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Beskjed fra fruktfarmere i Negev:

Du kan plukke
granat-epler i Israel

September-oktober er tiden for
høsting av granatepler i Israel (I
Løvhytte-tiden). Jordsmonnet for
denne frukten er spesielt gunstig
i Negev i den tørre sandjorden.
Farmerne der har da også
satset, og får gode avlinger med
flott frukt, smakfull og rik på
antioksidanter. Under høsttiden

NB! Merk deg
journalistturen til
Israel i oktober,
som du finner inne
i bladet. Et par
plasser igjen.
side 5

ber farmerne om ekstrahjelp;
enkelte får opp til 20 arbeidere,
hovedsakelig kristne fra USA og
Europa, 14 dager om gangen.
Kost og losji på stedet blir
dekket.
I år har en farmer henvendt
seg til Exodus Nord, og spør
om skandinavere er interessert.

Israels
økonomiske
situasjon. Av
prof. Ola H.
Grytten.
side 5

Det er vi, og på denne korte
varselen har noen meldt seg.
Tiden i oktober er 9. - 23. (Tiden
i september er vel seint nå).
Du kan komme sør til oss i
Ashalim, så kjører vi deg til
farmen. Kontakt oss først.
En kan eventuelt melde seg på til
neste år.

Hjelp til
familie på
Karmelfjellet.
side 4
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Terrorist-angrep ved Egypts grense
Siden President
Mubarak i Egypt mistet
makten, har Sinaihalvøya i stadig større
grad blitt infiltrert av
terrorister, fra Al Quida,
Hisbollah og Hamas
i Gaza. Ikke mindre
enn 15 ganger har olje/
gassledningen opp til
Israel blitt sprengt.
w Poenget for terroristene er
å foreta terrortokter inne i Israel, så de misliker sterkt det
høye gjerdet som Israel setter
opp fra området Kadesh Barnea til Gaza.
Vennene våre i dette området hadde – og har mindre

GJERDET: ved grensen.
hyggelige opplevelser pga.
terroristenes ugjerninger. I
midten av juni våknet de av
tre kraftige eksplosjoner i
6-tiden om morgenen. Noen
ti-minutter senere var alle innbyggerne i området samlet i
stedets felles bomberom.
Angrepet var rettet mot arbeiderne som bygger gjerdet
ved grensen, og en arbeider
ble drept, en annen alvorlig
såret.
Golanibrigaden i Israels
militære (IDF) skjøt to av
terroristene som prøvde å
komme inn i Israel. Foruten å
gjøre ugjerninger i Israel, vil
de infiltrere blant beduinerne
og rekruttere ungdom blant
dem.
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IDF gjennomsøkte området
helt til klokken 12:00. Da fikk

Leder:

sivilbefolkningen komme ut
av bomberommene.
Denne faren for Israel er
altfor lite nevnt i norske media. Er det fordi Regjeringen
fremdeles gir store pengesummer til Hamas, og
undskylder seg med at
Hamas ikke er en terrororganisasjon, noe Norge er
alene i verden om å si? Nylig
drepte Hamas 16 egyptiske
grensevakter ved Gaza. De
vil hindre at Egypt tetter
igjen alle de underjordiske
tunnellene som fører bl.a. terrorister ut til Egypt/Sinai, og
våpen og store pengesummer
inn til Hamaslederne i Gaza.
NRK TV mener at Hamas
aksjonerer fordi «Israel har
stengt grensen til
Gaza», noe NRK vet er
løgn å si. Israel kjører
hver dag inn forsyninger til Gaza, langt
mer enn de har ansvar
for.
Vi bør skrive et brev
eller ta en telefon til
øvrigheten angående
dette.
Statistikken sier at
Israel gjennomsnittlig
gir medisinsk behandling til
30.000 palestina-arabere fra
Gaza og PA-områdene i året.
En israeler klaget i avisen
Jerusalem Post at han måtte
dele rom på sykehuset med
en terrorist.
Selv ble jeg sittende tvers
overfor en ung araber i venteværelset på Soroko-hospitalet
i Beer Sheva. Jeg trengte en
sjekk for bronkitt. Den unge
gutten hadde håndjern på, og
fotlenke mellom føttene. En
politivakt satt på hver side.
Jeg forstod at denne ungdommen kom fra terroristfengselet ved Egypts grense.
Utrolig nok så han både
hoven og frekk ut. Han burde
være takknemlig for -til og
med få helsehjelp.
GTO

Oppgavene våre står i kø
n Vi må øke budsjettet vårt.
Mens andre Israel-organisasjoner øker sitt, står vårt på
stedet hvil. Det skyldes at vi ikke har gjort oss bedre
kjent.
Likevel får vi gjort en del, både når det gjelder å hjelpe
jøder fra tidligere Sovjet, - og inne i Israel. Vi gjør også
et informasjonsarbeid.
Ser vi på siden til høyre, får vi lese at behovet for hjelp
i emigreringsarbeidet er stort. Vi må ta et ekstra tak for
å kunne hjelpe de 78 jødene i Ukraina som vi hører står
klar til å kunne reise til Israel.
Vi må kort sagt ha inn mer penger, og svært gjerne
større bønnedekning.
Så har vi saker om viktig pengestøtte i Israel. I en sak
mangler vi 150.000 kr. Disse pengene har uendelig stor
betydning for familiene det gjelder.
Hjelp til handicappende’s familier
Vi har et prosjekt med Negev kommune angående hjelp
til familier med handicappende. Disse familene må vi
bare hjelpe.De får ikke den støtte som vi i Norge får.
De militære byrdene er altfor store til det. Derfor må
vi be dere givere og forbedere om et enda større løft.
Snakk gjerne med slekt og venner, og gjør oss kjent.
Det er ingen organisasjoner som gjør akkurat det som
vi gjør.
Økonomisk nedgang i Israel
Vi ser av innlegget fra professor Ola H.Grytten at den
økonomiske nedgangen i verden også begynner å gjøre
seg gjeldende i Israel. Gjennomsnittslønningene er
allerede noe lavere enn for ett år siden. Dette skaper
vanskeligheter for familiene.
Vi lever i de aller siste tider, og har mulighet til å
velsigne Guds folk. «Det dere har gjort imot en av
mine minste,» sa Jesus, «det har dere gjort imot meg».
Velsignelsen tilbake ligger like rundt hjørnet, det har
jeg erfart.
Inderlige takk for alt dere allerede har ofret; takk for at
vi kan stå sammen med oppgavene!
Guds rike velsignelse til dere alle!
Hilsen Grethe
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Jødiske emigranter i Ukraina
trenger vår hjelp
Mariya Lapteva, 76 år hadde et hardt liv. Da hun var barn, brøt
2. verdenskrig ut, og hun ble tatt til å arbeide i den Sovjetiske
arbeidsleir. Som slave hadde hun ikke pass; ingen humane rettigheter.
w Hun giftet seg senere, men i 1975
døde hennes mann, og deres to døtre
på 13 og 14 år ble tatt til et barnehjem da hun ikke kunne fø dem på
90 dollar i måneden i pensjon.
Begge jentene var uheldige med sine
menn; de drakk opp inntektene sine.

TIL ISRAEL: Mariya 76 år, Olga 27
år og Mikhail 8 år.

Mariya flyttet inn hos sitt barnebarn,
Olga som giftet seg med en kullgruvearbeider. Året etter ble denne
mannen drept i kullgruven, og Olga
satt igjen med lille Mikhail, og fikk
bare 70 dollar måneden fra staten
etter sin mann. Hun fikk selv 120
dollar i måneden som skredder.

Da såg de emigrasjon til Israel som
en utvei fra fattigdom og dårlige
utsikter for framtiden.
Mariya og Olga ville reise til Israel i
2011, men prosessen med forberedelsen av dokumentene tok for lang
tid på grunn av pengemangel. Da
ble de hjulpet av Exodus Nord, og
kunne reise til Kirjat Gat i Israel, der
Mariyas bror hadde emigrert til tre
år tidligere.
Den gamle jødiske damen fikk igjen
håp for familien sin i det «lovende»
landet.

Brev fra Yana Demchenko:

J

eg er 28 år og har nylig fått
diagnosen brystkreft. Datteren min er 8 år.
For 5 år siden forlot mannen
min oss fordi jeg er jødisk. Sviket
hans var en forferdelig opplevelse. Jeg ville aldri trodd at det
var mulig å svikte ens kjærlighet
og barnet sitt på grunn av min
nasjonalitet. Jeg tror dette er et
hat i folket fra tidligere tider. Jeg
overlevde på tross av smerten.
Foreldrene mine hjalp meg. De
fortalte om Israel, der jeg og
datteren min kan være trygge.
I 2010, da de fremdeles levde,
besøkte jeg Israel på et JAFIprogram (Israel inviterer jødisk
ungdom for at de skal bli kjent
med landet), og jeg ble mer interessert i å emigrere.
Etter mine foreldres død fikk jeg
kreftdiagnosen. Legen sa at det
ikke bare var sorgen som utløste
dette, men også den forurensa

TRENGER HJELP: Yana og datter Mariya lærer de hebraiske
bokstavene før de reiser til Israel.

luften over byen vår, Mariupol,
som er et industrisenter.

bruk, men ha et glad og fremgangsrikt liv i nydelige Israel.

Jeg har ingen andre enn datteren min, jeg vil leve for henne,
jeg vil overleve for henne, og jeg
vil komme meg til Israel så snart
som mulig og bli behandlet der.
Jeg vil at datteren min skal bli
spart for nedverdigelse og mis-

Men jeg har ingen penger for
de nødvendige papirene. Som
alminnelig lærer har jeg ikke
mer enn til mat og medisiner
som holder kreften noenlunde i
sjakk.
Vær så snill og hjelp meg!
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Brev fra en messiansk familie på Karmelfjellet i Haifa:

Takk til Exodus Nord som hjalp

M

in mann Eldad Sagi og
jeg kommer med en
henvendelse til din
organisasjon i håp om å
motta finansiell støtte eller
annen sort assistanse.
Vi har hørt om det gode
arbeidet dere har gjort og
gjør i Israel. Vi har hørt om
husprosjektene i Negev, da
vi har venner som lever der.
De anbefaler at vi kontakter
dere.
Mitt navn er Helen Sagi,
messiansk troende og mor
til fire barn. Jeg vil gjerne
fortelle vår historie, og
vår nåværende finansielle
situasjon.
Vi har hatt det vanskelig
økonomisk de siste 5-6
årene, som et direkte resultat av krigen med Libanon i
2006. Eldad er konstraktor/
bygningsmann, har et firma
og gjør mindre hjemmerenovasjoner og bygningsarbeider.
I 2006 var Eldad hyret for
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å gjøre bygningsarbeid
for en klient, ordret materiale – for det meste i tre, og
kutta dette opp i henhold til
arbeidet som skulle gjøres.
Materialen kostet 30.000
NIS. Dette var to dager før
krigen begynte. Da den
første raketten traff Haifa,
kanselerte klienten jobben.
Eldad kunne ikke levere
tilbake trevarene da de var
kuttet opp. Klienten nektet
å betale. Eldad hadde ikke
arbeid i opptil 6 måneder
etter dette. Trelageret
hadde da gått til advokat,
som skulle ha 20.000 NIS i
salær. Familien måtte låne
50.000 NIS i banken.
Da vi ikke kunne betale
over noe tid, gikk banken
til søksmål, og advokaten
deres skulle ha 30.000 NIS.
For å overleve fikk vi noe
hjelp fra Kehila (Kerem El),
og den messianske menigheten.
Etter 4 år og småjobber som

mannen min har hatt, har vi
fått betalt ned 20.000 NIS.
Jeg kom fra Sør-Afrika
for 14 år siden. For kort
tid siden valgte jeg å reise
tilbake og si adjø til min
far før han døde. Med meg
hadde jeg det yngste barnet
som han ikke hadde sett.
Far hadde ikke tatt imot
Jeshua før jeg kom, så jeg
fikk vitne for han.
Turen kostet noe penger, og
tilbake i Haifa satt vi med
en skyld på 55.000 NIS (ca
90.000 kr.).
Min mann har reist til
utlandet for å få en bedre
betalt – og kontinuerlig
jobb,og kommer hjem hver
3. måned. Denne tiden er
vanskelig for meg, med fire
små barn».
P.s.: Helen Sagi har ansvaret for undervisningen for
barn under sabbatsmøtet i
den messianske menigheten. En sabbats formiddag
hilste jeg på Helen og barna

oppe i deres leilighet på
Karmelfjellet, og så meg
litt om. Tydeligvis trengte
denne familien hjelp.
Dagen etter ble da 10.000
shekel (NIS) sendt dem i
gave. GTO
Helen takker og skriver
følgende:
«Kjære Grethe og Exodus
Nord,
På vegne av min familie
vil jeg takke deg og dere
alle i Exodus Nord som så
generøst har hjulpet oss. Vi
er så takknemlige. Dere skal
vite at vi sette så stor pris på
dere alle for hjelpen i denne
vanskelige tiden. Jeg finner
ikke ord sterke nok. Jeg ber
til Herren om velsignelse
til deres organisasjon, som
dere har velsignet oss. Vi
takker dere fra hjertet.
Og vit at når dere kommer
til Haifa, så kan dere sove
på sofaen i stuen.
Helen».
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Professor Ola H. Grytten:

- Den pågående finanskrisen har i overraskende liten grad påvirket israelsk
økonomi, men nå ser utsiktene dystrere ut
ville ha drømt om i dag. Men poenget
er at den er raskt på vei nedover. I
tillegg kommer det at skatteinntektene er fallende på grunn av mindre
økonomisk aktivitet og at statsunderskuddet er økende og ser ut til å bli
på mer enn tre prosent av verdiskapingen. Som svar på underskuddene i
statlig sektor er det varslet heving av
enkelte skatter, som merverdiavgiften.
I tillegg er samtlige departementer
pålagt innsparinger. Det fryktes også
at utjevningspolitikken i landet må
ytterligere reverseres på grunn av
manglede statsfinansiell styrke.

w Mens mange land de siste årene
har slitt med store statsunderskudd,
begrenset vekst og høy arbeidsledighet
har israelsk økonomi gått forbløffende
bra. Ledigheten er relativt liten, statsfinansene er i bra balanse og den økonomiske veksten har vært formidabel,
hele 7,4 prosent i 2010, mens mange
andre land har slitt for å opprettholde
nullvekst.
De gode konjunkturene i Israel har
kommet overraskende på mange økonomer. Landet har en åpen økonomi,
som handler mye med utlandet. Den
store eksportsektoren skulle tilsi sviktende salg og dermed lavere
aktivitet i hjemmeøkonomien. Særlig
var det forventet at etterspørselen
etter datatekniske komponenter,
som Israel er en av verdens største
leverandører av, ville falle. Men Israel
har altså greid seg godt.
De siste tallene fra Statistics Israel
(det statistiske sentralbyrået) tyder
imidlertid på at veksten er i ferd med
å falle. Siste tolvmåneders vekst var på

PROFESSOR: Ola H. Grytten.
2,7 prosent fra første kvartal 2011 til
første kvartal 2012. Fremdeles er det
en vekst de aller fleste europeiske land

Likevel ser situasjonen langt bedre
ut for Israel enn de aller andre fleste
land i den kapitalistiske verden.
Turistinntektene er gode og konkurranseevnen i næringslivet svært høy.
Entreprenørskap står fremdeles høyt i
kurs for et land som FN mener har et
av de beste næringsklima i verden.
Ola H. Grytten, styremedlem i stiftelsen
Exodus North R.A. Israel

Mediatur til Israel 14. - 21. oktober

KNESSET.

Mange i Israel er lei av den mangelfulle
informasjonen som media i Norge gir av Israel.
Kom og se selv, sier de.

Knesset, Peres’ Fredssenter, militære baser ved
Egypts grense pluss, pluss... Reiseleder i Israel:
Raz Arbel.

Et glimrende opplegg er gjort klart fra lederhold
i Israel for åtte dager: Til Hadassahospitalet for
å høre siste nytt om medisinske nyvinninger,
til institutter om utviklingen av jordbruket, til

Dersom du kan formidle informasjon videre til
andre, så meld deg på. Noen få plasser igjen.
Se adressene på siste side av bladet.
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Lilach har fått hjelp fra Exodus Nord til å realisere drømm

Urter fra ørkenen gir
Noen minutter med bil fra
Ashalim ligger farmen Matnat.
Der bor vennene våre Lilach
og Gabriel. Lilach har fått
drømmen sin oppfylt: Urtene
som hun dyrker, blir til verdifull
medisin.

w I et lite dalsøkk mellom de lave og
lysbrune bakkene kommer gården til
syne, et par mål med irrgrønne vinranker
og et like stort område med urter av alle
slag.
Noen meter opp i bakken ligger
hovedhuset, og ved siden av to hytter til
å losjere gjestende turister som vil nyte
den særegne ørkenatmosfæren.
Hovedhuset består av en jernbanevogn,
en stor karavanvogn og en buss. Disse
tre «Vognene» danner en «U» med en
stor overdekket gårdsplass mellom.
Seks rom pluss stue og kjøkken har
det blitt, så ho mor klager ikke selv om
kjøkkenet er så trangt at hun knapt nok
får snu seg. Men kommunen har lagt
både elektrisitet og vannledning fram til
farmen.

Lilach’s drøm
Dette er noe jeg alltid har ønsket meg.
Det er en drøm som er blitt virkelighet.
Jeg elsker ørkenen med den store
stillheten og den fruktbare jorda. Jeg
kjenner meg knyttet til jorda og ønsker
å utnytte den. Og å kunne gjøre det her i
Israel er bare helt stort, smiler Lilach.
Gabi er helt enig. Han er i full gang
med å utvide gården. Nå er alt klart til
planting av oliventrær på utsiden av
vinrankene og de lave urtebuskene. De
små slangene for vanning av trærne
er alt på plass. Jeg bryr meg ikke om
hva folk måtte synes om meg og mitt.
Jeg må gjøre det som jeg trives med.
Egentlig burde alle passe sine egne
saker. Da ville det kanskje bli fred i
verden og harmoni mellom menneskene,
sier han tankefullt.

Urter og krydder
Lilach har det alltid travelt. Urte- og
6

URTEHAGE: Lilach og Exodus Nords leder i den store urtehagen.
Foto: John Solsvik.

grønnsakshagen skal stelles og de fire
barna skal til og fra skolen. Likevel
har hun tid for oss fra Exodus Nord.
Nydelig te, tørka frukt og nyplukka
frukt kommer kvikt på bordet. Eller en
smakfull lunch, hvis tiden tilsier det.
Vi sitter og ser ut over den store
urtehagen, der Midt-Østens forskjellige
medisinske urter og krydder gror.
Her finnes lavendel, safran, akeleie,
lemongras og satar. Flere av typene
dyrkes bare i ørkenområder.
Lilach gjør urtene og krydderne om til
salgsvarer både i tørket form, medisinsk

urteblanding og som dyr og etterspurt
olje.
Aromaen av de vakre urteblomstene gir
en fantastisk opplevelse. I november
dekker de purpurrøde safranblomstene
bakken.
Gården deres ligger langs den eldgamle
Krydderruten som nabatèerne brukte til
å frakte sine dyrebare krydder fra Østen
til havnen i Gaza, der de ble sendt med
skip til landene rundt Middelhavet.
Nå vil Lilach og Gabi ta opp igjen den
gamle tradisjonen og utnytte ørkenen og
den varme sola som steiker på bakken.
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rømmen sin:

ir medisin

RENT:
Medisin
laget på
Kibbuts
Revivim
av urtene
til Lilach.
Dette er
det reneste
en kan få,
sier hun.
Medisinen
er til salgs.
Foto:
Grethe.

motiv, og utsikten er fantastisk – Negevs
ørken så langt øyet kan se.
Ekteparet i Matnat Midbar tar gjerne
gjestene med på tur i området. Den
starter med en kopp urtete og kake, og
går så gjennom dalen med den store
urtehagen og de grønne druerankene.
I følge arkeologer skal det være ruiner
etter en 3.000 år gammel akvedukt (fra
kong Davids tid) rett bak nærmeste
bakkekam.

Kameler og hester

LAVENDEL: Lilach viser den blå lavendelen som er en god medisinplante.

Her kan det meste gro, bare det får
tilført vann.

Kostbart grunnvann
Det har kostet mye å få vannledning
fram til farmen. Kommunen har boret
etter vann og funnet det på 600 meters
dyp. Grunnvannet som kommer opp,
er 40 grader varmt - og salt. Men
ørkenurtene er vant til saltvannet og
tåler det. Tåler virkelig urtene 40 grader
varmt vann, ville jeg vite. De står jo
i solsteiken i 40 – 50 grader, smilte
Lilach.

Hun skryter av samarbeidet med
kommunen, selv om de til tider er noe
byråkratiske og ikke får tingene gjort så
fort som nyrydderne vil.

Turisme
To imponerende hytter bygd av
ørkenstein står til rådighet for gjestende
turister. I den ene er det senger og
madrasser til seks-sju personer. Den
andre er mye større og har plass til
grupper på opp til 20 – 25 personer.
Her er baderom med dusj belagt med
fliser og stein fra dalen. Innredningen
er moderne og utsøkt med ørkenen som

Farmen har nå to hester, noen høner,
hund og flere katter. Da vi startet for ti
år siden, hadde vi 20 ho-kameler pluss
8 – 10 små kameler. Vi laget kamelmelk
til turistene, men vi måtte stoppe med
dette. Myndighetene godkjente ikke
de sanitære forholdene. Jeg tror jeg vil
skaffe meg noen geiter og sauer, sier
Lilach.
Det viktigste er å ha tro på det en gjør,
og det har vi. Hvis du tror på noe, kan
du få til noe. Dette stedet er godt for
oss. Om noen år skal vi vise deg et
mønsterbruk, smiler Gabi.
Lilach og Gabriel takker alle givere av
Exodus Nord for hjelp til utviklingen av
farmen.
Grethe
(P.s.: Noe av teksten er formulert av
«Dagen’s» journalist John Solsvik).
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Unik tur til Israel 18. - 21. mars 2012

I Kong Davids fotspor

Moti Paz
tar oss med til Emek ha
Ela, dalen der kong Davids
historie begynner da han
vant over Goliat. Filisterobservatorium. Videre til
grotter han skjulte seg i
for kong Saul (Adolamgrottene). Overnatting i
Efrata (Betlehem).

Postabonnement B
Adr.

Returadr.:
Exodus Nord, 5307 Ask

w Brigadegeneral

Kong Davids vannverk,
koordinering med PA
(palestinske autoritet).
OVERNATTING: i Ein Gedi.
Til IDF (Israels militære)
i Hebron, HerodiumDavids elv, Arugot, ved Dødehavet.
observatoriet i Judea-ørkenen.
Stedet for Bar Kochba-oppstanden.
Susya ved Hebron, en gammel by fra det
andre tempels tid. Overnatting i Susya.
Maon og Edom-veien til ørkenen.
Mamshit nasjonalpark og nabatèerne.
Besøke lokale farmere i Arava. Fjellet
Sodom v/Dødehavet. Overnatting i Ein
Gedi.

Opp til Jerusalem.
P.s.: Meld deg på. Denne turen går bare
en gang. Moti Paz kommer til – med sin
bakgrunn- på uvanlige steder. Over alt
åpnes de militære og politiske dørene for
han. Det har jeg sett. GTO

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.
8

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.

- 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
Hjemmeside:
www.exodusnord.org
Norge:
Postgiro: 7878.05.65135
Bankgiro:3630.07.10233
Sverige:
Postgirot: 54 35 17-7
Danmark:
Postbank: 858-6985
Israel:
Exodus Nord
P.B.67
85512 ASHALIM
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!

