Nyhetsbrev 4 – 2019, Årgang 25

Birgitta ble skutt og døde på gaten i Stockholm:

Minnestund i Ashalim i Negev, Israel onsdag 16. oktober
kl. 12:30, olivenlunden ved Exodus Nords gjestehus.
Tale av Grethe Tangen Olsen, Exodus Nord og Fylkesordfører i
Negev, Eran Doron,Theresa Hansen fra Jamaica synger Salme
121 og Sangerinne Marianne Juvik Sæbø deltar.
Vi inviterer alle til å delta, sammen med militære, politikere og andre
som er invitert. La Israel få se at vi står sammen, for dette var også et
anslag mot det jødiske folket.

Forfriskninger i gjestehuset etter seremonien.
Exodus Nord vil på denne måten hedre minnet til Birgitta Nilsson, tidligere styremedlem i Exodus Nord,
som ble offer for antisemittismen sist november. Det avdukes en støtte i olivenlunden tett ved
gjestehuset til Exodus Nord i Ashalim, dagen før Jerusalemmarsjen.
Hvordan komme dit: Buss fra Jerusalem til Beer Sheva går minst hver time fra hovedbusstasjonen,
eller tog fra Netanja. Reis mellom 9 eller senest 10; det tar 1 ½ time. Ta derfra taxi eller buss til Ashalim
(1/2 time). Det lysende nye solenergi-tårnet passeres rett før oppkjørselen til Ashalim.
Ring i Israel: 08 6555 977, 054 230 8681 eller 054 739 6480. Se www.exodusnord.org

Grethe Tangen Olsen

Theresa Hansen

Eran Doron

Marianne Juvik Sæbø

Exodus Nord markerer 25 år i arbeid for det jødiske folket. se side 3
Les ellers i bladet: -Tanker fra Grethes tanke-bank side 2, -Nazister kan ta over i Ukraina side 4-5,
-Er NRK unntatt det norske rettssystemet? Side 6
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Var Jesus «palestiner»?
I alle fall så snakket han hebraisk. Det forteller Bibelen i historien om piken Tabita i det 5. kapitlet av
Markus. En synagogeforstander ved navn Jairus kom til Jesus for å få hjelp. Men datteren hans døde før
han kom hjem. Jesus følger likevel med – for å vise sin gudommelig kraft.
Ved sengen der den døde piken ligger, sier Jesus: «Tabita, kumi»! som fra hebraisk til norsk betyr:
Tabita, stå opp. «Kumi» står i bydende form, og naturlig nok i hunkjønn. I hankjønn er ordet «Kum», og i
flertall «Kumo». Dette er hebraisk i dag, og var det også på Jesu tid.
Jesus kunne ikke være «palestiner», for første gangen ordet «palestina» kom på arenaen, var i år 135
etter Kr. Det var oppgjøret etter Bar Kakba-opprøret mellom jødene og romerne. Romerne vant, og for å
straffe jødene omdøpte de navnet på landet deres etter det gamle folket fra Egeerhavsøyene (Hellas)
filisterne, og gav landområdet navnet Palestina.
At Jesus var jøde går tydelig fram av ættetavlen i Bibelen. Han hadde både jødisk mor og far. Denne
propagandaen om at Jesus var «palestiner» har ingen rot i virkeligheten.

Druer på pergolataket over
frokostbordet i gjestehuset.

Ble Jesus lagt i en krybbe, eller i krybben?

Fra pæretreet i hagen i Ashalim.

Fra Grethe’s tankebank

Der var nok mange steder sauene på Bethlehemsmarkene fikk mat, men ett sted der lammene ble testet
for å se om de var lyteløse, altså kunne brukes som offerlam i Tempelet. Bethlehemsmarkene var stedet
for oppdrett av lam for tempeltjenesten. Ikke alle lam kunne brukes, bare de som viste seg å være uten
feil og mangler.
Ved fødselen ble de sjekket, og de som ble godtatt fikk bundet sammen forbeina for seg og bakbeina for
seg, og lagt i en krybbe for at de ikke på ustøe bein skulle skade seg, og ikke kunne brukes som offerlam.
De lå der en kort tid til de kunne stå på beina.
Jesus som Guds offerlam ble også lagt i krybben. Stallen over krybben var tom på den tiden Jesus ble
født, under trompetenes høytid (Teruah-høytiden), som nå også er nyttårshøytiden Rosh HaShana.
Lammene ble født på våren, så stallen var tom. Maria og Josef kunne ta inn der, da det ikke var rom for
dem andre steder. Det var kanskje ikke tilfeldig at de måtte ta inn i stallen, for Guds offerlam skulle også
legges i Krybben.
År 2000: Buss til venstre gikk i
Rostow am Don v/Svartehavet.
Roman Gerliance bussjåfør,
bilmekaniker og leder for en liten
menighet, kjørte jødiske emigranter
til flyplassen for reise til Israel. Den
8-seters bilen til høyre kjørte i
Moskva, sjåfør Sergei Katchanov.
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Exodus Nord 25 år
29. april 1994 ble det enighet om å etablere denne organisasjonen. Senere
ble navnet bestemt, og styremedlemmer kom til. Papirer ble utfylt til
Brønnøysund-registeret, som registrerte Exodus Nord utpå høsten.
Initiativtakere var foruten undertegnede sjåfør Magnar Opheim fra Ølen. Oppgaven var å hjelpe med
kjøring av jødiske emigranter i Russland og andre SUS-land; ikke noe i Israel, da andre
hjelpeorganisasjoner var aktiv der.
Buss med emigranter kjøres til flyplass for flyreise til Israel.
Hver buss fikk sitt navn; denne het Gideon. En het Jakob,
Samuel, Barak, og så videre, til sammen 17 kjøretøy, både
norske og busser kjøpt i Russland. Logo til bussene ble laget i
Bergen.
I en periode på flere år var dette store landområdet
arbeidsplassen vår. Vi fikk en stiftelse i Russland: «EL Kanal»,
en mulighet til å kjøre ut og inn av grensene uten særlige
problemer. Altså: En kanal for Gud (EL) om det skulle bli
vanskelig for jødene der.
På flere steder, og i flere land dro Jewish Agency og jødiske samfunn nytte av at vi kjørte emigranter
eller ungdom til leire med undervisning i jødisk kultur og språk. Jewish Agency’s leder i St. Petersburg,
tidligere brigade-general Moti Paz sa det slik: Uten Exodus Nords hjelp kunne vi ikke gjennomført
sommerleirene. Magnar Opheim var også bilmekaniker, og hadde med seg norske sjåfører, ofte Cato
Risøy fra Lindås. Hjelpemuligheter i messianske menigheter kom også til. Vi hadde for det meste 17
kjøretøy i arbeid, og var hjelpsomme til de hjelpeorganisasjoner som trengte kjøring, som både Livets
Ord og den Internasjonale Kristne Ambassade og Ebeneser.
Nyhetsbladene og småavisene som vi gav ut, fortalte om utrolige oppdrag og hendelser. Vi ble nok ved
mange situasjoner beskyttet av Israels Gud. Vi hadde også forbindelsen sentralt til Jewish Agency i
Jerusalem. Etter noen år ble vi spurt av hovedlederen for Russland, Alex Guralnik i Moskva om å dra til
Israel og hjelpe emigranter som ikke fikk endene til å møtes, så han ikke fikk så mange hjem igjen til
Russland. Vi endte opp i Negev, og etablerte en stiftelse også i Israel. Vi har nå tett samarbeid med
fylkesadministrasjonen i Ramat Negev og bistår med hjelp til handicappede, fattige barn, med blant
annet å lage lekeplass og badebasseng, bygget hus og bistand med infrastruktur. Fylkeskommunen har
blant annet takket oss ved å gi en liten park navnet Exodus Nord (bilde 2). Bilde 3 er gave fra
fylkeskommunen. Bilde 1 viser avduking av minnestein som takk for husbygging. Fremdeles hjelper vi
jøder ut fra Ukraina.

Styrets sammensetning nå er:
Gründer og styreleder Grethe Tangen Olsen, Viseleder Ingunn Dypevåg Notnæs, Egil Standal, Ola
Honningdal Grytten, Anita Apelthun Sæle, Lilli Myss-Frederiksen, Leiv Arne Bødal og Elisabeth Mork.
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Valget på ny president i Ukraina gir ikke håp om forandring
Valget i Ukraina i vår gav ikke ny tillit til sittende president. 73 % av folket stemte på en ny person. Dette
høye tallet viser hvor desperat folket trengte forandring. De er trøtte av krig, fattigdom, at landets
ledere robber nasjonen, og den måten vanlige humane rettigheter er ivaretatt.
Folket valgte en komedie-skuespiller (faktisk jødisk), som hadde spilt en rolle der han fremsto som den
gode president som sloss for folkets rettigheter. Det var i et TV-show, og folk ble villedet av historien.
Ukraina er et land som har blitt styrt av 8-10 oligarker (rikinger) de 28 årene siden frigjøringen fra
Sovjet-Unionen. Disse oligarkene har solgt nasjonal eiendom og satt større pengesummer i utenlandske
banker, penger som folket skulle hatt. Oligarkene har startet to revolusjoner – i 2004 og 2014 – for å
posisjonere sine påvirkningsmuligheter, mens folket har hørt på appeller og ideene, - og gjemt seg bak
barrikadene.
Etter valget ble det konfrontasjon mellom de gamle oligarkene og de nye. Folket er helt glemt. I løpet av
de forrige 5 år ble den daværende presidenten svært velstående. Hans formue ble på disse årene 80
ganger større; nasjonen sank og ble 15 ganger så fattig.
Bildet viser kampsterke unge
menn, med slagvåpen klar i høyre
hånd. Hettene forbindes med
behovet for ikke å bli gjenkjent;
det vil si at ulovlige hendelser
kanskje, uten at personen blir
straffeforfulgt, for han kan ikke
gjenkjennes.
Flagget viser overgivelse til
nazismen og kampen mot russerne
om Asovhavet og Krimhalvøya.
Denne flere år gamle krisen er ikke
løst, den vokser i intensitet og
harme i folket.

Det tidligere parlamentet var ledet av etablereren av et neo-nazistparti. Han respekterte Adolf Hitler.
Hva verre er, der er utallige i Ukraina som respekterer Adolf Hitler. De har en våpen-utstyrt hær, rundt
100.000 sterke og bestemte menn for neo-nazismen. Gruppene befinner seg rundt i hele Ukraina.
Landet kan eksplodere når tid som helst.
Da kommer vi til hjelp – midt i krigen, og ikke bare gjøre slutt på fortvilelsen i mange familier, men har
Guds visjon for vår tid, og arbeider i samarbeid med den evige Gud. For denne tiden har Gud på
agendaen å føre jødefolket tilbake til Eretz Israel, landet som er gitt under paktsløfte.
For et privilegium.
Kilde: Vår samarbeidspartner i Ukraina: People Who Care- Folk som bryr seg.
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Grupper av neo-nazister er spredd rundt i Ukraina.
Folket håpet på forandring ved valget. De observerer nye kamper mellom oligarkene. De fattigste jøder
har gitt opp håpet, og vender seg til en utvei for seg og sine barn ved å emigrere til Israel.
Derfor har vår samarbeidspartner People Who Care nå en liste på 2.000 jøder som vil til Israel. De ber
om hjelp. De fleste har mistet jobbene. De kan ikke reise ut uten at noen hjelper dem med å betale pass
og andre nødvendige papirer, pluss reiser innenlands for å få alle papirer i orden hos konsul eller
ambassadør. Noen må reise til sine forfedres gravsteder for å bevise sin jødiskhet. Under 2. verdenskrig
brente rabbinere i mange synagoger listene på medlemmene så ikke nazistene skulle ta dem. Derfor har
mange jøder et svært arbeid med å bevise sin jødiskhet.

Men: Vi kan hjelpe dem. Gud har satt oss i stand til det. Tusen takk for at dere
står med!
Her er tre av familiene Exodus Nord har hjulpet til Israel i sommer.

Familien Belash

Familien Bergner

Familien Liebnech

Ukraina er det 2. fattigste landet i Europa. Mye av industrien er nedlagt. Åtte millioner har ikke arbeid.
Den fem år gamle krigen har tatt sin toll, også fra statskassen til våpen. Flere og flere bøyer seg ned i
bosspannene for å finne noe å kle seg med og spise. Egentlig er det få som har et greit
framtidsperspektiv. Ungdom finner ikke jobber eller har ikke penger til utdanning, mens pensjonister og
handicappede får pensjonene beskåret. Ukraina balanserer på kanten av en økonomisk kollaps.
Aggressive neo-nazister er aktive nå. En av deres ledere, Dmitry Yarosh sa åpent til massemedia:
«Ukrainske nasjonalister har væpnet divisjoner i alle regioner i Ukraina. De blir konstant fylt med
volontører, og det er tenåringer blant dem. Vi er rede for en væpnet maktovertakelse. Hvis den nye
presidenten forråder nasjonale interesser i Ukraina, vil vi henge han i Kievs hovedgate».
Hvorfor skal da jødiske mennesker være igjen i Ukraina? Vi skal huske at den nye presidenten er
jødisk.
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Faksimile fra
NorgeIDAG uke 33/2019
Leserinnlegg fra Grethe
Tangen Olsen

Er NRK unntatt det norske rettssystemet?
Den nylige «svineri-saken» fra NRK er svært alvorlig. NRK-ansatte er nok meget klar over alvoret ved å
sette ordet «jøde-svin» på TV-ruta, men valgte å gjøre det antagelig for å teste folks reaksjon.
Dette minner meg om «stuntet» som Otto Jespersen i TV2 gjorde da han brente deler av Bibelen på
offentlig sted i Ålesund for noen år siden. Jeg tente på alle pluggene da Jespersen unnskylte seg med at
«det bare var noen sider fra jødenes gamle bibel-bok». (Jespersen begynte å rive ut fra 1. Mosebok). Jeg
fikk fem andre personer med, og vi anmeldte han til politiet. Det angrer jeg ikke på. Statsadvokaten i
Molde vurderte saken, og konkluderte med at den ikke var alvorlig nok til å gå gjennom rettsapparatet.
Vi kunne ikke anke videre.
Nå har vi en lignende sak, der NRK har gjort lovbrudd i henhold til de forarbeider og endelig lovtekst som
er nedfelt i norsk lov. Se Straffelov § 135a og Diskrimineringsloven. Så får vi seansen der NRK
unnskylder seg. Men det er ikke nok. Hvis en privatperson som har gjort lovbrudd kunne gå fri ved å si at
han ikke skulle gjort det, så ville rettsfølelsen til Ola Normann fått et slag for baugen.
Ville NRK valgt å sette ordet «muslim-gris» eller «araber-gris» på TV-ruta? Det tror jeg ikke. Jespersen
fikk i sin tid spørsmålet om han ville ha brent Koranen, og svarte at han ikke ville bli et hode kortere. Vel,
hvorfor satte da NRK dette ordet på TV-ruta? Fordi de ville gi et hint om at jødene egentlig er noen svin?
Altså negativ stigmatisering av jøder generelt. NRK har gitt mange hint ved den skeive dekningen av
konflikten i Midt-Østen, noe som også er svært alvorlig. Det rammer i hovedsak jødene på en usaklig
måte. Ikke rart at antisemittismen vokser. Vil vi det???
Det er ingen nyhet at de fremste media i Norge med NRK i spissen, som nå er finansiert av
skattebetalerne, i lengre tid har gitt fordreid sannhet om Israel; ofte deler av sannheten som gir et feilt
bilde av situasjonen som omtales, og som for oss borgere er vanskelig å få et dementi på. Dette er også
brudd på norsk lov. En kan snakke om en hets mot Israel, og hetsen har vart så lenge at vi nesten ikke
reagerer. Vi sitter pent og venter på pressens faglige utvalg sine avgjørelser i de få saker som får komme
på bordet.
Hvorfor går oppegående folk i fagforbundene til det skritt å be om boikott av israelske varer, med en
begrunnelse at Israel okkuperer «Palestina», og krenker innbyggernes rettigheter? Jo, fordi NRK altfor
lenge har gitt desinformasjon til det norske folk. For det første så okkuperer ikke Israel, men
administrerer Judea og Samaria i henhold til internasjonal lov og rett som sier at et landområde tatt i
krig skal administreres inntil fredsavtale mellom partene foreligger. (Israel ble dessuten påtvunget
krigene). Israel administrerer i henhold til internasjonal lov, der også Oslo-avtalene kommer inn. Til
orientering så har ikke PA – den Palestinske Autoritet holdt noen av punktene de underskrev i avtalen.
Israel har holdt alle. Sjekk selv!
Hvorfor vet ikke det norske folk dette? Fordi NRK og annen hovedmedia har holdt disse fakta borte fra
det norske folk. Dette strir mot de oppgaver statskanalen har.
Hva bør gjøres: Folk som forstår alvoret, må stå sammen og gjerne bruke media innen kristenheten,
samle desinformasjonen om Israel, finne lovbruddene og anmelde. Da vil kanskje verdslig media
begynne å forstå.
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Arkeologer har funnet Pilgrimsveien opp til Tempelet i Jerusalem
Cirka 350 meter av en vei som leder opp til Tempel-høyden i Jerusalem har blitt åpnet for besøkende
etter ti års arkeologisk graving på området. Den nylig oppdaga passasjeveien er kalt «Pilgrims-veien»
fordi det er klart at dette er gangveien som ble brukt av jøder i bibelsk tid til å ankomme tempelhøyden,
for å bringe offer til Herren under de tre pilgrimsfestene: Påsken, Pinsen og Løvhyttefesten.
Denne gangveien ble først oppdaget av arkeologer i 2009. I gammel tid var den 600 meter lang og ledet
opp fra den østre siden av Mount Zion-fjellet, der Tempelets begynnelse er ved Siloa-dammen. Fra Siloadammen kan besøkende begynne vandringen oppover den gamle stien, som først ble bygd av Kong
Hezekiah (år 715-687) for å bringe vann opp til byen. Hezekiah bygget en undergrunnstunnel som fikk
vann fra Gihon-kilden til Siloa-dammen.
Mange turister går Hezekias-tunnelen med vann til knærne og lommelykt i handa. Vann-tunnelen
hindret Sankerib, som hadde tatt Nord-riket Israel, til også å ta Juda-riket.
Siloa-dammen var i bruk på Jesu tid. I evangeliet til Johannes leser vi at Jesus sendte en blind mann for å
vaske seg i Siloa-dammen, og han fikk synet igjen. Denne dammen mener historikere ble brukt som
rituelt bad, en mikvah. Her kunne pilgrimene rense seg før de gikk opp pilgrimsveien til Tempelet for å
bringe sine ofringer. Originalveien var 8 meter bred, så skarer kunne komme opp til Tempelet.
Under Løvhyttefesten er enkelte dager viet spesielle sider ved tilbedelsen. For eksempel er siste dagen
viet Guds Ord, Torah. Folket danser med Torah-ruller i gatene. En annen dag er kalt: Nisuch- ha-Maim,
rennende eller Levende Vann. Det ble bedt om regn over landet, og det gjøres fremdeles. Under denne
dagen var det at Jesus ropte ut: «Om noen tørster, han komme til meg og drikke».
Jesus gikk altså på denne veien. Så la oss glede oss over at vi kan gå i følge opp til Zion, byen til den
store kongen.
Bilde: Tegning av nylig oppdaga vei, brukt av masser av besøkende pilgrimer på vei til Tempelet.
Kilde: Magasinet Israel Today (Israel I dag).
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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 sandigloene – 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.

Jødiske høytidsdager i 2019:
Purim: 20. - 21. mars
Aliyah-dagen: 15. april
Påske: 19. - 26. april
Minnedag for holocaust: 1. mai
Minnedag for falne soldater: 8. mai
Israels uavhengighetsdag: 9. mai
Pinse: 8. - 9. juni
Nyttår, Rosh Hashana: 30. september - 1. oktober
Yom Kippur: 9. oktober
Sukkot – løvhyttefesten: 13. - 21. 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.
Vil du være volontør i Ashalim vennligst ta kontakt med oss.

Inngangspartiet til gjestehuset
i Ashalim. Ute-frokostbordet.

Besøk oss på facebook.

Skattefritak for gaver i 2019 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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