Nyhetsbrev 2 – 2019, Årgang 25

Israel, Negev:

Exodus Nord har satt hele Ashalim i arbeid

Lederen for eldresenteret Rakel sammen med
Grethe Tangen Olsen, Exodus Nords leder.

8. februar i år møtte leder for Exodus Nord styret for
landsbyen Ashalim i Negev. Der gjennomgikk vi
kalkulert forslag/budsjett for utviding og fornying av
felleshusene for befolkningen. Tre hus må renoveres
og utvides.
Planene gjelder huset der barn og ungdom møtes etter
skoletid og får utfolde seg med diverse aktiviteter,
posthuset med rom for it-maskiner så folk kan komme
og ta kopier og annet, pluss samfunnshuset som må
utvides for å gi plass til flere innbyggere. Her møtes
folk både under Hanukka-feiringen (Lys-festen), Purim,
familiemarkeringer når guttebarn skal omskjæres eller
noen har en rund dag. En ny synagoge ved siden av er
tatt i bruk.
Ashalim er et populært sted. Stadig økes antall
innbyggere, nå 600 i 150 familier.
Les videre side 2.
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Våren i Negev, vakre iris opp av sanden
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Hele Ashalim i arbeid

Bilde: sekretæren i styret for Ashalim, Golan til venstre, Rakel og
Rafael, koordinator for barn og ungdom.

Patrick, leder i lokalstyret i Ashalim

Jo, Ashalim hadde fått donasjonen fra Exodus Nord, og den dekket to femdeler av budsjettet for
utbyggingen. Men hva med de tre femdelene? Det må være gratis volontørarbeid fra alle på stedet.
Dermed hentet styremedlemmene trillebår, hakker, brekkjern og en hjelm. Hjelmen fikk han som slo
ned murveggen for å gjøre arbeidsrommet stort nok «for folk flest».
Den kvinnelige representanten, Rakel, som er leder for eldresenteret, gikk løs på ytterveggen. Golan er
sekretæren, den eneste som får betaling for jobben.
Folk vil bli oppringt for å gjøre en jobb, også de høye herrer som er ledere i IDF – det israelske forsvaret,
og som bor der med sine familier. Gjestehuset vårt kommer også til å bli tilringt, for å høre om vi kan ta
noen timers arbeid. Og så får vi også vite når det er fellesbegivenheter. Så: Vær gjest hos oss, og ta en
arbeidsøkt i kommunen.

Bilde: Naomi, datter av Patrick tar utfordringen og setter i gang å arbeide.

Funksjonen til småkommuner
som Ashalim er slik at det lille
styret passer på at alle har
det bra. De gir rapport til
fylkeskommunen om behov
for utvidelser av felleshus,
reparasjoner av diverse art,
vedlikehold av parker og de
planlegger folkefester. De har
ingen pengebeholdning hvis
det ikke er gitt dem for
prioriterte oppgaver av
fylkeskommunen, som
fungerer på samme måte
som en norsk kommune.
Israel er delt i 53 fylkesBilde: Rafael ved bordtennisbordet i
kommuner.
barne- og ungdomsavdelingen.
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Hvorfor satser Israel på vei 211?
Ashalim ligger ved vei 211 i Negev. Det er veien mot Egypts grense på Sinaihalvøya. Denne sideveien går
fra hovedveien nr. 40 som går gjennom landet og ender opp litt nord for Eilat. Ved vei 211 ligger verdens
største energitårn, pluss flere parker med solarcellepaneler.
Hvorfor satser Israel på denne sideveien? En dag ble jeg med ordføreren på denne veien, og han fortalte
at her ville han bygge flere landsbyer. Hvorfor ikke satse på området rundt vei 40 som går til Sde Bokr og
videre, spurte jeg.
Det ordføreren ikke sa, men som jeg har fått høre, er at geologisk sett er dette området noe av det
tryggeste på kloden. Antagelig derfor er tårnet plassert her. Der er ingen revner i jordplatene som kan
skape bevegelse i jordskorpa. Det er det imidlertid langs hele Jordandalen.
Geologer i Israel venter på et nytt, stort jordskjelv. Jeg satt selv i en bil i Tiberias for noen år siden, ved
rødt lys, da bilen begynte å bevege seg. Vi skjønte ingenting, men etterpå ble det oppdaget en gammel
steinbue/ark ved Klagemuren i Jerusalem, og kontoret til statsministeren hadde fått sprekker.
Geologer venter på at jordplater øst for Dødehavet skal gli ut og løfte Jordandalen og jevne ut bakkene.
Og jordplater vil gli vestover og løfte Jerusalem-området høyere. Geologene forkynner nå endetidssenariet slik det står i Bibelen. Veien 211 har en unik plassering, og er antagelig den veien som de
overlevende (frelste) vil gå på fra Egypt til Assyria. (Jesaiah, kap. 19).
Denne veien er den eneste som transporterer varer mellom Egypt og Israel. (Mennesker kan komme
over grensen ved Eilat). Men grensen ved Kadesh Barnea på vei 211 ble stengt for et år siden på grunn
av aktiviteten til ISIS inne på Sinaihalvøya. Når ISIS-terrorister må forlate Syria, komme noen til dette
området. Det plager både Israel og Egypt. Spesielt Egypt har store problemer med å holde noenlunde
orden, og greier seg ikke uten fly-hjelp fra Israel, som har et unikt overvåkningsutstyr. Forrige år ble mer
enn 100 egyptiske soldater drept av ISIS. Varer som kommer fra Egypts side mot Israel, har ikke blitt
gjennomlyst og sjekket, og kan ha fått et tillegg med eksplosiver på veien. ISIS kan da gjøre et angrep
ved grensen og benytte seg av de eksplosiver som da kommer til grensen. Dette vil Israel hindre.

Tårnet er 250

Foto: Grethe

meter høyt med
454 000 store
speiler plassert på
bakken rundt
tårnet. Disse er
vendt mot tårnet
for å forsterke
lyset som gir
elektrisitet. I
toppen på tårnet
er det olje som er
565 grader. Vi ser
lysrefleksjon på
himmelen. Tårnet
står ved
innkjørselen til
Ashalim.

Vei nummer 211: Ashalim ligger på vei 211. Veien går
sør-vest til Kadesh Barnea som ligger ved grensen til
Egypt/Sinaihalvøya. Vi ser grenseskillet mellom Israel
og Egypt som går fra det blå Middelhavet og sørover.
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Fem år med absurd krig i Ukraina

Bilder: Ruiner av Donetsk flyplass

Den absurde krigen i øst-Ukraina - i hjertet av Europa – har vart i nesten fem år. Krigen fortsetter å ta
folks liv og ruinerer andres fremtid. Offisielle data forteller at krigen har tatt livet av 13.ooo mennesker,
derav 3.000 sivile inkludert barn. 30.000 har blitt skada, mange er invalide.
De som har blitt hjemløse flyktninger i eget land, har ingenting å returnere til. De er mer enn 1,5
millioner. Livet til en innenriks flyktning i Ukraina er vanskelig å forstå, og for dem vanskelig å overleve.
De får lite hjelp.
Hovedproblemet er at de har verken husvære eller særlig finansiell support. Fremdeles har de ikke
adgang til sosialhjelp som pensjon, en-foreldrehjelp eller hjelp som handicappede.
Overlevelsesmuligheten er liten da der heller ikke finnes arbeid.

Vi hjelper de som har det vanskeligst
De familier som har fått og får hjelp hos Exodus Nord er hovedsakelig folk i denne gruppen. Tragiske
hendelser har ført til at de ser sin redning i emigrasjon til Israel. Krigen har blitt en jeger som jager dem
til hjemlandet Israel.

Bilde: Ruiner av sivile hus i krigssonen. De minner om det åpne krigs-såret som ingen ende vil ta.

Vi får rapporter om familier i svært vanskelige situasjoner.
Familien Kazachenko har søkt desperat etter arbeid for den store familien. De
har ikke hjem og ingen penger til å leie. Her ser vi kone og barn.

Alle familiene er så takknemlige for hjelp til alt forarbeidet som skal
til for å kunne komme seg på flyet til Israel. De takker Exodus Nords
givere.
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En unik historie fra Ukraina:

Yulias drøm ble virkelighet
Det er ikke ofte en hører at en persons vilje til å overleve kan
overkomme slike hendelser som Yulia opplevet. Men det gjorde
jødiske Yulia. Hun er nå bare 22 år. Hun var født i Kozyatyn øst i
Ukraina. Denne lille byen med 23.000 innbyggere var
skjæringspunktet for mange togspor.
Barndommen var trist, med en alkoholisert mor. Faren skilte seg og
dro til Israel tidlig i hennes barndom. En dag tok stefaren henne med
på sykkel mot andre siden av byen. Hun var da 10 år. Ved togskinnene
var han ikke oppmerksom på toget som kom. Yulia måtte amputere ene foten under kneet, og han selv
mistet ene handa. Det er lett å forstå de mange problemene hun fikk, men hun kjempet seg gjennom
hele skolegangen, og tok en videreutdanning for å få et arbeid.
Det lokale jødiske samfunnet fikk stor betydning for henne. Før 2. verdenskrig besto befolkningen der av
20 % jøder. Nazister kom og lot etter seg utallige jødiske massegraver. Nå kunne ikke det jødiske
samfunnet la den fattige handicappede jenta være aleine med skjebnen. Yulia trengte et kunstig lem for
å kunne gå. Og ettersom hun vokste, kjøpte det jødiske samfunnet en ny protese. Det gjorde de mange
ganger.
Yulia var omsluttet av kjærlighet. Kanskje det var kilden til styrken hennes. Hun holdt fast på drømmen
om en dag å komme til det Lovede Land. Som den virkelige optimist hadde hun også en annen drøm: å
få barn. Hun møtte mannen som brydde seg om henne, og etter en tid fødte hun en datter, Leora. Leora
er nå 10 måneder. Det var ingen vits i å bli i Ukraina. Hennes pensjon som ufør var 50 dollar per måned.
Hun arbeidet inn 110 dollar, og mannen 150 dollar per måned. Men dette var lite å leve på.
De trengte også hjelp fra andre for å kunne komme så langt at de gikk om bord flyet for Israel. Og dem
som hjalp var Exodus Nord. Nå har begge drømmene til Yulia blitt oppfylt. Yulias familie er nå i Israel, og
hun sender varme takk til giverne i Exodus Nord.
***********************************
Kjære deg,
Da jeg leste disse historiene fra Ukraina, rant tårene. Og midt i tåreflommen var det som om noen
hvisket: «Slik du bryr deg om mine, skal jeg bry meg om dine». Jeg ble litt forbausa, for den setningen var
ikke min. Føler for å nevne dette til deg, for det er kanskje flere som trenger oppmuntring.
Grethe
Våren i Vest-Negev, store sletter av vakre røde anemoner:
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Siste folketelling i Israel: Statistikk av 1. januar 2019.
Ved starten av januar var folketallet i Israel 8.972.000 personer.
Fordeling i folkegrupper: Jødene utgjorde 6.668.000 personer (74,3 %), arabere 1.878.000 (20,9%) og
andre (Kristne, Ba’hai, ikke-arabere osv) 426.000 (4,8%) av folketallet. Eksperter mener at folketallet i
Israel vil nå 10 millioner før år 2024.
I tillegg til disse personene er det cirka 170.000 boende i Israel som ikke er verken statsborger eller har
permanent oppholdstillatelse. Folketallet vokste med 2 % i 2018. Jerusalem er den største byen med
865.700 innbyggere. Israel har 15 byer med over 100.000 innbyggere.
Av det offisielle tallet på 14,5 millioner jøder i verden, bor 46 % i Israel. Antall jøder boende i Israel har
nå oversteget jøder i USA.
I 2018 ble 185.000 babyer født i Israel: 74,4% jøder, 22,8% arabere, og 2,8% andre, og 45.000 døde.
Israel er det 99. mest tett-befolka land i verden, men da er ikke de 250.000 illegale utenlandske
arbeidere og afrikanske migranter medregnet. Av israelske jøder regnes 44,3% som sekulære, 11 % som
«enkelt» religiøse og 9 % som ultra-ortodokse. De resterende: usikker.
Immigrasjon: Israel tok imot 40.000 nye immigranter i 2018. De fleste kom fra Russland, Ukraina, USA,
Frankrike og Canada. Antallet fra Russland økte signifikant. De fleste fra Russland og Ukraina nå som
tidligere kvalifiserer ikke som jøder under religiøs lov. De kvalifiserer for å ha minst en bestefar/-mor, en
ektefelle som kvalifiserer, eller ha konvertert i et anerkjent jødisk samfunn. Å kvalifisere som en jøde
under religiøs lov, må en være født av en jødisk mor eller foretatt en ortodoks konvertering av rabbiner
som er anerkjent av Det Israelske sjefs-Rabbinat.
Fra Frankrike kom det overraskende færre immigranter i 2018 enn ventet, tross den økende antisemittismen der. Flere franske jøder reiser tilbake til Frankrike på grunn av problemer med det nye
språket, og dermed mangel på arbeid.
I 2017 var 75% av den jødiske befolkning «sabra’s» - født i Israel. 36% av befolkningen har europeiske
eller amerikanske forfedre, mens 14,5% har afrikansk bakgrunn og 11,2% fra Asia.
Israel har en ung befolkning sammenlignet med vestlige land. I 2017 var 28% mellom 0-14 år, og bare
10,3% var over 65 år. Sammenlignet med OECD-tall er 18,5% mellom 0-14 år, og 15% er 65 år og eldre.
Av verdens helseorganisasjon ble Israel rangert som nr. 8 hva angår forventet levealder, høyere enn
både USA, Canada og Frankrike.
Gjennomsnittsalderen for kvinner som gifter seg er 26 år, og for sitt første barn 28 år. Israel har den
høyeste barne-raten i de utviklede land med 3,11 per kvinne. Det er nå akkurat det samme som blant
araberne i Israel. (Jeg hørte selv av styreformann i Ashalim at de oppmuntret kvinnene på stedet å få
minst fire barn, Grethe).
Sitrontreet:
Vi tar en kikk inn i sitrontreet i hagen vår i
Ashalim før treet blir beskjært.
På kjøkkenbenken ligger noen av de store
saftige sitronene etter bekjæringen.
Hovedfangsten ble gitt til de to brødrene Cohen
som foretok beskjæringen. De kom fra Kardesh
Barnea. Vi håper på stor avling videre da det var
presteslekten som foretok bekjæringen.
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Minnelund for Birgitta
Vi vil ha en markering av minnelunden for Birgitta under
kommende Løvhyttefest. Birgitta døde 14. november forrige år. Hun
var en Guds kvinne som talte der ingen våget å stå. Hjembyen var
Stockholm, og der stod hun på ett av torgene og forkynte frelsens
vei, og nødvendigheten av å tale rett om Israel.
Fylkeskommunen i Negev vil være med og skape et minne for Birgitta
ved gjestehuset vårt i Ashalim på en av dagene under høstens
Løvhyttefest. Vi kommer tilbake til fast dato for markering.
Det blir satt opp et minnesmerke i olivenlunden vår ved gjestehuset.
Der vil Birgittas budskap til jødene i diaspora bli skrevet:

Bilde: Birgitta står på Norrmannstorget i Stockholm og taler. Hun
var der 2 ganger i måneden til fast
tid i flere år.

«Kjære hebraiske venn! Vi har visst i mange år at dere skulle
komme forbi på vei til Det Hellige Landet. Det har vår underbare
skaper og Gud talt om til profeter som Jesaja, Jeremias, Esekiel og
Sakarja. Dere er Guds øyensten; det har Rabbi Yeshua åpenbart
gjennom Den Hellige Ånd.
Det er glede og nåde om jeg kan hjelpa deg på veg til Ditt og Guds
eget land, Erezt Israel. Jeg elsker deg».
Birgitta

Visjonen vår: Å bygge opp igjen de eldgamle igjengrodde byer
Negev er stedet der mye hendte. Der var gjeteren David med fåreflokken sin, harpen og sangene. Der
gjemte han seg for Kong Saul. Sinklar-området ligger ikke langt fra Ashalim; stedet der David og hans
600 menn ble frarøvet kone og barn. En avedukt i nærheten viser ferdsel under Kong Davids tid. Ashalim
lå ved elvefaret som var ferdselsåren karavanene brukte fra Arabia til Gaza for å skipe ut krydder til
Europa.
De første århundrene etter Jesu tid huset området messiansk-jødiske flyktninger som dro til ørkenen for
å berge livet. Terrassene etter et større tilbedelses-sted har blitt funnet nedgrodd i sanden mellom
Ashalim og Sde Bokr, og stein-terrasser som tok vare på regnet for produksjon av mat.
Området venter på folket som skal komme tilbake i henhold til Guds profetier.

Fint å få være med! Er du ikke enig?
Tre glade familier vi har hjulpet til Israel

Bilde til venstre: familien Solinskaya med
sine to døtre, i midten Popova som nå får
hjelp til datteren sin, og over: familien
Valiyeva med bestemor, mor og tre barn.
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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.

Jødiske høytidsdager i 2019:
Purim: 20. - 21. mars
Aliyah-dagen: 15. april
Påske: 19. - 26. april
Minnedag for holocaust: 1. mai
Minnedag for falne soldater: 8. mai
Israels uavhengighetsdag: 9. mai
Pinse: 8. - 9. juni
Nyttår, Rosh Hashana: 30. september - 1. oktober
Yom Kippur: 9. oktober
Sukkot – løvhyttefesten: 13. - 21. oktober
Hanukka: 23. - 30. desember
Purim-festen er til minne om dronning Ester (Hadassa) som berget jødene Inngangspartiet til gjestehuset til
fra utryddelse da de var i eksil. En del jøder var igjen i Jerusalem, derfor to Exodus Nord i Ashalim.
dagers fest, for at alle jøder i det store området skulle vite festdagen.
Besøk oss på facebook.
Skattefritak for gaver i 2019 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.
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

125567

