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Tro det eller ei, det er ingen ambulanse stasjonert
i Negev-regionen. I løpet av dette første
halvåret har det vært 16 utrykninger til folk i
Negev-regionen med akutt sykdom som f. eks.
hjerteattakk. Ambulanse måtte komme lenger
nord fra, noe som har forlenget den kritiske
tiden før den syke har fått behandling.
Nå har fylkesordføreren i Negev, Shmuel Rifman
henvendt seg til Exodus Nord med bønn om

Negev full
av hemmeligheter
side 4

donasjon til dette formålet. Vi forstår godt at
Negev trenger en stasjonert ambulanse. Kan
vi greie å gi 40.000 USD (ca 240.000 n. kr.)?
Ambulansen vil komme til å koste mye mer. Men
kan vi greie vår del?
Bli med, og bruk gjerne giroen til Exodus Nord i
bladet. Ellers står innsamlings-nummer på siste
side.
Gud velsigne deg!

Opplev
Negev
fra huset
vårt i
Ashalim
side 5

Delta på farmer i Negev side 8

Takk for gaver til prosjektene: Exodus Nord, giro: 7878 05 65135.
Se den nye filmen om prosjektene i Negev på www.exodusnord.org
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Jesu ættetavle

Leder:

Under sommerens stevne til
Evangeliesenteret hadde den
engasjerte svenske evangelisten
Amritzer en preken til folket. Han
tok utgangspunkt i Jesu ættetavle, og
understreket Guds barmhjertighet
ved å inkludere både Rahab
(prostituert i Jeriko) og Tamar
(svigerdatter som lå med Juda) som
forfedre til Jesus. Amritzer traff sitt
publikum.
w Jeg satt og ventet på om Amritzer
også nevnte moabittinnen Rut.
Det gjorde har ikke, kanskje p.g.a.
begrenset tid.
RUT
Rut lå svakt ann da hun kom inn til
Bethlehem i Judea sammen med sin
svigermor Naomi. Leser vi i 5. Mos.
23, vers 3 ser vi at ingen moabitt
noen sinne skal være med i «Herrens
menighet» (Israel). Årsaken til det står
i neste vers: «fordi moabittene ikke
kom Israel i møte med brød og vann
på veien da de kom ut fra Egypt, og
fordi kongen i Moab leiet Bileam til å
forbanne israelittene.
Rut kunne av den grunn ikke
inkluderes i Israel. Men Boas, løseren
forandret saken, selv om han nok fikk
høre en del baksnakkelse p.g.a. Ruts
opphav.
Boas var bilde på en større forløser
som skulle komme, en forløser som
skulle inkludere alle mennesker,
uansett opphav og CV. Rut kom
frivillig fordi hun elsket sin svigermor
og det jødiske folket.
Det er interessant å merke seg
begrunnelsen for eksklusjonen av
moabittene. Ikke fordi den ikke var
forståelig, men fordi vi i nær framtid
kan få jøder på reise gjennom vårt land
på vei til løfteslandet Israel.
Det har vi faktisk hatt i 25 år allerede,
da glasnost og perestroika var et
faktum på 1980-tallet, og jødene kunne
reise ut fra «landet i nord». Mange
hender har vært utstrakt til hjelp med
«vann og brød» for jødene på reisen.
Blant de mange som har forstått sin
besøkelsestid og hjulpet, er Exodus
Nord sine givere.
GTO
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Støtt flypilot i Israel

D

et er viktig at alle yrkesgrupper
fungerer tilfredsstillende,
spesielt i Israel der fiendehærer
står klar til å ødelegge landet.
Flypilotene er en viktig yrkesgruppe
for Israel. Dersom deres
hjemmeforhold ikke fungerer bra,
kan det gå ut over ferdigheter og
konsentrasjon på arbeid.
Exodus Nord har blitt kontaktet av
ansatt i AIF (de israelske flystyrker)
om hjelp til egenandel for å kunne
bygge sitt første hus. Kona hans
jobber også i luftforsvaret, som
kontordame. De har tre mindreårige
barn, og trenger så sårt et eget hjem.
Mange israelere har ingen
mulighet til hjelp fra foreldre eller
besteforeldre (noen besteforeldre
selger leiligheten sin og flytter inn
på et rom hos bestebarna for at disse
unge familiene skal få en mulighet).
Denne familien har ingen slik
mulighet, og vi ville gjerne gitt dem
300.000 kr. i nødvendig egenkapital,
som de over en del år kan betale noe
tilbake av.
Greier vi det?
Kommer det nå en krig så må denne
piloten ha sovet godt, og ikke ligget
på et lite rom sammen med fire
andre slik han nå gjør i leiligheten
på kibbuts Mashabim Sade. Det er
viktig for han å komme i hus.
Husproblemet i Israel er svært stort,
spesielt på landsbygda. I Negev
har mange farmere liten inntekt
i sommermånedene. Da gjøres
forberedelser for neste års avling;
nye maskiner og annet kjøpes inn,
og da kommer få israelere fra lenger
nord i landet og overnatter hos dem
i weekendene. Så og si alle farmere
har hjulpet sin økonomi ved å bygge
et gjesteværelse eller to. De aller

Dima fra Russland er en annen
som har fått hjelp av Exodus Nord
til å starte bygging av huset til
familien. Her med tegningene av
huset, på området han skal bygge
i Telalim v/Ashalim.

fleste farmere må til banken og låne
penger i løpet av sommermånedene
for å kunne greie seg til høsten.
Dette har vi førstehånds kjennskap
til.
De forskjellige yrkesgrupper trenger
å komme inn på boligmarkedet. Det
har avgjørende betydning for dem
som skal forsvare landet.
I Salme 41, 1 står det: «Salig er den
som akter på den elendige; på den
onde dag skal Herren frelse ham».
Les også gjerne løftene i de neste
vers.
Vi vil ikke bare gi dem «brød og
vann» på veien til Israel, men også
hjelpe dem i kampen for et fritt
Israel.
Takk for hjelp til denne familien!
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Mark Richter, fra Vinnitsa i Ukraina, 18 år:

Jødisk barnehjemsgutt som vil hjem til Israel
Mark var født i Riga, Latvia. Bare
tre måneder gammel bestemte
moren seg for å levere han til et
barnehjem. Mormoren i Ukraina
var imot dette, og tok gutten til seg. I
løpet av de neste 15 år besøkte faren
og moren han bare en gang. Da var
han to år. Bestemoren prøvde å
kontakte dem, men uten å lykkes.
w Mark kan huske at han og
bestemoren levde i ytterst fattigdom.
Hun fikk 50 USdollar i pensjon i
måneden, og 25 USdollar ekstra for at
hun tok seg av Mark.
Da Mark var 15 år døde bestemoren av
kreft. Og han ble tatt til et barnehjem.
Avvisningen fra foreldrene gikk enda
sterkere inn på han denne tiden. Etter
alt det han hadde opplevt var det en
ting han lengtet etter, deres kjærlighet.
Han kjente seg så ensom...
Etter omfattende undersøkelser fant
han sin farmors adresse i Russland.
Men hun kunne ikke gi noen
informasjon om faren. Han hadde
flyttet med alle sine dokumenter til et
annet land for lenge siden, og heller
ikke kontaktet sin mor siden da.
Men en ting fikk Mark vite: han var
jødisk. Marks farfar hadde flyttet til
Israel mange år tidligere, etter at han
ble separert.
Nå hadde Mark et spor, og dette
ville han følge. Han fant farfarens
telefonnummer i Israel, og kunne
fortelle at farfaren ikke kunne skjønne
hvem han var, for han hadde aldri
hørt om at han hadde en gutt han var
bestefar til.
Etter Mark sitt ønske sendte bestefaren
i Israel papirer som viste hans
jødiskhet. Men skulle han kunne
emigrere, måtte han også ha papirer

TIL ISRAEL: Mark Richter ønkser å komme til Israel.

som omhandlet sin far. De papirene var
i Russland. Og som reglene er; hvis
arkivene i Russland skal kunne åpnes
for andre lands borgere, koster dette
temmelig mye.
Her står saken for Mark. Det er
lett å forstå at han har vanskelig
for å kunne betale det det koster
for å få dokumentene han trenger.
Hjelpeorganisasjonen «People Who
Care» («Folk som bryr seg»), som
Exodus Nord har samarbeid med, ber
oss å hjelpe.

Blir du med og hjelper den jødiske
barnehjemsgutten hjem til Israel? Skriv
gjerne: «til Mark» når du gir din gave.
(Vi har en liste på mange andre som
også trenger finansiell hjelp til å kunne
emigrere til Israel).
Israels Gud vil velsigne deg for
hjelpen.
P.s.: De vi hjelper til Israel har vi
mulighet til å besøke seinere, der de
har funnet sitt nye hjem.
GTO

REISERUTE for Grethe Tangen Olsen for november 2013
Tirsdag 5. november: Vedavågen Bedehus: Det juridiske grunnlaget for Israels rett til landet.
Søndag 24. november: Askøy Misjonsmenighet: Israelsmøte.
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STORT FOTO: Merete
sjekker sherrytomatene.
UNDER: Nøttetreet
fra kong Davids tid.
FRUKT: Israelske
frukter på fat.

Negev - full av hemmeligheter
− ekte Safran: det nye antidepressiva, uten bivirkninger
− gammel rot får sin renessanse: brukes nå av kreftsyke i Israel
w Er det rart at folk fikk
mange leveår i gamle dager?
Kaleb var 80 år da han sa
til Josva: «Jeg er like sterk
og kvikk nå som da jeg var
40. La meg få innta Hebronhøyden, og gi den til meg og
mine etterkommere».
Forurensningen både i
jorda og lufta var ikke som
i dag. Dessuten har det gått
2.000 år siden «sørlandet»
(Negev) ble dyrka. Jorda
har fått sabbatsår/hvile
alle disse årene, med den
konsekvens at jorda er full
av næringsstoffer, fordi den
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har ligget i dvale og ikke blitt
utpint av sprøytemidler og
kunstgjødsel. Men den gir
villig næringsstoffene tilbake,
bare den får litt vann på seg.
Nå forskes det spesifikt på
genene til eldgamle urter og
trær. Jeg var nylig på Orly
farm i Negev og så nyplanta
trær av en type som vokste i
ørkenen for 3.000 år siden.
Det var et nøttetre som gav
en utrolig olje av de pressa
nøttene. Oljen er foreløbig
svært dyr.
Dette er et eksempel på flere
vekster som det forskes på.

Jeg kan nevne renessanse
av ekte safran, et krydder
som til nå bare har blitt
dyrket i Iran. Nå kommer
Israel etter, fordi safran er
det eneste antidepressiva
uten bivirkninger, pluss at
stoffet har mange andre
helsebringende virkninger.

foreløbig, men har invitert
leger til å teste resultat
av bruken av urten. Teavkok av rota blir brukt til
gjenoppbygging av kroppen
etter f.eks. kjemoterapi under
kreftbehandling. Dyrkerne
mener rota forebygger
alvorlige sykdommer.

God mot kreft

Her kan vi få en helsegevinst,
fordi sanden og sola i Israel
gjemmer på hemmeligheter
som gir mangedobbelt styrke,
sammenlignet med urter
produsert i fattig jordsmonn.

Så kommer vi til det som er
mest interessant etter min
mening: roten av en urte
som er så vital at den renser
innerst i sentralsystemet
i kroppen. Dyrkerne vil
ikke ut med navnet på rota

Grethe
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Ashalim, Negev:

Hage med alle Bibelens frukt-trær
Nå er det 4 ½ år siden Exodus Nord
flyttet inn i «det hvite hus» i Ashalim.
w Frukttrær ble plantet, og de trives.
Oliventrærne (50 stk.) og de to
granatepletrærne trives særs godt,
fordi de vil ha salt jordsmonn, og
grunnvannet under Negev er relativt
salt.
Mandeltreet gav i år store søte mandler,
og drueranken kom med søte druer, tynt
skall og uten stein. Det likte fuglene.
Men den hurtigvoksende av alle er
pasjonsplanten. Den kommer med
blomster og frukt, ikke bare to ganger,
men tre ganger i året. Kukom-treet,
(med små-appelsinene) stortrives, mens
appelsin- og sitrontreet trenger å få
sterkere greiner for å kunne bære større
frukter. Fikentreet trenger også mer tid.
Hagens prydtre, den store palmen står
flott, men «frukten» blåser bort, så vi
har funnet ut at det må være en «han».

Pasjonsplanten henger over pergolaen. Foto: GTO

Så har vi urter
rundt huset, 9 forskjellige sorter, en
mot dårlig hukommelse, en som holder
magen iorden og flere som renser
blodet. En kombinasjon av dette lager
vi te av og drikker på fastende hjerte,
og gir alle gjester dersom de vil ha før
frokost.
Helsen først, men deretter tar vi en god
kopp kaffe.
P.s.: Huset er åpent for gjester hele
året. Prisen er 200 is. Shekel for natt
m/frokost. Det finnes unike historiske
severdigheter ikke langt ifra., samtidig
er det et rekreasjonssted. Lokalt
badebasseng tett ved huset, og stort
SPA-anlegg noen minutter med bil.
Ta buss eller tog til Beer Sheva, resten
ordner vi.
Vi lager middag eller bestiller catering
til deg, eller du kan spise middag/lunch
på en av farmene eller på kibbutsen
Mashabim Sade like ved.
(Se telefon nr. eller e-mail på siste
side).
GTO

OVER: Mandler på treet. T.H.ØVERST: Vindruer. NEDERST: Granatepletreet begynner å gi frukt. Foto: GTO
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Sedermåltidet.
Foto: GTO

Bilde fra
menighetslokalet.

Sedermåltid i messiansk menighet i Beer Sheva
I Beer Sheva finnes 4 – 5
messianske menigheter,
bl.a. en spansktalende.
Exodus Nord har blitt
kjent med pastorparet
og andre ledere i en
menighet, Nachalat
Yeshua («Jesu arv»)
som er samlet fra
mange forskjellige
land: foruten Israel,
Russland, China,
Nederland, Etiopia o.a.
w Pastorparet Randi og
Howard Bass emigrerte fra
USA for 31 år siden. De har
nå møtene og annen aktivitet
i et erverdig tyrkisk hus i
Gamlebyen. Der foregår
aktiviteter uka rundt, og
hovedmøtet på Sabbaten kl.
10:30. Språket er hebraisk,
tolket til engelsk.
Exodus Nord deltok i
menighetens sedermåltid
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under påsken i år. Bordene
var dekket med alle effekter
slik det skal være på et jødisk
bord under påskemåltidet. En
rikholdig buffet stod klar i et
annet rom, så alle fikk spise
seg mette.
Ti barn deltok i skuespillet:
«Emmaus-vandrerne» til stor
glede for menigheten.
Så begynte pastoren preika.
Han begynte med utgangen
fra Egypt, og slutta med
siste kapitlet i Johannes
Åpenbaring.
Han la større vekt på det som
skal komme enn det som var.
Israel Pochtar
Menigheten som Exodus Nord
har hatt mest kontakt med,
er Beit Hallel menigheten i
Ashdod, med leder Israel
Pochtar.
Da Exodus Nord begynte
arbeidet i Russland 1994,
startet vi også opp i Omsk i
Sibir og støttet den nystarta

Pochtars medhjelpere på distribusjonssenteret i Ashdod
sentrum.
messianske menigheten der
med minibuss og opprustning
av kontoret. Fra dette stedet
reiste mange jøder til Israel.
Den siste var lederen, som slo
seg ned i Ashdod og opprettet
en messiansk menighet også
der.
Exodus Nord har fulgt denne
menigheten siden starten,
og gitt pengegaver til deres

humanitære arbeid. Dette
arbeidet har blitt så godt kjent
i Ashdod, at da ytterliggående
ultraortodokse jøder trua
menighetsmedlemmer, og
ville skade forsamlingslokalet
deres, stilte kommunen opp
med politi til vern. Nå er
alle glad for det humanitære
arbeidet menigheten gjør.
GTO
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Horatio Gates Spafford og
Mrs Anna Spafford.

Den kristne
sangen ble
til gjennom
tragedie:

«It is well with my soul...»
(«Det står godt til med min sjel...»)
De aller fleste av oss kjenner
sangen med refrenget:
It is well with my soul.
Sangen blir sunget av kor,
lovsangsgrupper, solister, og
når det innbys til å bli med på
koret, jubler forsamlingen og
synger.
w Denne sangen steg opp fra hjertet til
amerikaneren Spafford midt i Atlanteren
mellom USA og England.

Horatio Gates Spafford var født 20/10
1828 i Chicago i USA. Han ble en
kjent advokat, tjente mye penger, og
inversterte i utbyggingen av Chicago
våren 1971. Den store brannen et halvt
år etter la store deler av Chicago i aske,
og ruinerte samtidig Spaffords formue.
Dette lot han seg ikke stoppe av, og
fulgte fremdeles evangelist D.L. Moody
på reisene sine, selv om han ikke kunne
sponse i den grad han tidligere hadde
gjort.
Nå var D.L. Moody på taleferd i
England, og Spafford ville gjerne være

med. På grunn av arbeidspress, sendte
han først konen sin, norskfødte Anna
Larsen fra Stavanger og deres fire jenter
på 2 til 11 år med båten Ville du Havre
fra USA til England.
Båten ble påkjørt midt i Atlanterhavet
22/11 1873 og forliste med 226
mennesker. Anna fikk ingen av sine
fire døtre med i livbåten. Ved ankomst
til England sendte hun telegrammet:
«Berget alene».
Spafford tok første båt til England. Ved
stedet der Ville du Havre hadde gått ned,
gjorde båten en stans. Og – Spafford
skrev sangen : «It is well with my
soul...»
Tilbake i USA fikk de senere to døtre og
en sønn. Sønnen døde fire år gammel.
Den første messianske menighet?
Deres presbyterianske kirke mente at
Spaffords tragedie var fra Gud. Da
startet Spafford sin «messianske sekt»,
og kalte den «Overvinnere».

American Colony». Der ligger nå tre
hoteller som bl.a. SI-reiser bruker til
sine turister.
Spafford døde i året 1888, 60 år gammel
og ble begravet på Mount Zion gravsted,
der nå Israels fremste ledere har sitt siste
hvilested.
Gordons Golgata
Mens Spafford levde fikk han besøk i
Jerusalem av sin venn general Gordon.
Han fikk et værelse med utsikt over
Jerusalem, og fra det så han berget som
kunne være hodeskallestedet der Jesus
ble korsfestet – og hagen like ved.
Det er stedet som kalles Gordons
Golgata, - og graven i hagen.
Musikken til sangen er skrevet av Philip
Bliss, og sangen har fått navnet etter
båten som gikk ned: Ville du Havre.
Grethe

I 1881 dro hele hans storfamilie, 13
voksne og tre barn til Jerusalem og
slo seg ned der. De bygget opp «The
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Arbeide på farmer i Israel?
Ja, det kan du gjøre hele året.

Postabonnement B
Adr.

Returadr.:
Exodus Nord, 5307 Ask

w Farmere i Negev

spør etter hjelpere,
ikke bare om høsten
når granateplene
skal høstes, eller
sommerens druer er
modne. Hele året er
det noe å gjøre.

- er en humanitær
organisasjon som hjelper
jøder fra ex-Sovjet å
emigrere til Israel.
Org.nr.: 970916083

Det er planting,
vanning og
gjødsling. En
trenger ikke være
volontør mer enn
noen dager. All
hjelp monner.
Huset som Exodus
Olivenplukking. Foto: GTO
Nord disponerer i
Ashalim er et fint
de 50 oliventrærne våre i Ashalim. Er du
utgangspunkt for slik hjelp til farmere
på besøk hos oss da, kan du være med og
som vi kjenner, samtidig som en får se
høste. Kanskje det blir nok til at vi kan
seg om på nye områder.
presse til olivenolje?
Nå i høst høster vi vår første avling fra

VOLONTØR: Har du lyst å være volontør i Negev?

Skattefritak for gaver:
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 personnummeret (11 siffer) til den som
ønsker fratrekk for beløpet
på skatten. Send personnummeret før nyttår.
De som allerede har opplyst 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.
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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 organisasjoner, 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 fødselsnummer, til skatte-kontoret.

Takk for din gave til
jødene.

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.

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!

