
 
                         Nyhetsbrev 1 – 2021, Årgang 27 
  

Vi hjelper Ukrainas jøder under vanskelige forhold 

Vår samarbeidspartner «People Who Care» («Folk som bryr seg») takker Exodus Nord for 

hjelpen i det vanskelige året 2020 som nå har gått. De skriver til oss: 

«Dere har hjulpet jødiske emigranter fra Ukraina til Israel uten opphold i mer enn 20 år, under 

forskjellige forhold. Dere har hjulpet jødiske emigranter under fredeligere forhold, og i krigstid 

da folk ble transport bort fra krigssonen under tett kule- og rakettregn. Nå er det en tøff tid for 

hele verden; vi står foran en stille morder, koronaviruset. Men også under denne prøvelsens tid 

stopper dere ikke den stadige hjelp til de som trenger det mest. Tusen takk for denne hjelpen! 

Takk for deres mot og utholdenhet! Tusen takk til alle som hjelper og hver en som gir av sine 

penger!  

Koronapandemien gjør ikke bare veien til det Lovede Land lenger for emigrantene. Endeløs 

venting, forvirring og usikkerhet i situasjonen også ut-tapper moralen under ventingen, og eter 

opp resten av pengene emigrantene måtte ha. Men det verste er når Covid-19-viruset angriper 

noen av emigrantene. Noen greier ikke påkjenningen, mens andre overlever og fortsetter på 

veien til Israel.  

Ludmila Abramova fikk flere måneders forsinkelse med å reise til Israel. Først fikk hun 

hjerteinfarkt, og like etter fikk mannen korona. Ludmila overlevde hjerteinfarktet, men mannen 

døde av koronaviruset mens de ventet på neste flyreise. Ludmila reiser så snart som mulig til 

Israel der hennes sønn allerede bor. Hun må reise alene…  

 

 

 
 
Aliyah – reisen tilbake 
til det Lovede Land 
fortsetter….» 
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Ukraina: Familien Danilkos valgte Israel etter 7 års prøvelser 

 

Ekteparet Alexander og Tatjana Danilkos’s liv har bestått av mye flytting. Det 
begynte i 2014, da krigen i østre del av Ukraina brøt ut. De bodde da i 
Alchevsk, i fylket Luhansk. Som andre folk i området trodde de at krigen snart 
skulle gå over. Men da en del av en granat falt ned i hagen deres, forsto de at 
de måtte se å redde livet.  
Alexander arbeidet som ingeniør i et telekommunikasjonsfirma, og fikk da 
tilbud om en jobb av venner i St. Petersburg. Også Tatjana fikk jobb der. Da de 
reiste til St. Petersburg, trodde de at de snart ville kunne returnere tilbake til 
hjemstedet.  Presidenten i Ukraina, Petro Poroshenko hadde lovet avslutning 
av krigen innen tre måneder.  

 

 

Tre år gikk, og hjemstedet i Ukraina var forandret til en krigssone. Her kunne 
de ikke flytte tilbake. De valgte området Vinnitsa, et område i Ukraina der det 
alltid hadde vært mange jøder. Tatjana var gravid, og de flyttet egentlig for at 
hun skulle føde barnet i hjemlandet. Der regnet de med å få barnetrygd, og 
Tatjana kunne være hjemme. Men slik ble det ikke da de bosatte seg i Vinnitsa. 
De fikk verken status som flyktninger innen lands på grunn av krigen, heller 
ikke barnetrygd eller andre trygdeytelser. Landet var utarma etter krigen. Flere 
måneder etter at gutten hadde kommet til verden, fikk Alexander arbeid i 
Polen. Da ble livet bedre for dem, selv om distansen mellom dem ble stor.  
 
Bildetekst: Til guttens ett års dag ville pappa Alexander komme hjem. Det ble 
skikkelig fest: Fancy drakt til gutten, og en flott kake. Familiebildet kunne tas.  
 

Covid-19-viruset brøt ut, og Alexander mistet jobben i Polen og reiste hjem til Vinnitsa. Livet ble en 

stadig jakt etter arbeid, han fikk småjobber, men måtte jakte igjen. Etter to år uten særlig innkomst, 

bestemte familien seg for den eneste mulighet de kunne finne: Å emigrere til Israel. Ingen av dem har 

venner eller slekt i Israel, men det landet lokker med et bedre liv til dem alle. Lille Daniel ville få en trygg 

framtid.  

Det er usikkert om denne familien kom med emigrantflyet til Israel i desember, eller om de nå vil kunne 

komme med i januar. I alle fall: Exodus Nord har betalt for deres utreisepapirer, da de trengte så sårt 

noens hjelp.  

TAKK TIL DEG SOM HJELPER.  MÅ ISRAELS GUD VELSIGNE DEG RIKELIG. 

 
************** 

ABRAHAM-PAKTEN: Israels fredsavtaler med arabiske stater. 

Sudan har nå offisielt sluttet seg til Abraham-pakten. Det skjedde 7.januar med normalisering av 

forholdet til Israel. Sudans justisminister Nasredeen Abdullari signerte dokumentet sammen med USA’s 

statssekretær Steven Mnuchin. Sudan betalte 335 millioner Dollar til amerikanske terrorofre, mot at 

USA strøk Sudan fra listen over stater som sponser terrorister. Det er fra USA’s side lagt på bordet et 

større pengebeløp for oppstart angående samarbeid med Israel.  

 
Nyvalg i Israel 23. mars 2021.  
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Kiev, Ukraina:  Angrep på jødisk symbol under lys-festen  
Et vågsomt angrep skjedde under hanukka-festen (lys-festen) sist 
desember. En gruppe med stridende radikale nasjonalister skadet en stor 
hanukka-stake som stod på en sentral åpen plass i Kiev. Hele skade-
forløpet foregikk på lyse dagen, uten spor av frykt eller skam. Hvorfor? 
Fordi det var liten sjanse for å bli stilt for retten for en slik ugjerning, og 
siden hovedstrømmen av folket har en ideologi av radikal nasjonalisme 
som tenker: Dette landet tilhører bare ukrainere.  
Deltakerne av dette angrepet sendte ut på nettet en video de laget under 
ødeleggelsen. Der oppfordret de til «hellige handlinger» som denne 
videoen viste. Slik ville de behandle «inntrengere som okkuperte territoriet 
deres». «Ukrainere, vi har makten! Begrav dem (jødene)». I Ukrainas 
hovedstad ble også en annen hanukkia (lysestake) i Kiev knust.  

 

 

Mer enn 20.000 immigranter til Israel fra 70 land i 2020 

På tross av korona-pandemien gjorde over 20.000 olim (immigranter) aliyah, reisen opp til Israel siste år. 

Alyah- og Integrasjonsminister Pnina (immigrant fra Etiopia) og Innenriksdepartementet i Israel trykket 

ekstra på for å få flyene til å hente folk.  

3.120 jøder kom fra Vest-Europa (2.220 av dem fra Frankrike), 2.850 fra Nord- Amerika (2.550 av dem 

fra USA), 1.500 fra Latin-Amerika, 280 fra Sør-Afrika, 90 fra Australia og New Zealand og 1.200 fra 

Etiopia. 10.200 kom fra tidligere Sovjet-Unionen.   

I løpet av året 2020 meldte flere og flere sin interesse for å gjøre aliyah til Israel. Jewish Agency mottok 

160.000 anmodninger om å få reise, og de har da åpnet mulighet for 41.000 immigranter å kunne 

komme til Israel dette året. Jewish Agency har også øket opptak for unge voksne mellom 18 og 35 år 

med 41 % for deltakelse i forskjellige programmer i Israel. Jewish Agency estimerer at Israel kan ta imot 

250.000 immigranter i løpet de neste tre år, dersom forholdene er noenlunde forutsigbare.  

Jewish Agency’s leder Isaac Herzog hilste nye ungdommer til landet med forundring over at de under 

disse omstendighetene kunne legge alt bak seg for å komme og bygge et nytt liv i Israel. Mange kom rett 

inn i en to ukers isolasjon i et nytt land, ukjent for hverandre. Jewish Agency har arbeidet med 

tilbakereise for det jødiske folket siden 1929. En stor variasjon av programmer med opplysning, jødisk 

kultur og hebraiskopplæring har foregått i de fleste land, og overalt nevnes omsorgen for hverandre. Fra 

dette året av har de tilbudt rentefrie lån under immigrasjonsprosessen. Jewish Agency driver 

hjelpearbeid i Israel blant sårbare grupper, eldre, holocaust-overlevende og nye immigranter, enslige 

immigranter, og i absorbsjonssentre. Målet er å være forberedt på nødsituasjoner og føre det jødiske 

folket hjem til det Lovede Land.  

 
Familene: Kashpruk(fra venstre), 
Opeshko og Miller  

 
Disse personene hjalp vi til Israel 
ved juletider. 
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Gjestehuset til Exodus Nord i Ashalim, Negev er foreløpig stengt. 

 

Det norske gjestehuset i Ashalim 
kan ta imot 10+ gjester. Utover det 
har vi kontakt med utleier av sand-
igloene – 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. 

 

Jødisk kalender i 2021:  
Treets dag: 28. januar  
Dronning Esters faste: 25. februar 
Purim: 26.-27. februar  
Valgdag: 23. mars 
Passover (Påske): 27. mars – 3. april 
Holocaustdagen: 8. april 
Minnedag for de falne: 13. - 14. april  
Nasjonaldagen: 15. april 
Lag B’Omer: 30. april 
Jerusalemdagen: 10. mai 
Pinse: 16. - 18. mai 
Tisha b’Av: 18. juli 
Rosh HaShana: 7. – 9. september 
Yom Kippur: 16. september 
Succot Løvhyttefesten: 20.-27. september 

 
Tåkedis om morgenen i Negev, 

Januar 2021. 

Simhat Torah: 28. september 
Aliyah-dagen: 13. oktober 
Lysfesten: 29. november – 6. desember 
 

 

 Besøk oss på facebook. 

Skattefritak for gaver i 2021 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. Ønsker du skattefritak for 2020 vennligst ta 

kontakt med oss før 1. mars (som er fristen for å sende korrigert oppgave). 

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  
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