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Bomullsmark og bomullsblomst. Foto: Grethe T.O.

                     

Bomullsplantasje 
i ørkenen

Israels  
brigade-
general fra 
Yom Kip-
pur-krigen 
kommer 
til Norge           
side 8

Farmene 
i Negev: 
Kaféer 
ved veien   
side 5

Fra tidenes morgen har menneskene 
kledd seg i bomullsklær. Bomulls-
planten (gossypium) har vakker, gul 
blomst. Bomullshårene etter blomstring 
sitter på en hard knute som er litt 
giftig. 

Les s.4

Krigen på 
Gaza-strip-
en. Vil der 
noengang 
bli fred?
side 2 og 3

Negev, Israel:
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Siden Israel tok ut sine 
militære og de jødiske 

innbyggerne fra Gaza i 2005 
(fra Gush Kativ og Netzarim) 
har terrorismen mot Israel øket 
fra Gaza. Og i særdeleshet etter 
at terrororganisasjonen Hamas 
ble valgt til å styre området. 
Da skulle Gaza få det paradiset 
de lovet, mens realiteten ble 
rivalisering mellom de politiske 
parter ved hjelp av eksplosiver. 

Vesten fikk vite at mat og 
andre nødvendigheter bare 
kunne kjøres inn i området 
gjennom tunneller mange meter 
under jorda. Dermed fikk de 
relativ ro til å bygge de mange 
underjordiske tunnellene mellom 
Egypt og Gaza, som ble smugler-
rute for våpen, terrorister og 
penger. 

Israel verner sivile – også i 
Gaza

For fire år siden gikk Israel 
inn i Gaza og ødela en del 
av utskytningsrampene som 
var bygd opp, for å hindre 
flere raketter over Sør-Israel. 
Verdenssamfunnet gikk mot 
Israel, som måtte avslutte 
krigen før jobben var gjort. Før 
israelerne startet sendte de ikke 
mindre enn 3 milioner e-mailer, 
flygeblader og SMS-ere til 
innbyggerne av Gaza, om hvilke 
bygninger de skulle bombe, for 
at sivilbefolkningen kunne holde 
seg unna de bygninger det gjaldt. 

Det samme er gjort denne 
gangen. Problemet er at Hamas 
gjemmer våpen o.a. i privathjem 
og skyter ut raketter mellom 
sivilbefolkningen. Israelske 
fly har flere ganger vært på 
vei mot et militært mål, men 

piloten har fått retrettordre fordi 
sivile plutselig dukket opp. Fra 
tidligere har juridiske gruppers 
rapporter erkjent at Israel har 
strukket seg langt for å redde 
sivile. 

Hvorfor denne krigen

Spesielt disse fire siste år har 
raketter haglet over Sør-Israel 
fra Gaza. Jeg har selv måttet i 
bomberom mange ganger, både 
i Sderot og Beer Sheva. Når 
Israel begynner å forsvare seg, 
da livner TV-kanalene og da 
kommer Ban Ki Moon på besøk. 

Hamasfolka bruker alle metoder 
foran vestlige journalister. En 
tilsynelatende skadet mann lå 
på bakken foran kameraene, 
men gikk lett sin vei etter 
fotograferingen. (19. nov.) 
En død baby ble vist ut fra 
Gaza; bildet var tatt fra Syria. 
(Israel-19. Nov.)

Israel avslører Hamas-
propaganda

For at Hamas skal kunne holde 
på krigsfolka sine, så lyger de 
om krigens utfall. Hamas skjøt 
tre raketter mot Tel Aviv og to 
mot Jerusalem uten treff. I Gaza 
fikk folk vite at det var full treff 
begge steder, og at Knesset var 
truffet. Dessuten at de hadde 
skutt ned et israelsk fly. 

Fred?

Israel vil ha slutt på rakettene, og 
ikke bare gi Hamas noen uker til 
å fylle på våpenarsenalet. Israel 
tåler ikke mer, det er klar tale fra 
alle ordførerne i områdene rundt 
Gaza.

Grethe

Leder:

I midten av august døde min mann. Han 
dro hjem til Herren. Noen timer før, 

mens han lå på sykehuset og jeg satt ved 
siden av senga, ble jeg oppmerksom på at 
ansiktat hans skiftet farge. Fra å se blek 
og medtatt ut, ble ansiktet skinnende. Et 
gult lys så ut til å komme fra innsiden og 
gjorde huden glødende. En aura på ca to 
millimeter lå over huden, som nå var uten 
plett og rynke. 

Hele ansiktet så plutselig ungt ut, som om 
han var under 30 år. Og det forunderlig-
ste av alt var at ansiktet fikk en «høyver-
dighet» over seg, som om han hadde blitt 
forfremmet til noe stort, men dog ydmyk.

Dette fenomenet varte ca ett minutt; da 
gled  ansiktet tilbake til det gamle. 

Umiddelbart kom historien opp i tankene 
mine om da Jesus ble forklaret på berget 
sammen med Moses og Elias og de tre 
disiplene så på. Var det slik «forklaring» 
jeg så?  Men det største inntrykket gjorde 
den «storheten» som kom over ansiktet. 
Autoriteten og høyheten som lyste ut av 
ansiktet, kan ikke forklares med jordiske 
ord. Her på jorden avslører ikke ansiktet 
statusen vår. 

Mens jeg funderte over dette, kom jeg til å 
tenke på Jesu tale om Døperen Johannes, 
som Han sa var  størst av alle noensinne 
født av kvinner. Men, sa Jesus, «den min-
ste i Himmelen er større enn han». Det var 
litt av en informasjon å ta med. 

Og hva skjer på et dødsleie? 

Første Kor. 15,44 sier: «Det såes et naturlig 
legeme, der oppstår et åndelig legeme. Så 
visst som det gies et naturlig legeme, gies 
det og et åndelig legeme».  Det må bety at 
det åndelige legemet må ligge klar allerede 
ved et menneskes fødsel.

Dette åndelige legemet er ikke det her-
lighetslegemet som Jesus hadde etter opp-
standelsen. Da kunne Jesus både snakke, 
spise og lot disiplene kjenne på hendene 
sine. Men ved Jesu komme i skyen skal 
herlighetslegemet dannes både av de ån-
delige legemer til de døde, og direkte av de 
gjenlevende frelste. 

Gud har vel tenkt på alt?

Grethe 

En forunderlig 
iaktakelse...

Gaza-krig igjen...
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Olga og Yefim må snarest til Israel
Familien Rimans started på 
veien til Israel for flere år 
siden. Både den yngste og 
eldste av tre sønner emigrerte 
da til Israel. Nå ber de 
foreldrene følge etter. 
w Disse vil ha den tredje sønnen med 
seg. Men han har i mellomtiden 
giftet seg med en russerinne, som den 
israelske konsulen er tilbakeholden 
med om skal få reise. Foreldrene har 
ventet på en avgjørelse for dem, men 
må nå antagelig dra alene.

Årsaken er at Olga har fått diagnosen 
blodkreft. Kreften øker, og medisinene 
er dyre. Olga trenger behandling i 
Israel der hun som immigrant kan 
komme inn under rammene av et 
sosialt program, og den israelske 
medisinen er svært effektiv for denne 
typen kreft. 

Prosedyren ved å emigrere fra 
Ukraina til Israel tar ganske lang tid. 

En kvikkere prosess koster ca tre 
ganger mer, dvs en betaler mer for å få 
dokumentene hurtigere ekspedert. 

Familien har allerede brukt pengene 
sine på medisiner, derfor ber Exodus 
Nords kontakter i Ukraina om 

ekstrahjelp til dette ekteparet. 

Vi må hjelpe Olga og Yefim med en 
gang, så de får komme til Israel. 

Salme 41,1: «Salig er den som akter 
på den elendige; på den onde dag skal 
Herren frelse ham.»

Handicappede og sårede i Israel trenger vår Hjelp! 
Det kan vi gi gjennom prosjektet vi har med Negev kommune 
                                                                                    Bruk gIroeN

EKTEPAR: Olga og Yefim Rimans.

Gaza-krigen

GAZA: I løpet av de første seks dager av utvidelsen 
av denne pågående krigen mellom Gaza og Israel, har 
Hamas skutt opp ca 1000 raketter. 100 av disse har falt 
ned i Gaza, og gjort stor skade. Det har ingen snakket 
om. Ca 300 av de 1000 rakettene har anti-rakettene fra 
Iron Dome-batteriene i Israel skutt ned. Bare ca 30 har 
eksplodert i tettstrøk i Israel. 

IRON DOME: Israel 
har utviklet anti-rakett-
batteriet «Davids 
slynge». Med det kan 
Israel skyte ned mellom- 
og langdistanse-raketter. 

Da vi hadde 
journalistgruppe på 
Israel-turen i høst, var 
vi på besøk i den militærleiren som utvikler anti-rakett-
batteriene. Leiren ligger ved Ashalim. Den øverste 
kommandanten (med fire stjerner på skuldrene) sa da at 
«Davids slynge» ville ble ferdig om to måneder. 

Da Israel valgte å ta et oppgjør med Hamas, fikk 
ingeniørene i militærleiren heldøgnsarbeid med å teste 
ferdig «Davids slynge». Den ble montert på friland ved 
Tel Aviv, akkurat tidsnok til å kunne skyte ned raketter 
som blir skutt mot Tel Aviv og Jerusalem.
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Bomull dyrkes i subtropiske- og 
tropiske strøk på 3 % av verdens 
åkerland. En million familier 
har bomullsmarkene som 
arbeidssted i 70 land. 
w Etter 2. verdenskrig har sprøytemidler 
og kunstgjødsel blitt brukt i stor skala. 
Av alle sprøytemidler som brukes, går 
25 % bare til bomullsdyrkingen. Dette 
forringer bomullen helsemessig sett, for 
den ender jo som klær på kroppen vår. 

Derfor har økologisk dyrking av 
bomull startet opp i 22 land. Dermed er 
giftbruken for denne bomullen redusert 
100%.  Enkelte klesvarekjeder selger 
klær av økologisk bomull. Spør etter 
det økologiske merket. 

Sedbank for såkorn

Israel er langt framme når det gjelder 
økologi. De har da også en sedbank 
med frø fra de aller tidligste frø av 
de forskjellige arter av matplanter. 

Forskningstasjonen ligger i Ashalim 
og heter «Genesis-seed». Det vil 
si at de har arbeidet seg fram til en 
base med frø som ikke er mutert 
eller genmanipulert. Der får du altså 

såkornet slik det var på Abrahams 
tid. (Men du får ikke komme inn i 
sedbanken uten frakk og plastikkhetter 
på hode og føtter). GtO

Bomulls-
marker i 
Negev

VAKKERT: Den lille gule bomullsblomsten er nydelig. Deltakerne på 
journalistturen var interessert i bomullsproduksjonen i Israel. Foto: GTO
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Hvor skal vi spise når vi kjører 
bil sør for Beer Sheva mot Eilat 
eller til den egyptiske grense? 
Nå kan vi finne relativt ukjente 
kafêer på de lokale farmene. 
w Disse farmene er bygd av 
enkeltfamilier, sionister som ville 
gjøre ørkenen grønn. Uten unntak kom 
familiene med to tomme hender, noen 
med et geitepar. Ungdommer med ett 
eller ingen barn. Staten delte ut noen 
mål til dem av den steinete ørkenen for 
10 år siden. Etter få år har geiteflokken 
blitt større og barna flere. 

Det er nå 23 slike familiebedrifter 
i ørkenen. Familiene satser på 
ku-og geitehold, ysteri på stedet, 
vindrueproduksjon, urteproduksjon 
til medisin og eksotiske frukt- og 
grønnsaksslag. Hver farm har sin 
særegenhet. 

Går vi innom Kornmel eller Naot farm, 
får vi utsøkte melke-oste-produkter 
til lunsj. Lilach på Matnat farm gir 
oss urteblanding på fisk som smaker 
nydelig, og Dina i Shivta (på vei 211) 
tar sin beste gjøkalv og tilbereder flott 
kjøttmiddag (mens Ami viser oss rundt 
i Shivta-ruinene etter Nabatêernes by). 
Dessuten er nøtter, frukt og honning av 
egen avling. 

Familien på Orlyja farm (ligger et 
stykke fra hovedveien) har konsentrert 
seg bl.a.om å dyrke et tre tusen år 
gammelt nøttetre. Kjernen har en unik 
oljekvalitet, og brukes i kosmetikk.

Pionerarbeidet til farmerne viser at 
ørkenen er beboelig. Det kreves bare en 
ukuelig pionerånd - og vann. GtO

Farmene i Negev:

Familie-
restauranter 
i ørkenen

FRA FARMEN NAOT: Utsøkte oster som smaksprøve hos ekteparet Naot. 
Geitene er kjælne. Innhegning for geiter på farmen. Foto: GTO

FRA ORLYJA-FARMEN: Vi spiser 
lunsj med osteprodukter og de 
friskeste grønnsaker og frukter.  
Foto: GTO
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Vi er i ørkenen Negev, Israel i den 
lille landsbyen Ashalim (70 familier) 

60 km i luftlinje fra Gaza, og bestyrer 
et gjestehus for Grethe Tangen Olsens 
organisasjon Exodus Nord.

Her er det ingen militære styrker eller 
installasjoner, likevel merker vi tydelig 
krigen i Gaza: 

Torsdag 15. november måtte vi i løpet av 
knappe 6 timer løpe like mange ganger 
i tilfluktsrommet (”bomberommet”) da 
sirenene varslet: Innkommende raketter!

Vi leser i media at man er bekymret for 
sivile tap på begge sider – underforstått:

Hamas er ikke verre enn Israel, snarere 
tvert i mot, se bare på tapene av sivile liv 
til nå.

Men hvorfor blir sivile skadet?  

Hamas ønsker å drepe jøder og sender 
derfor raketter mot sivile områder – som i 
eksemplet over med Ashalim. 

Når så få israelere blir skadet selv om det 
er sendt over 10 000 raketter inn i Israel 
etter at Israel trakk seg ut av Gaza i 2005, 
så brukes dette som et argument mot 
Israels reaksjon: 

”Disse rakettene er ikke så farlige. Er det 
noe egentlig å bry seg med? 

Og man må i alle fall reagere 
proporsjonalt”? (Hva betyr det? At antall 
skadete/drepte skal være likt på begge 
sider eller er det antall raketter mot sivile 
områder som skal være likt? 

Det er vel heller slik at israelerne skal 
reagere med en faktor 1/1000 som ved 
utleveringen av Gilad Shalit…).

Årsaken til at så få er drept (”ikke en 
gang” femti sivile) er jo at Israel har 
etablert et omfattende varslingsysstem 
og at det er bygget mange tilfluktsrom 
(påbudt i alle nybygg). 

Vi ser det her i Ashalim: Det første 
som gjøres ferdig når et hus bygges er 
”bomberommet” med solid armering i 
vegger og tak. 

Og mens altså Israel beskytter sine 
innbyggere går Hamas den motsatte veien:

De legger sine utskytningsramper og 
våpenlagre i sivile områder, og når så de 
sivile tapene kommer, bruker de disse i 
propagandaen for å vise hvor onde jødene 
er.

Men Israel gjør alt de kan for å hindre 
at palestinske sivile blir skadet når 
det skytes mot installasjonene og 
kommandostrukturen hos Hamas, bl.a. 
ved at det er delt ut tusenvis av flygeblad 
og ringt hundrevis av telefoner for å 
få folk til å holde seg unna der det er 
rakettinstallasjoner og våpenlagre. 

Vi synes tegningen under illustrerer 
forskjellen i krigføring mellom Hamas og 
Israel:

Og som Golda Meir en gang sa det:

Peace will come when the Arabs will love 
their children more than they hate us.

Vi kan reise tilbake til Norge hvis 
situasjonen blir verre, men israelerne har 
bare dette lille landet 

(mindre enn Hedmark fylke) og ikke noe 
sted i landet de lenger er trygge.

Av DAG eriksen, Negev, Israel

Israel Pochtar, pastor i den 
messianske menigheten i 
Ashdod (nr. to fra venstre) 
tar «utrykningsteamet» 
med seg, og gir mat og 
bibler til innbyggere i 
Ashdod. 
w Mange kan ikke forlate huset, 
da barnehager og skoler er stengt, 
og rakettene kommer med ujevne 
mellomrom så de må springe til 
bomberom. Mange kan ikke gå 
på arbeid, og taper lønn.

På telefon til Norge forteller Pochtar at 
folk er redde, men blir trøstet ved den 
hjelpen teamet gir. De er glad for både 
maten og Guds Ord. 

Exodus Nord har tilbudt familier 
fra menigheten å besøke huset vårt i 
Ashalim for noen dager, da presset med 
rakettene kan gå på helsa løs. 

Fred i sikte?

Gledelig nok så sier Obama at Israel 
har rett til å forsvare seg. Det sier også 
EUs Angela Merkel og den britiske 
ledelsen. Vår egen utenriksminister 
forstår også dette. 

Samtidig så avsløres makthaverne etter 
den arabiske «våren» seg. Hamas er en 
avlegger av det Muslimske Brorskap, så 
de får ensidig godkjennelse fra Egypt, 
Libya og resten av muslimverden. Husk 

at terrororganisasjonen Hamas får 
våpenene fra Iran, og den største 
pengestøtten fra Saudi Arabia 
(også fra Norge!). 

I PA-området på den såkalte 
Vestbredd  (Judea og Samaria) 
brøler ungdommene; «Gå, 
Hamas, vi er riflen, og du er 
kulen». 

Det vanskeligste for Israel er nok 
palestina-araberne innen Israel, 
med israelsk borgerskap, med de 
samme rettigheter som de jødiske 
borgere, og som konsumerer 52 
% av sosialbudsjettet i Israel. 

Mange av disse går mot Israel, så Israel 
har fått en 5-kolonne i landet. 

Takk for forbønn og hjelp, sier Israel 
Pochtar, og siterer fra salmene; «Herren 
er mitt lys og min frelse, for hvem skal 
jeg frykte?». 

Vi sender penger til Ashdod-teamet. 
Takk for at du blir med.

Gaza november 2012

«Trøst, trøst mitt folk....»
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FLORA: Yndig ørkenblomst.

Turistreise til Israel

I KONG DAVIDS FOTSpOR...

SøNDAG 17. MARS:
− Buss henter oss om morgenen 
ved park Hotell i Netanja 
− Tel Azekah, observasjon og 
forklaring om slaget med filisterne 
i Elah-dalen (under det første 
tempelets tid). 
− Beit Govrin, besøke hagen og 
hulene, besøk til Tel Maresh. 
− Tel Sucho, om slaget mellom 
David og Goliat. 
− Adolam hulene, besøke hulen der 
David gjemte seg for Kong Saul.  
− Overnatting i Efrata.

MANDAG 18. MARS:
− Hovedveien som patriarkene 
brukte, observasjon og forklaring. 
− Ein Ha-amah (Biar), se kildene 
og gå den underjordiske akvedukt, 
med forklaring om overføring av 
vann til Jerusalem.  
− De egentlig Salomos kilder. 

Koordinering med palestinske 
Autoritet. 
− Besøke Rachels grav. 
− Herodium, besøk og oversikt 
over området rundt Jerusalem. 
Forklare arbeidet til Herodes og 
om Bar Kochka revolten.  
− Overnatting i Susya/Hebron.

TIRSDAG 19.MARS:
− Patriarkenes grav, Mark 
pelahhulen i Hebron. 
− Tel Rumeida, observasjon av 
Hebron, koordinering med IDF og 
den sivile administrasjon.  
− Tel Ziff, utsikt over Judea-
ørkenen. 
− Susya, besøk i denne gamle byen 
med synagoge datert tilbake til 
Jesu tid. 
− Maon, besøke Maon og forklare 
Edom-veien og gamleveien til 
ørkenen. 
− Besøke Carmel v/Hebron. 
− Overnatting i Susya/Hebron.

ONSDAG 20.MARS:
− Mamshit nasjonalpark og 
Metzad Tamar, besøke stedene og 
se på ørkenveiruten og lære om 
nabatêerne. 
− Se det små krateret i Israel. 
− Fjellet Zin (Hor Hahar) og 
fjellandsskapet Bulbusim.  
− Hatzeva, besøke stedet og møte 
lokale farmere. Vannprosjekt og 
jordbruk i Arava. 
− Fjellet Sodom og Dødehavet. 
− Overnatting i Ein Gedi.

TORSDAG 21. MARS:
− Davids elv, Arugot elven, gå 
innover langs den. 
− Massada, opp til fjellfestningen. 
− Forklaring videre om Bar 
Kochba-revolten.  
− Tilbake til Jerusalem. Turen er 
over. 
– Turleder: Tidligere 
brigadegeneral Moti paz.

w påmelding til Exodus Nord (se data siste side), eller til Bengt-Ove Nordgaard, tlf. 95092226. 
w Ca 15. januar vet vi sikkert om  turen kommer til å gå (Kontakt oss også da). Fra da av kan du kjøpe 
flybilletter selv, tur/retur Israel.  
w Vi starter fra park Hotell i Netanja søndag morgen, så du må godt mulig bestille natten før på park 
hotell eller et annet hotell ved. Tlf. til Park Hotel: 00 972 9 8623344.   E-mail: sales@parkhotel.co.il  
w Bestilling etter turens slutt avhenger av dagene du vil være i Israel. Uken etter er påskeuken. 
w Betaling for selve turen kommer vi tilbake til. 

pROGRAM

17. - 21. mars 2013
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P
ost- 

abonnem
ent B

A
dr.Returadr.:
Exodus Nord, 5307 Ask

- er en humanitær 
organisasjon som hjelper 
jøder fra ex-Sovjet å 
emigrere til Israel.

Adr: 5307 ASK
Tel: 56 14 14 11
Fax: 56 14 90 68
E-post:
exodusno@online.no
www.exodusnord.org

Norge:
Postgiro: 7878.05.65135
Bankgiro:3630.07.10233

Sverige:
Postgirot: 54 35 17-7

Danmark:
Postbank: 000 858-6985

Israel:
Exodus Nord 
Etrog street 52
P.B.67 - 85512 ASHALIM 
exodusnordashalim@gmail.com
Tlf: 00 972 8-6555 977
eller mob. 00 972 54 230 8681

Frivillig kontingent: 
Kr. 200.- pr. år

Daglig leder for Exodus 
Nord og redaktør for 
informasjonsavisen: 
Grethe Tangen Olsen

Takk for ditt bidrag!
Gud velsigne deg!

Takk til alle givere 
og forbedere for 
arbeidet vårt. Gud 
velsigne dere rikelig!

Israels Gud trenger oss mer 
enn noensinne. Han har 
sagt at den som hjelper den 
fattige, låner til Herren. Du 
som ikke har gitt noe på 
lenge, vi oppfordrer deg 
spesielt. Om få måneder vil 
vi kanskje se Esekiel kap 38 
og 39 bli en realitet. Derfor:
Støtt Israel og Be for 
Israel.

w For at du som giver skal 
komme inn under denne 
ordningen, er det en del 
forutsetninger som må på 
plass.
w Vi må ha personnum-
meret (11 siffer) til den som 
ønsker fratrekk for beløpet 
på skatten. Send person-
nummeret før nyttår. 
De som allerede har opp-
lyst oss om personnummer, 
er registrert og trenger ikke 
oppgi det på nytt. 
w Den som ønsker fratrekk 
på skatten, må huske å sette 
avsender, det vil si ditt eget 
navn, på girotallongen for 
hver innbetaling.

w Ektepar kan enten dele 
det innbetalte beløpet, 
sende penger hver for seg, 
eller føre skattefradraget på 
den ene.
Det er fortsatt slik at givere 
kan gi til flere organisas-
joner, og få tilsammen et 
fradrag på maks 12.000,-.
w Exodus Nord må ved 
årets slutt sende oversikt 
over inn-betalt beløp for 
hele året, på den enkelte 
givers navn med fødsel-
snummer, til skatte-kon-
toret.
Takk for din gave til 
jødene.

Skattefritak for gaver:

VOLONTØR: Har du lyst å være volontør i Negev?

BERGEN: torsdag 17. jan.,  
Sted: Credo (tidl. Levende Ord)  
Kl. 19:00. 

HAUGESUND: fredag 18.jan.,   
Sted: Vedavågen Bedehus, Kl. 19:00. 

STAVANGER: lørdag 19. jan.,  
Sted:  Evangeliehuset, Kl. 5 (17:00).                                       

KRISTIANSAND: mandag 21. jan.,  
Sted: Ynglingen, 

TøNSBERG: tirsdag 22. jan.    
Arrangør: Miff, lokalt

MOSS: onsdag 23. jan. 
Arrangør: Miff, lokalt   

RINGERIKE: torsdag  24. jan. 
Arrangør: Miff, lokalt                     

OSLO: fredag 25. jan. 
Arrangør: Miff, lokalt

Møtene, foruten de fire siste er arrangør 
Exodus Nord, i Haugesund i samarbeid 
med Norge-Israelforeningen der. 

Se i lokalavisen og på www. miff.no 

Alle velkommen til møtene.

Helten fra Sinai under Yom Kippur-
krigen kommer til Norge

BRIG. GENERAL: Moti Paz (t.v.) og Exodus 
Nords leder Grethe Tangen Olsen. 

Tidligere brigadegeneral Moti 
paz kommer til Norge over nyttår


