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Norge 
som freds-
megler?
side 2

Palestinere 
i Judea 
bergland?
side 4-5 Husvære i Jerusalem  side 8

Å arbeide på kibbuts i Israel for 
utlendinger har vært mulig siden 
Israel ble etablert som stat. 
Nå har dette behovet kulminert, da 
hjelpen på kibbutzene ikke i den 
grad trengs. I stedet står de nye 
farmerne i Negev og ber oss komme. 
For en 15 års tid siden delte staten ut 
ørkenparseller til 22 søkende unge 
familier, så de kunne dyrke dette 
opp og få et grunnlag for levebrødet. 
Med en urokkelig pionerånd har 
samtlige lykkes. Flere satser på både 
dyrehold og dyrking av jorda. 
Noen av disse familiene har blitt 
Exodus Nords gode venner, og de 
ber oss sende dem fysisk hjelp til 
høst- og så-arbeidet. 
Les videre om Karl, Christine og 
Elenor på farm                               s. 6

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

Fra Sverige og Norge  
til farm-arbeid i Negev, Israel

Granateple-plukking i Negev.
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Norge hadde slik en klokketro på – 
og stolthet over Oslo-avtalene. Om 

ikke klokketroen nå er den samme, så 
er stoltheten der og forblinder synet på 
resultatene av de mange fadeser som har 
funnet sted siden 1993-1995. Norges 
utenriksministre har kommet til Israel 
med krav og påbud, og tror så naivt at 
det offentlige Israel skal ta imot dem 
med åpne armer. 

Etter et ugudelig press på Israel for ett 
års tid siden i FN, da Norge var med 
og brøt Oslo-avtalen som sier at ingen 
forandring i forholdet Israel – palestina-
araberne skal skje uten at begge parter 
har forhandlet det fram, så kom Norge 
på besøk til Israel som om ingenting 
hadde skjedd. Norge hadde da vært med 
ensidig og gitt palestina-araberne en 
rett som bare et land skal ha, og sågar 
gitt navnet Palestina til det landområdet 
palestina-araberne krever i framtidige 
forhandlinger. 

Netanjahu tok kjølig imot vår 
utenriksminister. Han uttalte etterpå 
at Israel har etikette for gjestebesøk 
fra utlandet. Det ble med etiketten for 
Norge. 

Presset og kravet mot Israel, som Norge 
har stått fremst med, og ikke minst alle 
milliardene som har blitt sendt til Israels 
motpart, har Israel registrert – med 
smerte. Smerte, fordi disse pengene 
har bl.a.   holdt hjula i gang når det 
gjelder å lage våpen/raketter som har 
blitt sendt over sivilbefolkningen i 
Israel, og lærebøker til alle aldre i PA-
områdene har vært – og er spekka med 
hatpropaganda mot Israel. 

Underskrifter mot pengeflom fra 
Norge

Jeg husker året 1999. Da var begeret 
nådd for meg, for i løpet av fire år hadde 

AS Norge gitt tre milliarder kroner 
til PLO. De skulle bruke pengene til 
infrastruktur for en palestinsk stat. Jeg 
så det ene store bygningsskjelettet etter 
det andre ble reist opp i Bethlehem til 
departementsbygg. Men jeg fikk også 
vite av kristne der at ingen av dem 
fikk humanitær hjelp. Det fikk bare 
muslimene, og under press for å sanke 
stemmer til lederskapets ideologi. 

Jeg reiste rundt på sommerstevner 
og bedehus i Norge, og fikk på to år 
5.000 underskrifter som jeg leverte 
til statssekretæren til daværende 
Uhjelpsminister Hilde Frafjord Johnsen 
med bønn om regnskap for PLO-
pengene. 

Statssekretæren mente at pengene våre 
gikk til skolebygg og etterutdanning av 
lærere, så jeg kunne bare slappe av. Hør 
her, sa jeg, en trenger ikke være lærer 
for å kunne forstå at skolebygget er 
nødvendig  for at lærebøkenes stoff skal 
kunne undervises i, og dette stoffet er 
under enhver kritikk.

Noen år senere tok KrFs Kåre 
Kristiansen opp samme problemet 
med store pengeoverføringer uten noe 
regnskap. Han fikk 10.000 underskrifter. 

Penger til terrorganisasjonen Hamas

Dagen etter at Hamas vant valget 
i Gaza i 2006 reiste Aps sekretær 
Raymond Johansen til Gaza og hyllet 
flertallsvinneren. (Hitler kom også til 
makten ved flertallsvalg). Raymond 
Johansen og Ap kjente antagelig ikke til 
de store bestikkelsene av Hamas i Gaza 
som fant sted forut for valget. 

Jeg tenkte ved meg at : OK, 
arbeiderpartiet kan sende sin sekretær 
til en terror-organisasjon, men den 
dagen penger blir sendt, har Regjeringen 

Leder:

Min første mobil var en 
Simens. Det er mange 
år siden jeg kjøpte den. 
Og tenk, jeg fikk bare 
med meg den tyske 
instruksjonsboka. Den sa 
meg lite. 

w Så begynte vandringen fra 
den ene produktsforhandler 
til den andre. Først gikk 
jeg til Nokia. Siden de ikke 
hadde designet Simens-
telefonen, så kunne de 
ikke gi nøye instrukser 
om bruken, og heller ikke 
gi info om hvordan jeg 
skulle holde den i best 
mulig stand. Det samme sa 
svenske Ericson. Jeg våget 
ikke gå innom Samsung-
butikken, for Samsung  er 
produsert langt borte i Sør-
Korea (selv om jeg hadde 
vært en gang i landet på 
menighetstur). 

Tankene begynte å spinne: 
Så viktig at designeren, 
skaperen av produktet får 
gi instrukser om hvordan 
skaperverket fungerer! Jeg 
relaterte tankebanen over 
til mennesket. Tenk om 
maskineriet vårt går i stå, 
hva gjør vi da? Og hvordan 
reparere? 

Er det ikke en god ide å 
kikke i instruksjonsboka/
manualen Bibelen og gå 
nøye til verks, og lese fra 
første til siste side? Der får 
vi også se hva meningen 
er med skapningen 
mennesket, og betydningen 
av kontakten med skaperen 
for en harmonisk utvikling. 

Hva gagner oss? 

Du som leser din bibel, vet 
svarene. De er nødvendige 
å vite for oss alle. 

Grethe

Norge har utspilt sin rolle som fredsmegler 
mellom Israel og palestina-araberne

Instruksjons- 
boka
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Hele slekten til Grigory har 
emigrert til Israel allerede. De 
har det bra der, mens Grigory og 
hans lille familie hadde tro for at 
de ville greie seg godt tilbake i 
Ukraina. 
w Men så kom problemene. (Kanskje 
er slike problemer med i det Bibelen 
kaller: «Jegerne skal jage dem hjem»).  
Firmaet som Grigory arbeidet for, gikk 
konkurs. Å finne seg nytt arbeid som 

gav god utkomme, viste seg å være 
umulig. Den ukrainske regjering har 
sluttet å betale arbeidsledighetslønn til 
sine innbyggere. Så der satt de uten så 
og si mat i munnen.

Dette ble en stor påkjennimg på alle 
tre, og var kanskje medårsak til at 
Julya fikk brystkreft. De hadde ingen 
penger til noen form for behandling. 

I en slik situasjon var det bare en vei 
ut, å emigrere til Israel. Der kan Julya 
få livet tilbake ved behandling som gis 

i særordninger for immigranter.

Sonya sier at hun hele tiden tenker 
på Israel, for der kan mamma bli helt 
frisk, for hun er så glad i henne.

Exodus Nord har sendt penger til hjelp 
for dem for utreise til Israel, men der er 
andre familier som også håper på slik 
hjelp.

Må Israels Gud velsigne alle givere for 
at dere ved denne støtten redder liv, og 
metter sultne munner. 

FAMILIE: 
Grigory 
Kantarovich, 
40 år, Julya 
Kantarovich, 
35 år, Sonya 
Kantarovich, 
10 år.

Enda en jødisk ukrainsk familie til Israel

overtrått grensen for deres mandat som 
de har fra Stortinget. 

Fire måneder senere sendte Norge 75 
millioner kroner til Hamas. Hva sier 
nå Riksrevisjonen som skal påklage all 
pengebruk som ikke er i samsvar med 
Stortingets bestemmelser, tenkte jeg.  

Jeg ventet ett år, og da Riksrevisjonen 
v/Jørgen Kosmo skulle revidere 
fjorårets regnskap, skrev jeg en klage 
på denne posten. Jeg fikk et «svada-
brev» tilbake som sa meg ingenting. 
(Men de tittelerte meg fint, og skrev i 
høflige vendinger).

Utålelig press på Israel

Fremdeles reiser Norges utenriks-

ministre på tur til Israel. Sist i august i 
år ser vi Espen Barth Eide håndhilse på 
President Shimon Peres. Barth Eide ber 
Israel frigi 105 terrorister, palestinske 
fanger for å blidgjøre PLO så de 
kommer tilbake til forhandlingsbordet. 

Israel holdt fram at norske penger går 
til lønninger til fengslede terrorister, 
og det er et dårlig signal til den 
palestinske ungdom. Barth Eide 
repliserte at når Israel slipper fri 
fanger, så blir det billigere fengselstell 
for Israel. 

Har du hørt på maken? Jeg synes 
denne kommentaren kort sagt var 
uanstendig.

Utenfor forhandlingslokalet i 

Jerusalem stod noen israelere med 
transparenter. De var pårørende til 
noen av de som ble myrdet av fanger 
de diskuterte frigitt. (Israel har etter 
press frigitt 26 terrorister til nå av de 
105, og Israel øker sin beredskap for at 
ikke drap skal skje igjen av de frigitte). 

Hva hadde vi gjort om andre land 
hadde satt fram krav om frigivelse av 
norske fanger som er drapsmenn? 

Det ligger en god porsjon frekkhet i å 
overprøve andre lands juridiske vedtak, 
spesielt når slik overprøving går imot 
vanlige folks rettsfølelse. 

Grethe 

Forts. fra leder side 2
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Nå er hemmeligheten offentlig 
annonsert, som tidligere 
brigadegeneral Moti Paz 
fortalte da han guidet oss rundt 
i området der Bibelens kong 
David vandret. 
w Vi ble ikke så lite forbausa over å høre 
at landsbyer i Judea, som vi ikke kunne 
besøke fordi de lå innen det palestinske 
A-territoriet, hadde innbyggere 
nedstammet fra jøder. Noen av disse 
er klar over sin jødiske identitet, men 
er også klar over landsbygdas reaksjon 

hvis de ikke viser seg som gode 
muslimer, - og hater Israel. 

Mange «palestinske»  familier har i 
århundrer praktisert sin jødiske religion 
i hemmelighet.

Moti Paz understreket en viktig ting: 
jødene begraver sine døde utenfor 
landsbyen, mens muslimene begraver 
dem ved siden av hjemmet. I dag vet 
man at det er jødiske familier tilstede 
der gravsteder finnes utenfor landsbyen. 

Størstedelen av de nå over 400 
palestinske landsbyene i Judea og 
Samaria har fått sine jødiske navn 

forandret til arabiske. Under islam har 
jødene måttet velge mellom sverdet, 

Mange palestinere i Judea bergland er etterkommere av jøder

METSUZA: Bildet 
viser innhugg i 

steinen for en metsuza 
(liten bokrull), som 

jødene har foran 
døråpningen. Denne 

bortgjemte steinen 
beviser jødisk 

tilknytning til stedet i 
tidligere tider. 

PALESTINSK LANDSBY: vi ser 
bortover til palestinske landsbyer.

OPPRINNELIG MUR: Moti Paz filmer den opprinnelige 
muren rundt Hebron fra kong Davids tid, 3.000 år siden.

POST: Vaktpost ved Hebron.

Gammel synagoge.

STEINGOLV: Gammelt steingolv 
viser tidligere jødisk tilstedeværelse. 
Davids-stjernen og menoraen.
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Mange palestinere i Judea bergland er etterkommere av jøder

Flesteparten av de jødiske 
etterkommerne bor i Hebron 
eller området rundt. 
w For 130 år siden ble landets første 
sykehus bygd i Hebron: Hadassa-
sykehuset, oppkalt etter dronning 
Esther. Det tok imot både arabiske og 
jødiske pasienter. 

I den store pogromen i 1929 ble 70 
jøder drept med kniver og økser i løpet 
av 2-3 timer. Småbarn ble smuglet ut, 
og det var disse som returnerte tilbake 
i 1967, og grunnla Kirjat Arba. (Ved 
Hebron).

Fra 1948 til 1967 fikk ingen 
jøder besøke forfedrenes grav, 
Markpelahulen i Hebron. Araberne 
ødela 50 synagoger i Hebron, samt den 
jødiske gravplass. 

Shlomo Goren, som i 1967 var både 
ypperteprest og leder for IDF (de 
israelske styrker) kom etter krigen i 
1967 til Hebron. Araberne overgav seg, 
og lederen for araberne ønsket sågar 
jødene velkommen. Men de israelske 
politikerne, med Moshe Dayan i 
spissen, var redd for videre oppstand, 
og lot araberne styre både Hebron og 
Tempelplassen. 

Det internasjonale samfunn forbyr i 
dag jøder å bo i Hebron. De få jødiske 
familiene som bor i en enklave der, 
får ikke bygge eller utvide sine hus. I 
Kirjat Arba bor 150 jødiske familier. 

Av de palestinere som var igjen i Judea/
Samaria etter Israels frihetserklæring 
i 1948, og ikke reiste ut av landet selv 
om de omkringliggende arabiske land 
ba dem å komme seg ut fra krigssonen 
som ventet dem, mener forskere 
at mellom 15 og 85 % var jødiske 
etterkommere. De hadde kommet til 
hjemlandet, og var ikke interessert i 
å reise ut. (Dette gjelder ikke Haifa, 
som på 1920-tallet fikk mange tusen 
arbeidere fra Damaskus og bygget opp 
havnen i Haifa, under administrasjon 
fra britene. Disse araberne reiste aldri 
tilbake til Damaskus og har fått mange 
etterkommere).

Mellom 1948 og krigen i 1967 da Israel 
fikk tilbake Judea og Samaria, hadde 
Transjordan flyttet mange arabere 
tilbake til området. 

Både David ben Gurion og Ariel 
Sharon var klar over jødisk herkomst 
blant palestinerne i dette området. Etter 
-67-krigen uttalte sågar general Ariel 
Sharon til en gruppe offiserer: «Det 
arabiske Hebron er mer jødisk enn det 
jødiske Kirjat Arba».

Sannhetsgehalten i denne påstanden 
skulle virkelig gi fredsmeglerne i Midt-
Østen noe å tenke på. I alle fall: Israel 
som i alle år har hentet sine borgere 
fra områder langt borte, gjør nå sine 
vurderinger på hvordan få de nærmeste 
jødene «hjem». 
                                                      GTO

Ariel Sharon: «Det arabiske Hebron er 
mer jødisk enn det jødiske Kirjat Arba».

eller å konvertere til islam. Tre tusen 
og fem hundre-årig historie viser at 
jødene har bodd nær sagt over alt i 
Judea, men har blitt flyttet på av nye 
herskere som romere eller muslimer/
arabere, eller valgt å bli værende og 
dermed måttet konvertere til henholdsvis 
kristendommen eller islam. 

Jødiske immigranter til området de siste 
300-400 år fra Jemen, Marokko og andre 
land har måttet gjøre det samme. De 
omskjærer sine guttebarn på den åttende 
dagen slik jødene gjør, mens muslimer 
omskjærer på et senere tidspunkt. 

KONG 
HERODES 
FORT: Fra 
toppen 
av kong 
Herodes’ 
fort, bygd 
på Jesu 
tid, ser 
en bort til 
palestinske 
landsbyer, 
der også 
jødisk 
herkomst 
bor.

OPPRINNELIG MUR: Moti Paz filmer den opprinnelige 
muren rundt Hebron fra kong Davids tid, 3.000 år siden.

MENORAEN: er hogget inn på 
gamle steiner. Det forteller at jøder 
har bodd her.

Betlehem sett sørfra.
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w Slik har flere og flere 
landsbyer tatt form, og 
ørkenen blir omgjort til 
dyrkbar mark. Exodus 
Nord arbeider tett med 
fylkeskommunen, og har 
bidratt til utviklingen av både 
Ashalim og Beer Milka. 

Karl, Christine og Elenor 
på farm 

I høst dro Karl Meisner fra 
Norge og Elenor og Christine 
fra Sverige til vennene våre 
Boas og Rina i Beer Milka. 
Farmen deres ligger tett ved 
grensen til Sinai/Egypt, og 

der har Boas bygget flere rom 
med dusj og toalett. Der er 
luftkjøler og et lite kjøkken. 
Den som arbeider, får gratis 
kost og losji. 

Gjestearbeiderne møtte hos 
Exodus Nord i Ashalim, og vi 
kjørte dem ned til farmen. Vi 
besøkte dem flere ganger. 

Karl var i godt humør. Han 
var glad for å være der, og 
angret absolutt ikke på at han 
dro ned. Han nevnte at han 
ble godt tatt imot. Tempoet i 
arbeidet var som han kunne 
greie. Og ble det for varmt, 

så foreslo Rina at nå kunne 
de ta en kopp te. Han likte 
seg kjempegodt, og vil ned 
igjen neste år. 

Christine og Elenor fra 
Sverige hadde funnet 
Exodus Nord sin web-side 
på internett. Der fikk de 
lese om denne muligheten 
til å arbeide på farm. De er 
begge sykepleiere, og Elenor 
har sågar arbeidet frivillig 
på Soroko-sykehuset i Beer 
Sheva et halvt års tid for 
noen år siden. Da dro hun 
til Dimona og andre steder 
sammen med et team for å 

vaksinere arabiske barn. Hun 
«tykker om» ørkenen. 

Christine hadde arbeidet i syv 
måneder på operasjonssalen 
på sykehuset i Nakura, Sør-
Libanon under FN. Dette var 
i 1987. På fritiden dro hun til 
Israel, til Netanja og andre 
steder. Hun hadde tatt med 
seg sin pappas interesse for 
Israels land. Nå var de begge 
glad for besøket i ørkenen. 

GTO

På farmen til 
Boas og Rina 
ved Kadesh 
Barnea i Negev

Fylket Ramat HaNegev utvikler den ene åsen 
etter den andre nedover ørkenen med vann og 
kloakk, og inviterer yngre folk til å komme med 
en karavan til bopel, og så se om de i løpet av de 
neste 2 – 3 år kan finne et levebrød der. Samtidig 
får de utdelt et jordstykke til dyrking som ligger 
i nærheten av åsen. 

OKTOBER -13: Sesongen for 
granatepleplukking var nesten 
over, men ugrasplukking er alltid 
aktuelt. Karl og Elenor luker ved 
nyplantede vinranker.

MARKENE: Elenor og Christine kikker på 
planten om den har det bra. Noe av de nyplanta 
markene i bakgrunnen.
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I mars kom de første 
svermene på flere hundre 
tusen gresshopper innover 
Israel. 
w Jeg husker vi kjørte ned til Shivta 
for å vise de to tusen år gamle 
ruinene etter Nabatêer-tiden, da et 
mørkt belte i luften breiet seg utover. 
Småkrypet dasket til frontruta og 
omhylla bilen, til skrekk for oss 
som satt inni. Snart var markene 
mørklagde av svermer som åt opp 
det grønne. 

Landbrukets kjemikaliesprøyting fra 
fly fikk svermene tilbake der de kom 
fra, etter en del ødeleggelse spesielt 
på potetavlingen. 

Men – en god måned senere skjedde 
et enda verre senarie. Gresshoppene 
hadde lagt fra seg millioner av 
egg, som plutselig  strømmet opp 
fra jorda.  De neste to ukene ble 
et mareritt for vennene våre ved 
grensen til Sinai. 

Mannskap ble tilkalt for å trekke 
strie over oliven- og granateple 
trærne. Men gresshoppene kraula 
opp langs stammene, så der måtte 
legges brett som ble limt fast til 
stammene. 

Exodus Nord var der nede akkurat 
da, og ble vist ødeleggelsene. 
Ikke et grønt blad var igjen på 
pasjonsplantene, og da kom heller 
ikke noe frukt. Vinrankene var 
oppspist, så der måtte plantes alt 
nytt. 

Vi gav noe finansiell hjelp til 
oppbyggingen, og farmerne 
takket med tårer i øynene. 
Landbruksdepartementet kan fortelle 
at de i disse to-tre månedene sprøytet 
i 2.000 timer, av disse var 428 timer 
fra fly, og hele kampen kom på 7,5 
millioner shekler (ca 13 mill. kr.). 

Tilbake i ørkenen sitter farmere 
med gode følelser til israelvennene i 
Norge.

Grethe

Gresshoppene fra Egypt ble et mareritt 
for farmerne i Negev

BEGRENSE SKADE: Farmernes forsøk på å hindre ødeleggelse på trærne. 
Foto: Grethe
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A
dr.Returadr.:
Exodus Nord, 5307 Ask

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

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:

Overnatting i Jerusalem?
w Trenger du overnatting i 
Jerusalem på sted som også 
gir deg mulighet til å lage 
lunch og middag? Da har 
du stedet i Moria Street 5, 
omtrent vegg i vegg med 
busstasjonen på østre side. 

Soverommet i leiligheten 
har to enkle senger, og en 
gjesteseng kan legges ut på 
kjøkkenet. Der er eget bad, og avgrensa 
område til vaskemaskin o.l. 

En spasertur 10 – 15 minutter østover 
Jaffagaten leder deg inn i det store 
markedet Mehane Jehuda, der en kan 
kjøpe den beste mat til rimelig pris. Vil 

en ha «ute-middag», er det 
bare å gå rundt hjørnet og 
inn på busstasjonen. Der er 
et område med sju billige 
og gode restauranter. Godt 
mulig får du en soldat til 
bordfellesskap. 

Ring Anne Berit Fjermedal 
Gali, tlf. 054 6690 148. 
Hun har nøkkel og kan vise 

deg stedet.Mandag, tirsdag og torsdag 
arbeider hun i Graven i hagen. Ellers 
finner dere ordninger for kontakt. 

Pris pr. natt pr. voksen person: 200 
shekel.

VELKoMMEN!

JERUSALEM: Markedet 
Mehane Jehuda.

Tirsdag 5.:   Vedavågen Bedehus. Det juridiske grunnlaget for Israels rett til landet.
Torsdag 14.: Credo, Bergen
Søndag 24.:  Askøy Misjonsmenighet: Israelsmøte

Grethe Tangen Olsen 
for november 2013REISERUTE


