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På befaring med fylkesstyret i Negev, Israel

Fylkesstyret og Exodus Nords leder ble samlet under en gruppe trær og fikk informasjon om utviklingen i
byggingen av byen Sheizaf. Vi så bortover området som nå skulle bygges ut. Det var allerede satt i gang.

Her ser vi en av de 14 husene som er plassert i
byen Sheizaf. Åsene rundt skal befolkes.

Stor var forbauselsen da fylkesordføreren i Negev, Eran
Doron inviterte meg, som leder av Exodus Nord til å
være hans gjest under et fylkesstyremøte.
Jeg hadde en gang tidligere hatt samme opplevelse. Det
var etter krigen med Gaza sommeren 2014. Da hadde vi
sendt nærmere 100.000 kroner til fylket for at de skulle
hente familier ved grensen til Gaza, som ikke fikk fred
dag eller natt av flygende dødelige raketter, og bringe
dem sør til Negev til innkvartering i skoler og andre
forberedte steder mens krigen holdt på.
Jeg fikk overrakt en bit av en rakett på en platte, fra den
ene raketten som falt innom fylket Ramat Negev.
Daværende ordfører Shmuel Rifman hadde samlet alle
etatsjefene til møtet, for å gjøre ære på oss.
Slik var det denne gangen også. Hele Negevs lederskap
var tilstede. Nå var fokuset den nye byen som er under
oppbygging, byen Sheizaf. Exodus Nord har de siste to
årene donert 1,4 millioner n. kroner til infrastruktur
under boligområder, og nå var et nytt område ferdig for
14 boliger. Omtrent 200 familier står i kø for å flytte sør
der med enkle ferdigsnekra hus/brakker på 70 – 90 m2.
Utearealet som de får, teller også som en stue.
Bilde til venstre: Videre ble vi ført inn i den enkle synagogen
som ble snekra sammen i fjor.
Fotos: Torbjørn Pedersen

Der var satt inn et stort ovalt bord, som vi pressa oss sammen
rundt. Tørka frukt og nøtter var «snaksen» i en slik anledning.
Tidligere fylkesvaraordfører Erez Yardeni, vår gode venn, kom
med mint-te til meg. Deretter åpnet Eran møtet (alle går på
fornavn). Første sak var takk til Exodus Nord for bidrag på
600.000 Is. Shekel til Sheizaf by. Stor akklamasjon/håndklapp fra
styret. En nytrykt bok, der Sheizaf by ble nevnt i skriftlig form
offentlig for første gang, ble gitt meg et eksemplar av. Jeg
repliserte som takk at alle de gode ordene som Ordføreren sa,
skulle bringes videre til styret i Exodus Nord og giverne som har
Vi kunne telle 70 appelsiner på
gjort det mulig å bygge byer i Negev.

appelsintreet vårt i Ashalim i høst.

Stor TAKK til dere alle!

Det er interessant å lese Profeten Obadia som i det 20. verset skriver at
etterkommerne til de jøder som ble jaget ut av Jerusalem, skal komme og bo
i Negev. De ble jaget ut under det romerske angrepet i år 70-73 e. Kr.
Så – vi er med om intet mindre enn å oppfylle profetiene – konkret. Jeg
tenker av og til på høvedsmannens dreng i Kapernaum som ble helbredet av
Jesus. Jødene var glad for at høvedsmannen hadde bygget synagogen deres.
Det er nå 2.000 år siden. I dag viser jødene takknemlighet for at vi bygger
boliger. Vi skriver bibelhistorie!
Dette granateplet vokst i Negev, veier 1,25 kg

Vi ønsker alle en riktig God Jul
og et Godt Nyttår!

Hag Sameah: Gode festdager!
Hanukka fest: 2. – 10. desember.

Vi er glad for julebudskapet og julefesten. Det fyller oss med utallig gledelige
minner, og takk til Han som kom til jord for å bane vei for oss til Gud. Egentlig ble
Jesus unnfanget ved denne tiden, og født under Yom Teruah, basunens høytid. Til
denne høytiden er lagt nyttåret, Rosh Hashana. Når basunen lyder – står det i
Skriften – skal Jesus komme igjen og sette sine føtter på Oljeberget. Da skal hvert
øye se Han.
Hanukkafesten er til minne om rensing av Tempelet, under Makkabeerne i år 165 f.
Kr. Avguden Zews ble da kastet ut. Jesus feiret denne festen i Tempelet. Se Joh. 10,
22-23.

Besøk oss på facebook. Gjestehuset

er åpent i julen 2018

Skattefritak for gaver i 2018 fra NOK 500 opptil NOK 40.000. Vi trenger da
personnummeret ditt. Husk å skrive ditt fulle navn og adresse på giroen
når du gir gaver.

Inngangspartiet til gjestehuset
til Exodus Nord i Ashalim.
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