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Ukraina knekker småbedriftene – Vi hjelper jødene ut 

Mange familier i Ukraina pleier å ha sine egne økonomiske foretak der 

enkeltpersoner eller familier inngår i arbeidet, dette til tross for det faktum at 

forholdene for å ha egen business i Ukraina er ikke enkelt. Loven krever flere 

lisenser og tillatelser for å kunne starte opp, og byråkratene som ofte er korrupte, 

krever penger under bordet. Det er så å si umulig å starte opp noe uten bestikkelse.  

 
Familien Livshitz t.v. Mikhail, Grigoriy på 
6 år og Yelena  
  

All denne dramatikken hindrer småbedrifter å få 
fortjeneste. Banklån i Ukraina har en rente på over 20% 
årlig. Derfor må mange små-foretak unngå lån, og bare 
bruke sine private penger.   
 Likevel er den største fortvilelse for småbedrifter de 
upålitelige bankene. Politikken til Ukraina Nasjonal 
Bank har skapt den situasjonen. Banksjefen tvinger 
banker til å erklære seg konkurs, med det resultat at 
kontoene i banken blir sperret. Vår samarbeidspartner i 
Ukraina «People Who Care» forteller at innen de to 
siste årene har Nasjonalbanken tatt 2,5 milliarder 
dollar fra småbedrifter og 4,5 milliarder fra 
enkeltpersoner. 

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

På grunn av dette tyveriet, har mange stevnet banker 
for retten, uten at saker har blitt tatt opp. Folk 
organiserer offentlige demonstrasjoner, blokkerer 
gater og hovedveier, men ingen forteller hvor deres 
penger har blitt av.  
Så for disse avbilda familiene, og mange andre, har 
deres sparepenger i banken blitt borte. De vet at de 
ikke kan få pengene tilbake og heller ikke bygge opp 
igjen businessen. Og –der er ingen jobber å få. Foran 
seg ser de kun håpløshet. Da kom drømmen: Vi kan ha 
håp i et annet land! 

 
To familier av mange familier som har mistet alt de eide i banken. Deres eneste mulighet var 

emigrasjon til Israel. I desember hjalp vi fire av disse familiene til Israel.  
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Situasjonen i Ukraina 

30 % av ukrainerne vil forlate landet for godt og prøve å få permanent oppholdstillatelse i et annet 

land. 40 % av folket vil ha arbeid i et annet land. Jødene i landet, stipulert til cirka en halv million, 

har mulighet til å vende hjem til forfedrenes land, Israel. Store deler av jødene i landet går inn i 

dyp fattigdom, samtidig som antisemittismen øker. Allerede nå er køene store for å gjøre Alyah – 

emigrasjon til Israel. Men mange sitter i en vanskelig situasjon fordi de har opparbeidet seg gjeld, 

da de ikke har kunnet betale for eksempel husvære for måneder eller år. De får ikke reise ut uten 

at de har betalt sine skyldnere.  

Da kommer Exodus Nord inn i bildet. Og jeg sier det beint ut at jo lenger vi venter med å få dem til 

Israel, jo høyere gjeld har mange måttet opparbeide seg. Dermed blir det dyrere for oss å løse dem 

ut av landet. Flyreisen betaler alltid Israel.                                       

 

Lav inntekt og høye kostnader knekker pensjonistene i Ukraina 

Ukraina er nå det fattigste landet i Europa. Pensjonistene opplever katastrofe. Prisene har de siste 

tre år steget 300 % for medisiner, mat og klær, og for utstyr og oppvarming til hjemmet langt mer. 

Pensjonen har ikke øket i samme tidsrom; den er for 65 % av pensjonistene 1,5 dollar per dag, 25 

% får 4 dollar per dag og de resterende 10 % har det bedre.  

Staten har rett il å ta leiligheten ifra de som ikke kan betale utgiftene. Mange pensjonister lever i 

skrekk, gjemmer regninger, og vet at oppgjørets dag kommer. (Vi har hørt triste finaler). Eldre 

besvimer på gatene av mangel på næring. Vi ser eldre rote rundt i bosskasser i håp om å greie 

dagen. De har EN rettighet: retten til å dø.  

Denne berøvelse av verdighet som de eldre i Ukraina opplever, minner om tiden før holocaust. 

Men noen har mulighet til å unngå sultedøden. Det finnes et land som heter Israel. Det landet er 

cirka 30 ganger mindre enn Ukraina og har 7 ganger færre innbyggere. I dette landet vil de få god 

sosial støtte og behandling, slik Eretz Israel gir til sine sønner og døtre.  

  
Yelezaveta Vorotnyuk 68 år fra Nikolayev 
 

Rosa Artyukh 74 år fra Dnepr 

Dette er to av de fire pensjonistene vi hjalp til Israel i desember 2016. For hver av dem betalte vi 

USD 155. I denne summen ligger også en betaling av skyldig husleie slik at de kunne reise ut av 

landet.  
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Minneord 
Så har Himlenes Gud tatt Aud Orlaug Asphaug hjem til 
seg. Det skjedde så plutselig og altfor tidlig, synes vi. 
Hun ble bare 70 år.  
Hvorfor Gud? Hun var jo så oppofrende og god mot 
alle. Ja, nettopp. Hun fikk gjort så mye godt i løpet av 
70 år som få greier over lengre tid. Hun levde et 
komprimert liv. Aud så oppgaver og tok ansvar etter 
hvert som fotstegene førte henne videre. Og basisen 
var kjærligheten til Guds Ord, med nestekjærlighet og 
rettferdighet for Israel.  

 
 

Hver Sabbatskveld – fredagskvelden – ble i hjemmet hennes det israelske og det norske flagget 

hevet i takk og bønn til Han som kan velsigne og beskytte. Det har vært åpent hus hos Aud og Karl 

på Sabbatskvelden, så å si hver uke, hver måned og hvert år i lang tid. Enslige, enker, enkemenn og 

ektepar som ellers måtte sitte alene på Sabbatskvelden har blitt fornyet både til kropp og sjel, og 

behovsbønner har blitt bedt. Mange kjente kristne personligheter fra flere kontinent har vært 

innom hjemmet til Aud og Karl og gitt av sin kunnskap til oss som bare har tatt imot. Dette 

hjemmet har vært uvurderlig for mange.  

Aud Asphaug stod fram og forsvarte Guds Ord, da kristenfolkets reaksjon stod på prøve. Hun var 

en av oss seks som reagerte på bibel-brenningen i 2006, da Otto Jespersen brente deler av Bibelen 

på bål foran rådhuset i Ålesund. I yrkesaktiv alder var hun ansatt i Statoil, og var valgt som 

tillitsperson for arbeiderne på Forus, Sandnes. Israels folk og land lå nært Auds hjerte. Hun var de 

siste årene styremedlem i stiftelsen Exodus North R.A. Israel. Navnet til Aud står i protokollene for 

stiftelser i Israel og i bankhvelvet i Jerusalem. Hennes kyndighet og kunnskap gav trygghet, og 

hennes godhet overfor den enkelte viste stor raushet. Vi trenger flere som Aud.  

Takk Aud, for at du delte livet ditt med oss.       Grethe 

 

Tanker rundt det nye året 2017 

Fra 1. januar 2017 har vi det juridiske skille mellom stat og kirke. Kirken har blitt «folkekirke» med 

den høyde som trenges for alle nordmenns syn på åndelige spørsmål om tolkningen av Bibelen og 

først og fremst de ti bud.  

Fra første kirkemøte ser vi kollisjon mellom Bibelens autoritet og læreprinsipper fra kirkens 

talerstol. Mennesket vil være sin egen gud, og tvinger ettergivende kirkeledere til taushet. Vi må 

innse at hellenismen har strukket seg lenger i menneskers bevissthet i dag enn under 

makkabeertiden da oljelampen igjen kunne tennes i Tempelet. Det Antiokus den 4. Epifanes ikke 

greide å gjennomføre i folks bevissthet, er verden nå i ferd med å arbeide seg fram imot: Motstand 

mot Guds første bud: Du skal ikke ha andre guder enn Meg.  

Den hellenistiske kultur satte mennesket først – foran Gud - i form av menneskestatuer påsatt 

gudsnavn som Zevs osv. Motstanden mot Gud vistes i hellenismen klart fysisk. Tidsånden i 2017 

går enda lenger: Finn Gud inni deg selv. Motstanden mot Gud har blitt av åndelig karakter, og er 

derfor farligere. Konsekvensen kan bli at all opposisjon mot det nye verdensbildet av mennesket 

blir bragt til taushet. Ikke bare jødedom og jøder kan prøves utryddes, men også kristendommen 

og kristne. For Guds bud har blitt byttet ut.        Grethe 
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Bli volontør i Negev og få unike opplevelser 

 
Leder Grethe Tangen Olsen t.v. og volontør Laila Bødal 
utenfor gjestehuset i Ashalim, Negev. 

 
Opplevelser i nærheten av Ashalim: 
 

Arbeidsoppgaver for volontører: 
- Klargjøre rom for gjester. 
- Lage frokost. Innkjøp i nærmiljøet 
- Vanne de urner som ikke får vann 

automatisk. 
- Gjøre forefallende arbeid. 
- Hjelpe gjester med nødvendig 

informasjon. 
- En av volontørene må snakke 

engelsk og ha sertifikat. 
 

Gjester må ringe eller sende mail til 
Israel for å booke plass. Se telefon og 
mailadresse nederst på siden.  
Gratis WiFi i huset. Bad til alle rom. Pris  
ILS 200 pr. døgn/pr. person med 
frokost. 

 
Titusenvis av solcellepaneler ligger utover ørkenen ved 
Ashalim. Ved innkjørselen til byen bygges nå verdens 
høyeste solcelletårn på 240 meter. Speilene på toppen 
på tårnet skal ha kontakt med solcellene på bakken. 

 
 

Abrahams brønner og området Kadesh 
Barnea, militærcamper, farmer som 
serverer mat til de som kommer 
innom, interessante gamle ruiner, 
krigsmonumenter og dagens vitale liv 
med bygging og utvikling av ørkenen. 
Gode bademuligheter i fellesbasseng i 
Ashalim i sommerhalvåret, eller hele 
året i den store SPA-en.  
SPA-en har fire bassenger og stor hage. 
En kan få massasje og her er flere 
restauranter. 

 

Takk til alle givere og forbedere for arbeidet vårt. Gud velsigne dere rikelig! 
 

Skattefritak for gaver i 2017 fra NOK 500 opptil NOK 30.000. 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  
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