Nyhetsbrev 3 – 2020, Årgang 26

Jødiske emigranter i Ukraina må ha mat og husly mens de venter på fly til Israel.

Viktig at folk overlever!
Exodus Nord har i februar og mars sendt dobbelt så mye penger som vi pleier til
samarbeidsorganisasjonen vår People Who Care i nord-øst-Ukraina, fordi pågangen for å
komme seg til Israel har vært intensivt. Men - folka har ikke fått kommet seg til Israel på
grunn av korona-situasjonen.
De har gjort seg klar til flyavgang, og vi har hjulpet dem å betale ubetalt husleie,
dokumentene og annet. Nå må de få leie seg et husvære på ubestemt tid, og også mat og
medisiner.

Vi hjelper dem i denne tragiske tiden!
Takk for at du står med også denne gangen.
Familien Slipchenko fra Odessa i
Ukraina er en av mange familier vi har
gitt økonomisk hjelp til gjennom
organisasjonen People Who Care.
Fra venstre Yevgeniya Slipchenko, Ilya
10 år, Andrey 17 år og Petr Slipchenko.
De er meget takknemlig for hjelpen de
får.
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Bryllupskikk i Galilea på Jesu tid.
Alle Jesu disipler var fra Galilea. De kjente tradisjonen der, og et bryllup var den største begivenhet som
kunne hende.
Forlovelsen bestod av et stående måltid mellom han og henne, der han hadde vin og en lefsebit med.
Etter at begge fedrene deres skriftlig hadde blitt enige om ekteskapskontrakten, og hadde gjort det kjent
for de unge, fylte den kommende brudgom vin i en kopp og gav henne. Hun kunne avvise å drikke, men
tok hun imot og drakk, var forlovelsen et faktum. Da kom pengepungene fram fra far til kommende
brudgom og brudgommen selv, og hun fikk dem til kjøp av klær og utstyr for bryllupsbegivenheten.
Dette skjedde åpent i byporten, med hele «bygda» tilstede. Hun skulle vedkjenne seg ham i offentlighet.
Hun drakk av vinen, og gav koppen tilbake til sin tilkommende, hvorpå han sa: «Denne vinen skal ikke
drikkes før jeg drikker den nye sammen med deg i min fars hus».
Det samme sa Jesus da Han holdt det siste måltidet med disiplene. Han skal drikke den nye vinen
sammen med sin brud i sin fars hus. Dette forsto disiplene, og det medførte også at de kunne forvente
Hans tilbakekomst, - for å hente dem.
Forlovelsen varte gjennomsnittlig ett år. Men det var faren til brudgommen som bestemte når tid han
kunne sende sønnen sin for å hente sin brud. Brudgommen skulle sørge for å bygge kammeret til seg og
bruden. Selv om han var ferdig med det, så var det faren som avgjorde tidspunktet for å hente bruden.
Bruden hadde en oppgave i ventetiden: å gjøre seg vakker og klar for brudgommen. Og midt på natten
lød der et rop: «Se, brudgommen kommer, gå han i møte.» Derfor sov de reiseklare, med brudeklærne
på. Brudgommen hadde bærestol med, så bruden ble båret gjennom luften til sin brudgoms hjem. Der
var bryllupsbordet dekket.
Galileerne kjente seg igjen, og visste om det videre forløp. Derfor spurte de Jesus: «Hva er tiden når du
kommer tilbake og henter oss?» For brudgommen måtte jo komme, og da skulle de drikke den nye
vinen sammen. Det ville symbolisere den inderlighet de ville kjenne for hverandre resten av tilværelsen.
Denne bryllupskikken er ukjent for de fleste av oss, men den gir en god beskrivelse av Jesu andre
komme for å hente sin brud. I Galilea kunne hele samfunnet være med i bryllupet. Men da festen
begynte, ble dørene lukket. Den som ikke var rede, stod fortvilet utenfor. Også i dag i Israel kan «hvem
som helst» bli bedt i bryllup, og det er ofte mange hundre mennesker med. Jeg for min del har deltatt i
seks brylluper, alle forskjellige. Men høytiden og alvoret i Israel er påtagelig.
Den største bryllupsfesten gjenstår. Så – vi må holde oss rede!
Grethe
Kilder: Blant andre en israelsk bibelkjenner, boende i Galilea.
Våren har kommet for
fullt til Negev og det
spirer og gror i hagen
til Exodus Nords
gjestehus i Ashalim av
nydelige planter og
vakre farger på
blomstene. Bildet i
midten av sukkulenter
på en skyggefull plass.

Mange planter står i full blomst.
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Korona-situasjonen i Israel.
For første gang i historien blir nyhetsbrevet til Exodus Nord skrevet i Israel. Daglig leder
Grethe Tangen Olsen sitter «korona-fast» i Israel og jobber fra gjestehuset i Ashalim.
Det bestilte flyet med avgang fra Tel-Aviv i april er kansellert, og
ytterligere kanselleringer i mai fra flyselskapet gjør at det blir
vanskelig å komme hjem til Norge nå.
Inntil videre arbeider Grethe med godt mot fra gjestehuset i Negev
og gode naboer hjelper. Det kan nevnes at en dag i påsken kom
nærmeste nabo Gilad med nydelig middag og et munnbind.
Folket tar spesielt godt vare på hverandre nå og man ser tydelige
at situasjonen i landet er preget av mye usikkerhet med tanke på
videre utvikling av koronaviruset spesielt og landet generelt.
I påsken erklærte Netanyahu portforbud 2 ganger under Pesach,
den jødiske høytiden, for å hindre store folkeansamlinger.
Folk ble påbudt å holde seg i sine respektive nabolag. Og videre ba
Netanyahu om at festmiddagene kun var forbehold kjernefamilien.
Innstramning av smitteverntiltak var nødvendig for at ikke det
skulle være mange som dro på handletur for deretter å ha store
Foto: Journalist Anav Silverman
påskemiddager og fester.
Peretz, Jerusalem Post

Da koronaviruset viste sitt første tegn, trodde en israeler at dommedag var kommet.
I begynnelsen av mars leverte en mann i Israel ifra seg en antikvitet som han hadde stjålet for 15 år
siden. Nå var han redd for at dommedag var kommet, og at Gud ville dømme, så det var best å kvitte seg
med tyvegodset. Han unnskyldte seg med at han var ung da tyveriet pågikk; nå var han gift og hadde
barn. Han gikk ikke til de antikvitet-ansvarlige, men ba noen levere det så han ikke fikk represalier…

Araberne tar pause i "Boikott av Israel".
En av grunderne og nå leder av BDS, (Boikott av Israel), araberen Omar Barghouti gir beskjed om at
medisiner som vaksine mot sykdommer som korona eller kreft ikke skal være med i boikotten av Israel.
Han regner med at Israel blir først ute med en vaksine, og vil gjerne benytte seg av det.
Imens klager både PLO i Ramalla og Hamas i Gaza på Israel. Selveste president Mahmoud Abbas mener
at Israel går inn for bakteriologisk krigføring mot dem, og mener at israelske soldater spytter på bilene
deres når de kjører forbi. Dette ble sågar også tatt opp i Knesset, av den arabiske representanten Ahmed
Tibi.
Israels ambassadør til FN, Danon mener at nå får det være nok. Her kjemper israelere med å lære
palestina-araberne hvordan de skal beskytte seg mot virus, og de får også store forsendelser av utstyr.
I starten av korona ble hjelpen til Ramalla og Gaza lagt under forsvarsdepartementet. Bare til Gaza ble i
uken mellom 15. og 21. mars 2.547 trailere med varer, 116 tankbiler med bensin, 206 tonn med
medisinsk supplement, 393 tonn jordbruksprodukter, 11.457 tonn matvarer foruten jordbruksprodukter
og 48.667 tonn bygningsmateriell kjørt over grensen til Gaza.
Samtidig sendte Hamas flere raketter over Sderot helgen i den uken. Jeg opplevde selv den store
flytrafikken over Ashalim, og forsto at noe skjedde. Israel ødela tre underjordiske tunneler i Gaza
etterpå.
På tross av dette klager verdenssamfunnet over "Israels stengte grense mot Gaza". Egypt har også
grense til Gaza, og har stengt den med sementvegg dypt nedover for lenge siden. Ingen anklage fra de
vestlig land. I 2017 la President Abbas sanksjoner på folket i Gaza, som gjorde at de har lite å rutte med,
men han har ikke ville løfte på disse sanksjonene under denne korona-tiden.
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Disse 45 jødene venter på fly til Israel.
Denne oversikten fra organisasjonen People Who Care viser vår pengegave i mars som har gått til
hjelp til 17 familier.
En stor takk til giverne våre som gjør det mulig å hjelpe jødene i den vanskelige økonomiske
situasjonen og urolighetene som finnes i Ukraina.
Den ukrainske valutaen heter Hryvnia og kursen den 19. april 2020 er 100 UAH = 38,30 NOK
(kilde: https://valutakurser.net)

Etternavn

Fornavn

Alder Sosial status

1 Tesler
2 Bronfman
Bronfman
3 Katrinyuk
4 Delyagina
5 Ivankov
Ivankov
Ivankova
6 Konkin
Konkina
Konkina
7 Listunov
Listunova
Listunova
8 Lutoshina
Lutoshin
9 Boglevskiy
Boglevskaya
Boglevskaya
10 Slipchenko
Slipchenko
Slipchenko
11 Spiridonov
Spiridonova
Spiridonova
12 Tsimbarovich
Tsimbarovich
Tsimbarovich
13 Kurilovskaya
14 Starodubets
15 Marinovich
Marinovich
Marinovich
16 Balatskiy
Balatskaya
Balatskiy

Aleksandr
Boris
Lolita
Oksana, Daniil
Yuliya, Grigoriy
Aleksandr
Aleksey
Anna
Ivan
Adelaida
Olga
Igor
Polina
Tatiana
Anna
Georgiy
Semyon
Yuliya
Anna,Yegor
Petr
Yevgeniya
Andrey,Ilya
Andrey
Yuliya
Anna
Ilya
Mariya
Anna
Zhanna, Yelena
Olga, Yuliya
Grigoriy
Olga
Yuliya
Yuriy
Anna
Yegor

17 Yeryomenko

Vitaliy

44

Yelizaveta
Oksana
Totalt:

36
5

Yeryomenko
Yeryomenko

Pensjonist
74
64 hjerteoverlevende
36
alenemor
25, 4
alenemor
21 og 5 mnd.
arbeidsledig
36
6
29
arbeidsledig
34
30
5
arbeidsledig
35
29
4
alenemor
23
12 mnd.
arbeidsledig
37
29
9,4
42 mistet sin småbedrift
38
17,10
43 mistet sin småbedrift
29
4 mnd.
40 mistet sin småbedrift
38
15
alenemor
30, 5
alenemor
28, 1
45 mistet sin småbedrift
39
13
arbeidsledig
34
30
6
mistet sin
småbedrift

45 personer

Bosted i
Ukraina

UAH

USD

Vinnitsa
Vinnitsa

4000
5000

147,06
183,82

Odessa
Zaporozhye
Dnipro

7000
9000
8000

257,35
330,88
294,12

Kherson

8000

294,12

Nikolayev

8000

294,12

Odessa

9000

330,88

Kherson

10000

367,65

Odessa

10000

367,64

Odessa

8000

294,12

Odessa

8000

294,12

Zhitomyr
Dnipro
Kharkov

7000
9000
8000

257,35
330,88
294,12

Kherson

8000

294,12

Nikolayev

8000

294,12

134000

4 926,47
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Rop om hjelp.
Brev til Exodus Nord fra lederskapet i "People Who Care", Tatjana og Igor.
People Who Care fortsetter sin aktivitet i full skala, til tross for korona-pandemien. Vi arbeider under
kallet fra Gud om å samle, velsigne og lede våre plagede jødiske brødre og søstre til deres hjemland,
Israel.
I situasjonen med korona-pandemien er vår hovedprioritet å beskytte helsen, og gi trygghet til de som
deltar i våre programmer. Vi har introdusert alle viktige prinsipper om beskyttelse, som er akseptert og
bestemt av ukrainske helse-myndigheter. Dessuten observerer vi den sosiale distansen som er anbefalt
for å motvirke spredningen av koronaviruset.
På samme tid trenger vi en hjelpende hånd til alle de som er foreløpig fanget i Ukraina, på grunn av
kansellering av fly.
Alle våre arbeidere har et våkent øye spesielt på de eldre og barna, for å imøtekomme alle krav om å
holde deres helse trygt intakt.
Takket være deres finansielle hjelp, kan våre emigranter overleve under denne forlengelsen av vente-tid
i Ukraina på grunn av koronavirus-karantene og stengning av nasjonale grenser.
Vi ber til Herren om at alle disse emigrantenes ambisjon og drøm om å komme til det Lovede Land, kan
skje så snart som mulig. Takket være deres omsorg kan de komme over all foreløpig motstand, og
fokusere på sitt hjemland, Erez Israel.
Vår redningsmisjon ville ikke vært mulig uten deres bønner, deres partnerskap og kjærlig support.
Tilsammen vil vi redde flere liv av det jødiske folk enn noen ganger før, ved vår konstante velsignelse for
Israel og våre jødiske brødre og søstre.
Vi er inderlig takknemlig til dere for kjærlighet og omsorg. Vi ber hver dag til Herren for deres helse,
trygghet og at dere må ha gode dager.
Familier til Israel:

Alenemor Zhanna Kurilovskaya
med datter Yelena 5 år

Familien Listunov

Boris (fra v.) og Lolita Bronfman

Familien Konkin

Familien Tsimbarovich

Familien Boglevskaya
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Bevaring av minnet om Holocaust ofrene
I disse dager blir hele verden kalt til å bevare minnet om Holocaust-ofrene for ikke å la tragedien skje
igjen, og for fredens skyld på kloden.
En liten jødisk kvinne i Ukraina har viet hele livet sitt til minnet om Holocaust-ofre. Hun er en av dem, og
bare en heldig sjanse hjalp henne til å overleve. Hun heter Rita Shveydysh og var bare fem år da tyske
nazistropper entret hjembyen Tulchin i Vinnitsa-regionen.
Tidlig i desember 1941 samlet nazistene flere tusen jøder fra
byer og landsbyer i nærheten i Tulchin. Soldatene tvang
folke-mengden til å gå til fots til den lokale konsentrasjonsleiren Pechora. Det var vinter, nettene var kalde, og på dagtid
var skorne dynket med halvfrosset gjørme. Der var kvinner,
barn og eldre mennesker. Publikum ble omringet av nazister
med maskingevær, med veltrente vakthunder.
Den første natten ble tilbrakt i forlatte staller, og de ødelagte
restene av dem står fremdeles langs veien fra Tulchin til
Pechora. Det var så mange mennesker pakket sammen i
stallen at de måtte stå oppreist hele natten, ingen kunne
sitte eller legge seg. Da søylen ble tvunget videre utover om
morgenen døde mange mennesker etter den fryktelige
natten. De som overlevde den første natten måtte tåle mer
lidelse.
Rita Shveydysh var i den mengden av mennesker. Hun gikk
side om side med faren og moren. Hun var bare fem år
gammel! Faren nådde aldri konsentrasjonsleiren Pechora.

People Who Care har lagt ned blomster
ved Holocaust minnesmerket, også for
Exodus Nord.

Under den lange marsjen gjorde han et forsøk på å få litt brød fra lokalbefolkningen i bytte mot en duk.
En kule fra en nazistisk maskinpistol stoppet ham. Til å begynne med forsto ikke lille Rita at faren var
død. Hun husker fremdeles det blodfargede brødet i farens dødskalde hender, brødet hun hadde ønsket
seg så lenge! Ritas mor ble drept litt senere, i leiren Pechora, og nå ligger restene hennes der i en
massegrav, sammen med hundrevis av bein fra andre jødiske mennesker.
Det var et under at lille Rita unngikk døden nok en gang da en ukrainsk kollaboratør ønsket å drepe
henne med en øks. Jenta ba om mat fra kona hans, og han jaget henne og skadet henne med øksen. Hun
slapp unna og overlevde, men arret på beinet hennes minner henne fremdeles om den utrolige
skrekken hun har gjennomgått.
Herren hjalp Rita å flykte fra leiren. Lokale mennesker gjemte henne i kjelleren sin. Da denne delen av
Ukraina ble frigjort fra nazistene, ble Rita sendt til et barnehjem, fordi hun ikke hadde noen levende
foreldre. Slik var barndommen hennes.
Skogen rundt Tulchin skjuler dusinvis av massegraver der bein fra Holocaust-ofrene ligger. Bare lokale
mennesker kjenner stier som fører til disse gravene. Rita har viet hele livet sitt til å holde disse stiene
rene, og til å holde minnet om Holocaust-ofre levende i hjertene til mennesker. På grunn av hennes
innsats markerer monumenter og minnesmerker stedene der hundrevis av uskyldige ofre ligger
begravet under den stille skogbunnen.
Rita er langt over 80 nå, men hennes alder er ikke noe hinder for henne. Hun fortsetter å lede
besøkende fra hele verden til stedene der de kan sørge over den tragiske døden til tusenvis av uskyldige
sjeler, som døde i løpet av de forferdelige årene med Holocaust.
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Purim i Israel 2020
Å gå «Purim-bukk» i Israel har annen hensikt enn å gå julebukk i Norge. Men begge steder fryder ungene
seg, og stiller opp med sang.
I Israel er gaven med, og gis hjertelig til hver som åpner døren. Hele naboskapet må få en gave.
Og der stod de utenfor døra vår i Ashalim med glade og malte ansikter. Skulle vi få korga med
godsakene? Utenpå korga står: Porim Samecha- Gledelig Purim. For en fin overraskelse!

En fin Purimgave fra barna

Fantastisk innhold i boksen

Purim-feiringen er fremfor alt en festdag for barn i den
jødiske tradisjonen. Barna kler seg ut i karnevalsdrakter, som
oftest for å forestille helter og skurker fra bibelens historie
om hvordan Ester reddet sitt jødiske folk fra den kongelige
rådgiveren Hamans planer om å utrydde jødene.

Barna som ringte på døren og gav pakken.

Påsken 2020
Påsken 2020 har vært spesiell, og vi er godt inne i korona-tiden. Påskemåltidet – sedermåltidet spises
alltid i fellesskap med slekt og venner. Aldri alene. Men denne påsken var annerledes. Statsminister
Netanjahu annonserte portforbud. Alle måtte holde seg til sitt hus, og helst ikke ha flere enn fem
personer rundt bordet. Møter politiet på noen i gaten, ble vedkommende 500 shekel fattigere. De
bibelkyndige tar fram profetien om dager da vi skal lukke døren, og være inne til ulykken går forbi.
Men folket her tenker på naboene. Har de mat nok? Til og med
Ordfører Eran ringte og spurte om vi trengte mat, for kommunehuset
var fullt av mat for trengende. Alt gratis. Ingen skulle ha matmangel på
grunn av viruset. Kommunefolka trengte ikke komme, men naboen
kom, alltid omsorgsfulle Elia. Hun delte festmiddagen sin med andre.
Og så kom en annen nabo, moren og
datteren. De ville si God Påske, og
hadde med solsikkefrø, siden det nå er
så-tid.
HAG SAMEA – GOD HØYTID
Bilde: solsikkefrø
Fotos: Grethe

Elia kommer med festmiddag på
selveste Sederkvelden.
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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. 1 natt 220 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.

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 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

125567

