Nyhetsbrev 1 – 2018, Årgang 24

Negev, 4. januar 2018:

På øvelse med anti-terror-gruppen for sørflanken i Israel

Grethe på stedet for antiterror-øvelse

Bak sandkledte åser ved
grenseovergangen til Egypt ligger en
klynge med 8 bygninger; de fleste består
av grunnmurer. Det er øvelsesområdet
til antiterror-gruppen som overvåker
grensen fra Gaza til Eilat.
Bare 15 km fra denne grensen ligger en
ISIS-base. De får tilskudd av både
terrorister og våpen fra Syria, der de må
gjøre retrett.
De ligger absolutt ikke rolige i teltene
sine. Nylig tok de livet av 305 egyptere
på en dag. Drapene overstiger langt over
1.000 egyptiske soldater gjennom år
2017, forteller Ordfører i Negev, Eran
Doron. Han inviterte undertegnede med
til øvelsen, for det er bra å vite hva som
skjer. Eran er – og må være – våken for
aktiviteten til ISIS. «Kontrollkilder» har
funnet at ISIS har merket kartene sine
der barnehagene innenfor Israels grense
ligger.

Det nye høye grensegjerdet mellom Israel og Egypt er ferdig. Og nå er det også spadd opp en voll av
sand; flere meter høy ved veien ved gjerdet inn til Kadesh Barnea, fordi ISIS skyter på vei-gående.
ANTI-TERROR-ØVELSE
Ordføreren hentet meg i Ashalim som ligger ved vei 211, og vi kjørte til øvelsesområdet ved grensen.
Der var 20 militære, de fleste i full militær påkledning, med maskingevær og lommebelte rundt livet for
granater.
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Da vi ankom, dannet de en ring. Alle så på meg. En av dem, en pen mann i 40-årene, med milde øyne,
brøt ut av ringen og kom bort til meg. «Jeg er Juda, lederen her», sa han. «Og jeg er Grethe fra Norge»,
svarte jeg da vi håndhilste. Ordføreren hadde fortalt meg at lederen hadde generalstatus i Israel.
Midt i gruppa var sivile menn fra området. De var enkelt påkledd, men med revolver. En av dem kjente
jeg, Oren. Disse har nærhet til problemene, og er en viktig del av antiterror-gruppa. Mennenes ansikter
var alvorlige, for dette var ingen morsom lek. Det står om liv og helse for de nærmeste, og har betydning
for hele nasjonen.
Etter noen minutter med småprat og håndhilsener delte gruppen seg opp i 3 – 4 enheter og fikk instruks
om hva treningen skulle gå ut på. Enhetene gikk mot hver sine bygninger, der forsvar-angrep ble
simulert.
Der og da gav jeg meg oppdraget å be for Juda og gruppen hans. Kan vi fungere som: Bønnegruppen til
antiterror-gruppen i Israel?

Her ser vi noe av øvingsområdet. Oren (bilde til høyre) har vært grensevakt i en del år, og hadde opplevelsen av å
stanse en bil med terrorister med eksplosiver for et par år siden, før det høye gjerdet var oppe.
Foto: Grethe

Det svake punktet ved grensen er der varetransporten skjer over fra/til Egypt. Fra Egypts side er ingen
varer gjennomlyst før de når grenseovergangen til Israel. ISIS kan ha et opplegg med en transport der
første kjøretøy sprenger kontrollområdet, og så kommer ISIS bak og kjører inn i Israel under dekke av
kaoset. Et helikopter stasjonert ved grensen hadde vært bra, sa Ordfører Eran på veien hjem. Det de nå
har adgang til, er stasjonert ved Latrun nær Jerusalem. Assistansetiden er 30 minutter. Altfor lenge,
kommenterte Eran. Beduinernes rolle i Negev er hovedsakelig av økonomisk art. De stjeler. ISIS har sine
kontakter lenger nord, i østre del av Jerusalem og på «Vestbredden», sa Eran.

Store frukter og bær.
Israel produserer i henhold til Esek. 36,29-30:
...Så vil jeg kalle på kornet og gjøre grøden rik,
hungersnød skal ikke komme over dere.
Jeg vil øke trærne frukt og markens grøde, så dere
ikke mer skal lide hån blant hedningefolkene på
grunn av sult.
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100-års jubileet for Balfour-erklæringen
2. november 1917 ble behørig feiret i Israel
Hvorfor vedtok Storbritannia’s Utenriksminister Arthur James Balfour erklæringen om
at jødenes gamle fedreland skulle avsettes som stat for det jødiske folket?

Foto: Grethe

Jo, noen hadde gjort arbeidet med å
snakke om dette behovet: å støtte jødenes
rett til hjemlandet. Det var blant andre Sir
Herbert Samuel som satt i den britiske
regjering. Han fikk med seg flere
fremtredende politikere på denne tanken,
også fremtidige statsminister Lloyd
George. Dette var en tanke blant kristne.
En annen grunn var at Storbritannia ville
vinne krigen (1. verdenskrig), og da var
jødiske Chaim Weismann en sentral
person for sionistenes sak. Britene gikk på
slagmarken tom for aceton som trengtes
til å blande med kruttet, slik at det ikke
blåste opp ved utskytning og fienden
kunne se hvor de skjøt fra.

Weismann var kjemiker, og fant koden for hvordan lage aceton. Denne koden ble en form for betaling
for Englands bidrag til Balfour-erklæringen. Jødene skulle få sitt hjemland.

Balfour-erklæringen:
«Hans Majestets regjering ser med velvilje på opprettelsen av et nasjonalt hjem for jødene i Palestina,
og vil gjøre sitt beste for at dette mål blir oppnådd, under den klare forutsetning at ingenting vil skade
de sivile og religiøse rettigheter til de ikke-jødiske samfunn i Palestina, eller rettighetene og den politiske
status jødene har i noe annet land.»

Hvorfor ikke lære hebraisk, og samtidig nyte det behagelige klimaet i Negev?
Vi kan kontakte språkskolen for deg. Der kan du gå 1, 2, 3, 4
uker eller alle 8 ukene som hvert semester er på. Hver
student får hjelp på sitt nivå. Undervisningen er fra søndag til
onsdag klokken halv 9 til 2 på kibbutsen Mashabim Sade, ti
minutter med bil fra Ashalim. Torsdagen er turdag for den
som vil være med. Du kan bo i kibbutsen, (eller i gjestehuset
vårt hvis du velger kortere periode).
Klimaet i Negev er tørt, fordi Negev ligger på en høyslette, og
ørkensanden trekker inn fuktigheten. Lite insekter surrer
rundt i luften, så de varme kveldene er en opplevelse.
Hebraisk-undervisning kan også skje ute, hvis ønskelig.
Foto: Grethe

Her ser vi noen av deltakerne: Liora fra
Sveits, Naomi fra Frankrike, Jennifer fra
Mexico og to unge gutter fra Tyskland.
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Jerusalem feiret General Allenby’s inntog i byen for 100 år
siden, 11. desember 1917
Denne dagen – 11. desember 2017 – feiret
Israels befolkning stort. Jerusalems
Ordfører Nir Barkat ledet markeringen fra
trappetrinnene ved Davidstårnet, det
samme stedet der General Edmund
Allenby proklamerte Jerusalem fri fra det
400 års tunge tyrkiske åket.
Denne frigjørelsen av Jerusalem kalte Nir
Barkat for et Hanukka-mirakel på linje med
Makkabeernes rensing av Tempelet år 165
f. Kr. Israelerne på gata var enig i denne
sammenligningen.
Bilde av Davidstårnet i Jerusalem

Etterkommere av General Allenby og hans Major-General John Shea var invitert til seremonien: Viscount
Allenby, Sara Viscountess Allenby og oldebarnet til Major-General Shea, Hr. John Benson var tilstede.
Nir Barkat talte til en folkemengde på omtrent 1.000 mennesker, og sa: «Allenby var en klok general, så
vel som en æret tenkende person, som forsto betydningen av Jerusalem og dens rolle i verden, og at
byen har unike eiendommer som en samlet kilde for hele verden, åpen for alle folk.»
Statsminister Netanjahu’s budskap var: «I dag anerkjenner vi Generalen som ledet den britiske armè til
Israels land og til Jerusalems gater. Vi ærer de falne blant engelske, australske og New Zealands soldater
så vel som jødiske soldater som kjempet i den Jødiske brigade. De var en del av den historiske
begivenhet. Vi husker dem, og vil alltid sette pris på deres offer».
ALLENBY’S PROKLAMASJON 11. DESEMBER 1917
Foran General Allenby hadde det samlet seg representanter fra forskjellige samfunn i byen (som bestod
av Gamlebyen), for å høre hva Allenby hadde å si. Allenby hadde en skrevet proklamasjon, og den ble
lest høyt på engelsk, fransk, arabisk, russisk, gresk, italiensk og hebraisk. Det var første gangen i
moderne historie at det nyskapte hebraiske språket fikk internasjonal anerkjennelse.
Allenby’s proklamasjon fra trappene ved Davidstårnet: «For at ikke noen skal bli skremt på grunn av sine
erfaringer med fienden som har flyktet, vil jeg herved informere dere om at det er mitt ønske at enhver
person skal få utføre sitt lovlig økonomiske foretak uten frykt for avbrytelse. Derfor gjør jeg det kjent for
dere at alle hellige bygninger, monument, hellige plasser, helgenskrin, tradisjonsrike steder,
bønnesteder til enhver av de tre religioner, vil bli tatt vare på og forsvart i henhold til eksisterende vane
og tro».
JOURNALIST HEMDAH BEN YEHUDA’S ØYENVITNE-SKILDRINGER FRA DENNE TIDEN
Hemdah var gift med den kjente Eliezer Ben Yehuda, pioneren for det hebraiske språket i nyere tid.
Hennes journalistiske arbeid gav følgende øyenvitneutsagn: «Den tyrkiske militære kommandøren
kjente ingen grense hva angår ondskap. Tyrkerne drev systematisk forfølgelse av jødene. De arresterte
dem, kryssforhørte dem, anklaget dem for besittelse av våpen, for å delta i militære øvelser, å tilhøre
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hemmelige grupper, og arbeide i opposisjon mot tyrkerne. Etter å ha blitt kastet i fengsel ble de slått,
fratatt verdier og penger, gitt tunge bøter, og så frigitt».
Forfatteren Lenny ben David skriver om tiden før General Allenby inntok Jerusalem: «Jødene var
drapstruet av tyrkerne. 10.000 jøder forlot Jerusalem på en uke. Gatene var fulle av folk på vandring. De
fleste hus var lukket, da beboerne var døde, deportert, sendt i eksil eller i fengsel. I løpet av sommeren
1917 var den jødiske befolkning neste utradert. Rundt 2.700 barn vandret alene rundt i gatene. Kolera,
tyfus og tuberkulose brøt ut.».
DAGENE FØR BEFRIELSEN BLE BESKREVET AV JOURNALIST HEMDAH:
Tyrkerne hadde bedt om forsterkninger fra Damaskus. Disse kom ikke. Tyrkerne bestemte da å evakuere
fra Jerusalem. I stor hast arresterte de hvem det måtte være de traff på gata. De forhatte tyrkiske
soldatene gjorde sine siste husbesøk med tyveri og ødeleggelse av det som måtte være i huset.
Gråtende kvinner i gjemmestedene sine satt med oljelampen som skulle tennes for å markere første
kvelden i Hanukka-feiringen. De sa til hverandre at dette ville være den siste gangen de fikk feire
Hanukka i Jerusalem. De trykket barna til brystet og sa: «De er her og tar oss».
Men lyden av hestehovene var ikke fra tyrkerne. Det var engelskmennene som var kommet. Ut fra huler
og andre undergrunns-passasjer kom folk ropende: «Hosianna, hosianna, engelskmennene har
kommet!» Jøder og kristne, skjelvende og snublende over hverandre, ropte av glede, og takket Israel
Gud for befrielse på denne store dagen, den 1. dagen i Lysfesten (som også Jesus feiret: Joh. 10,22).
Datoen var 11. desember 1917. To dager før hadde den tyrkiske lederen i Jerusalem formelt overgitt
seg, og General Allenby kunne komme inn i den Hellige Stad. Allenby steg av hesten sin og gikk til fots
inn gjennom Jaffa-porten i ærefrykt for Jødenes Messias, Kongenes Konge, som en gang skal ta sete i
Jerusalem.
BEER-SHEVA BLE FRI FRA TYRKERNE I OKTOBER 1917
Britiske styrker brukte noe tid på å ta Gaza-området høsten 1917. Viktig hjelp for britene var jøder fra
Tel Aviv-området som fungerte som spioner inn i de tysk-ottomanske (tyrkiske) leirene. Ved en
avledningsmanøver fra britene ble de tyske soldatene lurt bort fra forsvaret av Beer Sheva, og britene
fikk fritt leide mot Beer Sheva.
fortsettelse neste side

Bilder fra den australske parken i Beer Sheva. Også en statue til ære for general Allenby er satt opp i parken. Ofte
kommer turister og besøker parken og gleder seg over de vakre omgivelsene.
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STATSMINISTER NETANJAHU TAKKER AUSTRALIA OG NEW ZEALAND
Med i den britiske troppen rundt Beer Sheva i 1917 var et kavaleri på flere hundre menn fra Australia og
New Zealand. Nå - 100 år etter – var den australske statsminister tilstede i Beer Sheva under
markeringen der i høst. Delegasjonen fra Australia fikk bese den fine parken Israel har laget nord i Beer
Sheva som takk for hjelpen disse to landene gav. Den har fått navnet Australiaparken.
Mens denne markeringen fant sted, møtte Australias Statsminister personer fra Negev kommune.
Resultatet ble at Australia ble interessert i å sponse Negev kommune så byen Sheizaf hurtigere kommer
opp av sanden. Mange familier står i kø for å flytte inn, sier ordfører Eran Doron.
Så nå er det altså Exodus Nord og Australia som kjemper for å få denne byen opp. Vi trenger midler til
infrastruktur under boligområder. Landet må bygges ut.
Kan du gi en finansiell hjelp?

125567 eller kontonummer 7878.05.65135.

Vær med og bygg infrastruktur til Sheizaf, ny by i fylket Ramat Negev.

Bilde: Det er allerede satt opp enkle boliger, og ca. 30 familier er flyttet inn. Hovedgaten skal gå nær Golda Meirparken og mot Spa-en. Foto: Leiv Arne Bødal

STØTT ARBEIDET MED Å HJELPE UKRAINSKE JØDER TIL ISRAEL

Krigen knekker familiene i Ukraina
Ukraina er nå det fattigste landet i Europa. De opplever katastrofe. Prisene har de siste tre år steget 300
% for medisiner, mat og klær, og for utstyr og oppvarming til hjemmet langt mer. Lønningene og
pensjonen har ikke øket i samme tidsrom. Det er vanskelig å få seg arbeid.

Familien Vichuzhanin, t.v. Sergey,
Vladislav 10 år, Natalia og Polina 2 år

Exodus Nord hjelper
mange barnefamilier og
pensjonister til Israel. Her
ser vi en familie og en
pensjonist vi har hjulpet til
Israel. Hver dag er det
noen vi hjelper ut.
Tusen takk for støtten.

Rosa Artyukn 75 år fra Dnepr
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Hvorfor var det David ben Gurion som leste frihetserklæringen for
Israel 14. mai 1948?
Jo, fordi han var formann for Jewish Agency (J.A.) som da var den offentlige organisasjonen for jødene i
det palestinske mandat, og fungerte som en regjering.
David ben Gurion sammenkalte styret i J.A. på morgenen den 14. mai 1948 der de skulle votere om de
ville erklære landet som fri stat eller ikke. Alle medlemmene var såre klar over hva araberstatene hadde
til hensikt å gjøre: å angripe den nyfødte staten. Så flertallet i styret stemte imot opprettelsen av staten
Israel på det tidspunktet.
Da var det at David ben Gurion slo handa i bordet og sa: «Jeg bestemmer at staten Israel skal opprettes i
dag; nå eller aldri».
Utenfor museet til Paula og
David ben Gurion i Sde Bokr
har kunstnere satt statuen av
han på hodet, godt mulig for
å vise hans stahet.

David ben Gurion leser frihetserklæringen
14. mai 1948.

Museet i Sde Bokr har blitt
utviklet og restaurert, og gir i
dag informasjon om hans liv i
Kibbutzen fra 1953 til hans død i
1973, foruten begivenhetene
som statsmann.
Ved inngangen kan vi ta et
besøk på Paula´s kafé.

SE EXODUS NORDS FILMINNSLAG PÅ KANAL10 LØRDAGER KL 2130 OG SØNDAG KL 0930.
Siden 1. november 2017 har vi vært på lufta. De forskjellige tema er
relatert til Israel og jødene. Hovedpunkter er prosjektene våre som
humanitær organisasjon; hva vi gjør både i Israel og Ukraina.
Dagens situasjon, historie og tanker om framtiden er en rød tråd
gjennom programmene. Praktisk viser det utviklingen i Israel,
integreringen av immigrantene og behovene vi står overfor som
brobygger. Vi er heldige som får være med.
Merete Bogen og Grethe T. Olsen

VIL DU HA BESØK I MENIGHETEN ELLER BIBELGRUPPEN DIN AV EXODUS NORD?
Bli kjent med Norunn, Merete og Grethe for informasjon om Israel,
jødene og arbeidet til Exodus Nord i Israel og Ukraina.
Ring Norunn: 977 48 132 eller kontoret: 56 14 14 11
Norunn holder foredrag og gir informasjon primært på Sørlandet,
Merete på Østlandet og Grethe ellers i landet.
Vil du som leser dette gi denne informasjonen videre til menigheten
din og kontakter ellers?
Bilde av Norunn Hågan Walvick
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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.

Opplevelser og severdigheter i nærheten:
Abrahams brønner i Beer Sheva og området Kadesh Barnea ved den Egyptiske grense, militærcamper,
farmer som serverer mat til de som kommer innom, interessante gamle ruiner som Shivta og Avdat,
David ben Gurions museum og grav, krigsmonumenter og dagens vitale liv med bygging og utvikling av
ørkenen som det store nye tårnet med solcellene utover ørkenen. Gode bademuligheter i fellesbasseng i
Ashalim i sommerhalvåret, eller hele året i den store SPA-en nær ved eller i kibbutzen Mashabim.
Ta en tur på kamelryggen eller kjør sand-board. For ikke å snakke om ørkensafari. Negev har blitt
rangert som nummer 2 på verdensliste når det gjelder interessant område.

Takk til alle givere og forbedere for arbeidet vårt. Gud velsigne dere rikelig!
Møtevirksomhet Exodus Nord:
Onsdag 24. januar:

Israelmøte v/Grethe på Nordbø bedehus, Karmøy kl. 1900.

Besøk oss på facebook.

Se film fra krigssonen i Ukraina, tatt av People Who Care, på vår
web-side: www.exodusnord.org

Redaktør for bladet: Grethe Tangen Olsen.
Skattefritak for gaver i 2018 fra NOK 500 opptil NOK 40.000. Vi trenger da personnummeret ditt. Husk
å skrive ditt fulle navn og adresse på giroen når du gir gaver.
Norge: Storekleiva 7, 5307 ASK, tlf.: 56-141411, Mob.: 906 54 640, www.exodusnord.org e-mail:
exodusno@online.no, Bankkonto: 7878 05 65135, Organisasjonsnummer: 970 916 083
Sverige: Kontonummer: PlusGirokonto 54 35 17-7
Danmark: Bankkonto: IBAN: DK93 3000 0008 5869 85, SWIFT: DABADKKK
Israel: Exodus North, 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

