 

Dette viser at det var god grunn til – allerede i 1999 å sette søkelyset på den grove anti-semittismen i lærebøkene 

utført av PA. Og å bruke norske skattebetaleres penger til slik undervisning, er i strid med mandatet Regjeringen 

har fra den lovgivende forsamling, Stortinget. Hva nå – 20 år etter? 

 

Vennlig hilsen 

 

Grethe Tangen Olsen  
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Å falle ned i avgrunnen – slik vurderer ukrainerne situasjonen sin 

Da Sovjet-Unionen kollapset (i 1989) var Ukraina et relativt sterkt land med en utvikla økonomi, et 

kraftig landbruk og et høyt potensiale av menneskelige ressurser. De hadde det som trengtes for å 

kunne utvikle en uavhengig og framgangsrik stat. Men appetitten og ambisjonene til landets oligarker 

(rikfolk), den «over alle grenser» - korrupsjonen har snudd Ukraina mot ruin. Nå er fattigdomsgrensen 

nådd og den sosiale hjelpen så liten at den nærmer seg null.  

Dette var årsaken til at 10 millioner mennesker har forlatt Ukraina, og reist til andre land der livet er 

lettere og jobbene er bedre betalt enn i Ukraina. Som om ikke denne ødeleggelsen og degradering av 

folk og land var nok, så brøt krigen ut med Russland. Den har vart i fem år nå. Den er ennå ikke over, og 

utsikten for forandring i situasjonen er dårlig. I året 2019 hadde Ukraina på ranking-listen av velstand en 

96. plass, mellom Tunisia og Cuba.  

På en annen liste, publisert 22. november 2019 fikk Ukraina 2. 

plassen blant land i Europa. Det var uheldigvis nok på 

«ærekrenkelses-listen» (Anti-Defamation League). Det viser graden 

av antisemittisk tilstand og stemning i landet.  

25. november 2019 ble et minnesmerke overmalt med hakekors. 

Det var statuen av jøden Sholem Aleichem, en av byens store 

sønner, stående i sentrum av Kiev ikke langt fra synagogen. Det så 

ut for at vandalene ikke hadde hatt hastverk under tilgrisingen; 

plassen var ganske travel, og opplyst om natten. De røde 

hakekorsene vistes på alle sider av monumentet, så de kriminelle 

var nok ikke så redd verken kameraene eller eventuell straff. Her 

ser vi statuen malt med hakekors. 
 

Monumentet er rengjort, men den hensynsløse begivenheten er sjokkerende og forvirrende. Tidligere 

hadde ukjente individer skadet et minnesmerke ved stedet der massemordet av jøder under krigen står. 

Foruten overmaling med hakekors, var det heftet et trusselbrev til Presidenten, tidligere 

transportminister og direktøren for den ukrainske jødiske komite, som alle er jøder.  

Å leve her har blitt farligere for oss av jødisk opprinnelse, avslutter vår samarbeidspartner i Ukraina, 

People Who Care. 

P.s.: Da den unge jødiske skuespilleren, Volodymyr Zelensky, vant valget og ble President i Ukraina i fjor, 

fikk han alvorlige trusler. Noe positivt han nå har gjort, er å trekke Ukraina fra FN-utvalget som har gitt 

seg oppgaven å utstede antisemittiske uttalelser mot Israel. Netanyahu takket han for det.  

 
*************************** 

Illegale våpen innen Israel 2019 

Israels politi har konfiskert 4.000 illegale våpen i løpet av de siste 10 måneder i 2019, skriver Jerusalem-avisen 

Israel Hayom. 90 % av våpnene og ammunisjonen ble funnet hos israelske arabere. Blant våpnene var 526 pistoler 

og 435 rifler. 3.350 arabere har blitt arrestert i Israel på grunn av ulovlig besittelse av våpen, våpensmugling og 

skyting. Dette er 21% økning av antall våpen i henhold til året før.  

En episode var en utlagt video der en ett år gammel baby holdt på en pistol. Faren ble stilt for retten for tyveriet 

av pistolen og livsfaren for barnet.   
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Lobanov-familien fra Ukraina 

Denne ukrainske familien måtte fly fra krigssonen for fem år siden. De 

slo seg ned i Kremenchug, men fikk ikke arbeid. Etter et år dro de til 

Vinnitza. De leiet et hus, men staten hjalp dem ikke med å betale 

leien, noe de er pliktige til for krigsofre. Uten penger og jobb møtte 

de på enda et problem: de måtte vise sin jødiske bakgrunn for å få 

papirer for utreise til Israel, og forfedrene kom fra Russland. Dermed 

måtte de reise til Russland, oppsøke arkiver og gravlunder der 

foreldrene var begravet. Dette kostet i reise og venting på papirene. 

Håpløsheten snek seg inn.  

Men så kom hjelpen fra oss… Denne familien har nå kommet til Israel. Maxim Lobanov er ingeniør. Han 

er delaktig i et israelsk prosjekt som lager programmer for fiksing av redskaper og maskiner. Maxim vil 

kunne tilføre Israel noe positivt, og også kunne forsørge familien sin.  

Takk til alle som hjelper oss å hjelpe!! 

Vi er sammen som hånd i hanske. Vi vet at tiden er ute for jødene i Ukraina, og må se i øynene at utreise 

til Israel er det eneste fornuftige. Det blir vanskeligere – og dyrere når eventuelt grensene blir lukket. 

Guds Ord understreker da også at jødene skal hjem til Eretz Israel.  

Når noen reiser, så fylles listen med navn på flere jøder som trenger hjelp. Listen til «People Who Care» 

har alltid minst 200 navn – hele tiden. Det er folk som trenger ekstra hjelp. «Den som gir til den fattige, 

låner til Herren». Og jeg våger nesten ikke å nevne at «den som velsigner Israel, skal Herren velsigne». 

Velsignelse får vi – og trenger vi å få, for nå MÅ det skje forandringer i vårt eget land. Israel trenger det.    

Vi hjalp 39 personer til Israel i november 

Dette var 17 familier, og beløpet som Exodus Nord sendte til People Who Care var USD 5000. Det gleder 

oss å se at hjelpen når frem.  Her ser du noen av de takknemlige familien som Exodus Nord har hjulpet. 

 
Familien Brabus 
 

 
Familien Trosenko 

 
Familien Birulenko 
 

 
Familien Zamin 

 
Familien Konstantinov
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Alyah det siste ti-året: Hvor mange immigranter kom til Israel? 

I det siste tiåret kom over 250.000 jøder fra 150 forskjellige land, forteller Jewish Agency. De fem 

landene som topper er Russland med 66.800, Ukraina 45.670, Frankrike 38.000, USA 32.000 og Etiopia 

med 10.500 immigranter.  

Fra landene i tidligere Sovjet-Unionen kom 130.000, fra Europeiske land 55.000 og fra Nord-Amerika 

36.000 immigranter. Fra Latin-Amerika 13.420, 2.500 fra Sør-Afrika, og 2.000 fra Oceania (de fleste fra 

Australia). 3.000 kom fra andre land i Midt-Østen, 1.200 fra India og 190 fra China og Hong Kong.  

 2019 var rekordåret med 34.000 immigranter, 3.500 flere enn forrige år.  

«Dere har kommet her for å fullføre Zionist-drømmen og styrke staten Israel», hilser Jewish Agencys 

leder Isaac Herzog.  

Fra web-stedet Ynet fortelles det at 3,3 millioner jøder har kommet til Israel siden 1948, rundt 44 % av 

dem har kommet siden 1990.  

Ved utgangen av 2019 var det 9.136.000 innbyggere i Israel. 6.772.000 (74,1 % jøder) og 1.916.000 

arabere (21 %).  

I 2019 ble 177.000 barn født i Israel. Fødselsraten er nå lik for jøder og arabere: gjennomsnittlig 3 barn 

per familie. 

Turister i 2019: 4,55 millioner, en økning på 11 % fra året før. (Fra China: 144.400).  

 

*************************** 

 

Abbas fikk applaus i FN.  

Mahmoud Abbas gir penger til de som skader eller tar livet av jøder, og kvidde seg ikke for å nevne det i 

FNs generalforsamling 26. september nylig. Han fikk applaus. «Selv om jeg hadde bare en penny igjen, så 

ville jeg ha gitt det til martyrer, fengslede og helter», presterte han å si, men henblikk på sine 

palestinske terrorister. Han kjente sitt publikum, som består av Israel-fiendtlige arabiske/islamske og 

andre anti-semittiske stater. At verdens ledere applauderer hans umoralske lojalitet til de som dreper og 

skader andre i fredens navn, er helt utrolig.  

Den Palestinske Autoritet betaler terrorister som sitter i fengsel i Israel, så vel som familie av døde 

terrorister som har gjort en ugjerning mot jøder. Jo større ugjerningen er, desto større blir 

pengeutbetalingen. Abbas/PA vil ha størst dødelighet blant jøder/israelere, og betaler gjerne ut større 

pengesummer.  

Nå før skolestart var Abbas virkelig frekk: Han trengte mer penger til terroristene sine, og i stedet tryglet 

han Europas ledere om mer penger så skolene kunne starte opp. Han sa ingenting om at skolebudsjettet 

hadde blitt frarøvet store pengesummer til terrorist-utbetalinger. Skolebudsjetter ble igjen påfylt av 

Norge da han var på «stats-besøk», og en god middag sammen med vår Statsminister. Abbas avsluttet 

sin FN-tale med å si: «Våre hender er alltid utstrakt til fred».  

Der står noen spørsmål hengende i lufta fra oss vanlige norske borgere etter disse begivenhetene!!! 
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Barneskolen ved Kadesh Barnea får hjelp 

I flere år har foreldrene til barn i småskolen finansiert skole for de minste for de fem små landsbygdene 

ved grensen til Egypt. Det er en «prøveskole» for å hindre at de små må bli kjørt lange veier til og fra 

skolen i Sde Bokr eller Mashabim.  

Dette forsøket er så vellykket at staten har kommet inn med statshjelp, men ikke nok til at skolen kan 

utvikles videre. Derfor hjelper vi til med beløp for å tette huller som hindrer videre utvikling. Israel er et 

land under oppbygging, og Negev er området som nå må få sin mulighet. 

   

Barneskolen ligger i Nitzana ved grensen til Egypt. Nitzana er en av de fem små landsbyene sammen 

med Kadesh Barnea som ligger ved grensen. Dette området er viktig for Israel å få utviklet. 

 
*************************** 

Irans moskeer tømmes 

Flere iranere har kommet til tro på Jesus (Yeshua) i Iran de siste 20 år enn de siste 1.300 år med islam sveipende 

over Midt-Østen. De er den hurtigst voksende kirke i verden idag, en undergrunns forfulgt bevegelse i et land 

kjent for eksport av radikal islamsk terror. Folket flyr fra islam i stimer, men bøyer knær for Yeshua og blir 

troverdige Israel-venner, forteller en ny dokumentarfilm «Sauer mellom ulvene» produsert av Frontier Alliance 

International Studios.  

«Hva om jeg fortalte deg at islam er død», sier en ikke-identifisert kirkeleder i dokumentaren. «Hva om jeg 

fortalte deg at moskeene er tomme innen Iran», fortsetter han. «Hva om jeg forteller deg at ingen vil følge islam i 

Iran? Ville du tro det? Dette er akkurat hva som hender. Gud beveger seg med stor kraft i Iran».  

Pastoren fortsetter: «Hva om jeg fortalte deg at den beste evangelist for Yeshua har vært Ayatollah Khomeini? 

Ayatollahene viste islams sanne ansikt, og folk så det var en stor løgn. Disse 40 år under islamsk styre har vært de 

mest ødeleggende år for Irans 5 tusenårige historie». Irans befolkning våkner opp; de har ingen eiendom, ingen 

bygninger, intet sentralt lederskap, og er for det meste ledet av kvinner. Dokumentaren sier at iranerne leder en 

stille, men stor utgang fra islam, og bøyer sine knær for den jødiske Messias – med påfølgende vennlig følelse 

overfor det jødiske folk.  

En leder i den iranske undergrunnskirken forklarer at målet deres ikke er kirkeplanting, men 

å skape disipler. Majoriteten der er kvinner. Disiplene forsaker verden og klynger seg til 

Yeshua – til Han kommer. Den konverterte gjør ikke det. Disiplene er ikke engasjert i kultur-

krigen; de konverterte er. Disiplene gleder seg, lyder og deler Guds Ord; de konverterte gjør 

ikke det. Disiplene velger Yeshua over alt annet; de konverterte gjør ikke det. De 

konverterte springer bort når ilden kommer; det gjør ikke disiplene. De finner fred gjennom 

bønn. Yeshua har kommet i deres drømmer eller på mirakuløs vis i deres liv. «Når vi hører 

dette, vet vi at Yeshua har gått foran oss», sier den intervjua pastoren.  

 
Kilde: Nyhetsbladet Visjon fra Israel.  
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Besøk gjestehuset til Exodus Nord i Ashalim, Negev 

 

Det norske gjestehuset i Ashalim 
kan ta imot 10+ gjester. Utover det 
har vi kontakt med utleier av sand-
igloene – runde hytter i sanden nær 
ved.  Ta buss eller tog til Beer Sheva, 
og buss 44 eller taxi til Ashalim.  
 
Alle soverom har eget bad, 
aircondition, TV og egen hageflekk.  
Internett. Ring eller send mail til 
huset for besøk.  
Pris pr. person pr. natt m/frokost 
200 Shekel. Betaling i Shekel på 
huset. 

 

Jødiske høytidsdager i 2020:  

Purim: 9. - 11. mars 
Aliyah-dagen: 4. april  
Påske: 9. - 15. april  
Minnedag for Holocaust: 21. april 
Minnedag for falne soldater: 28.april 
Israels uavhengighetsdag: 29. april 
Pinse: 29. mai  
Nyttår, Rosh Hashana: 18. september - 20. september  
Yom Kippur: 27. september  
Sukkot – løvhyttefesten: 3. - 9. oktober  
Hanukka: 23. - 30. desember  

Purim-festen er til minne om dronning Ester (Hadassa) som berget jødene 
fra utryddelse da de var i eksil. En del jøder var igjen i Jerusalem, derfor to 
dagers fest, for at alle jøder i det store området skulle vite festdagen.   

 
Inngangspartiet til gjestehuset 
i Ashalim. Ute-frokostbordet. 

Vil du være volontør i Ashalim vennligst ta kontakt med oss.                            Besøk oss på facebook. 

Skattefritak for gaver i 2020 fra NOK 500 opptil NOK 50.000. Vi trenger da personnummeret ditt. Husk 

å skrive ditt fulle navn og adresse på giroen når du gir gaver. 

 
Ansvarlig redaktør: Grethe Tangen Olsen, leder Exodus Nord 
Norge:   Storekleiva 7, 5307 ASK, tlf.: 56-141411, www.exodusnord.org e-mail: exodusno@online.no, 

Bankkonto: 7878 05 65135, Organisasjonsnummer: 970 916 083 

Sverige: Kontonummer: PlusGirokonto 54 35 17-7 

Israel:   Exodus North R.A. Israel, Etrog street 52, P.o.box 67, 85512 ASHALIM, Tlf: +972 8 6555 977  

Mob.: +972 54 230 8681 e-mail: exodusnordashalim@gmail.com  
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