
 

 

                         Nyhetsbrev 3 – 2019, Årgang 25 

Israel: 

Negev kommune setter opp minnestein om Birgitta 

Birgitta ble skutt mens hun talte sannhet om Israel 
 
I israelsk dansedrakt og med israelsk og svensk flaggborg stilte Birgitta på 
Norrmannstorget i Stockholm onsdagene mellom 4 og 5 på 
ettermiddagene. Hun hadde tillatelse fra politiet. Som regel var noen i 
danseteamet hennes med og danset israelsk folkedans. Hun fikk 10 
minutters taletid av politiet, og brukte den til å tale om sin tro, og 
viktigheten av å tale sant om Israel. For et års tid siden kom Sveriges 
utenriksminister forbi, og Birgitta nyttet muligheten til å minne om sann 
tale, hvorpå utenriksministeren ble vred på henne.  
Onsdag den 14. november i fjor var Birgitta bare sammen med en 
venninne (venn A), og folk gikk hurtig forbi på torget. Birgittas stemme 
måtte konkurrere med et annet høyttaler-anlegg som kjørte høy musikk.  
 

 

Venn A stod cirka 2 meter bak flaggborgen da en velkledd mann i 30-årene kom opp bak flaggborgen, 

strekte ut det store israelske flagget, hentet noe fra lommen som lignet en mobil med den andre hånden 

og satte «mobilen» inntil flagget i høyde mot venstre siden av ryggen til Birgitta, som stod foran 

flaggene og talte. Han la raskt «mobilen» ned igjen i lomma, og slapp flagget. Så gikk han bort til venn A, 

så henne inn i øynene og sa med iskald stemme: «Israel». Var det en forklaring eller en unnskyldning for 

det han nettopp gjorde?  

Rolig gikk han bortover, men snudde seg plutselig og registrerte at Birgitta begynte å svaie. Han stakk av. 

Da rettet venn A oppmerksomheten mot Birgitta og sprang til. Hun fikk tatt henne mens hun falt over 

høyttaler-anlegget. Venn A – sykesøster - tar pulsen og forstår at hjertet er i alvorlig trøbbel.  

«Jag mår så dårligt, jag har blitt skjutet med laser», var den siste setningen Birgitta sa før hun døde 15-

20 minutter etterpå. Hun døde før ambulansen kom. Og politiet kom ikke i det hele tatt; de hadde ingen 

å sende, sa de. (Birgitta var fysioterapeut og brukte laser i behandlingen).                          Les videre side 2 
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Ikke obduksjon?  

På sykehuset fikk Birgittas venner sjokk da sykehuset ikke ville obdusere henne. Vi ropte til Gud at Han 

måtte gripe inn, og på dagen fire uker etter mordet kunne vi begrave henne. Da hadde legemet hennes 

gått att og fram mellom begravelsesbyrå og sykehus – antagelig for flere undersøkelser. Den 10. 

desember var obduksjonstesten underskrevet av to patologer, fikk vi se i ettertid. Den 12. desember ble 

hun begravet. Det viste seg at det må ha vært en del kontakt mellom politiet og sykehuset. Klærne 

hennes forsvant fra et låst skap på sykehuset, som kom med motsigende forklaringer på hvorfor. Politiet 

har klærne, og det høyst sannsynlig fordi det er elektrisk brennemerke der elektrisiteten traff. Flagget 

har brennemerke, og blir undersøkt i Israel.  

Venn A har gitt politiet flere rapporter samt tegnet mannen som skjøt, men lite informasjon har kommet 

fra politi og sykehus. En av de 3-4 tilhørerne på torget som kom til da Birgitta falt, skrev rapport til 

politiet, men politiet har taushetsplikt også når det gjelder hans navn.  

Ingen rettferdighet for Birgitta? 

Obduksjonen viste at aorta - den store blodåren inn til hjertet hadde sprukket, og 500 ml (1/2 l) blod 

hadde fylt hjertet. Det kan ingen leve med. Sykehuset mener at blodåren plutselig har revnet av seg selv, 

og det kan skje på folk. Ja, det kan skje spesielt eldre folk som har mye kalk i årene, at de sprekker. 

Birgitta ble 71 år. Hennes siste ord forklarer egentlig hva som hadde skjedd, for i hendene på onde 

mennesker kan skadelige doser elektrisitet gå ut.  

Politiet i USA bruker taser/laser for å lamme forbrytere, mens det ikke er tillatt i Israel. Rapport fra USA 

viser at bruk av taser har tatt livet av 1009 personer de siste fire årene. Dette dysses ned. Åpenhet om 

disse våpen er det beste forsvar, så ansvarlige myndigheter kan ha en viss form for kontroll. 

Utviklingen går imot oss. Koranens krav om underordning blir nå gjennomført på den såkalte Vestbredd 

(Judea og Samaria). SMA v/Rachel Suissa skriver at det avkreves nå jizya- skatt av kristne i landsbyen 

Jifnah, tett ved der Norge har sitt PLO-kontor. Innkrevingen gjøres med voldelige angrep. Så har da den 

kristne arabiske befolkningen i f. eks. Betlehem blitt redusert fra 80 % til under 10 % på få år. Kristne blir 

angrepet i muslimske miljø, og det ser ut for at det intensiveres. ISIS oppfordrer sine folk å rette 

oppmerksomheten mot «korsfarerne». I år 2018 ble det utført mer enn 1000 angrep på kirker og kristne 

symboler bare i Frankrike.  

Personer i Israel har gitt signaler til Europa om faren ved å ta inn i landene personer som har et helt 

annet sett av verdier enn det våre land er bygget på. Irak og Syria var også engang land med kristne 

verdier, før islam overtok.  

 

Vi lever absolutt ikke i noen snill 
verden. ISIS og andre 
terrororganisasjoner har både 
jøder og kristne som mål. Birgitta 
er antagelig den første ikke-jødiske 
skandinaver som har mistet livet 
fordi hun er venn av det jødiske 
folk.  
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Negev fylkeskommune stiller opp 

La oss gi et minne om Birgitta i Israels land, var tanken som førte til snarlig kontakt med 

samarbeidskommunen vår i Negev. Jo, de ville stille opp.  

Vi vil ha en minnestein med bilde og tekst, som settes i olivenlunden ved gjestehuset vårt i Ashalim. De 

50 oliventrærne er plantet av norsk reisegruppe for 10 år siden. Der imellom trærne skal Birgittas 

minnestein stå.  

Da leder for teknisk etat i kommunen, Gad kom for å se hvor steinen skulle plasseres, sa han: «Vi anser 

Birgitta som en av terrorofrene for Israel. Vi skal gjøre vårt beste». Da spratt tårene fram på meg, hvorpå 

Gad stilte seg foran meg og sa at han forsto mine følelser. Han hadde mistet sin bror i en terrorsituasjon 

i 2006, sa han, og gav meg en god klem.  

Markering av Birgittas minne under løvhyttefesten 

Markering av Birgitta som et terroroffer vil vi legge til tiden under løvhyttefesten. Da er mange venner 

av Israel i landet. Det tar to timer å reise fra Jerusalem til Ashalim, der verdens høyeste speil-tårn står, 

og noe mindre tid fra Tel Aviv. Negev fylke stiller opp med sine folk. I Ashalim bor generaler i IDF og 

våpenforskere, også mannen bak Iron Dome – forsvarsraketten. Vi antyder tiden rundt midten av 

oktober, men eksakt tid kommer senere, i bladet vårt og i annonser.  

Brødrene Cohen sin granateple-plantasje ved Kadesh Barnea har ofte fått besøk av våre gjester. Nå sier 

Cohen at han vil gi ett granateple til hver som stiller opp for Birgitta. I fjor gav de ut 800 granatepler til 

enkelte formål. I år gjemmer han alle til vår markering.  

Så stor forskjell de gode og de onde tankene gjør! 

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

Blomsterpotte med fuglereir 
 

 
Bilde: Fra gjestehuset i Ashalim 

Denne blomsterpotten må av en eller 
annen grunn stått bak huset vårt i 
Ashalim hele vinteren. Vel framme i 
synsfeltet kom fuglereiret til syne. Det 
var tomt. Men du, så oppfinnsomme 
også enkelte fugler kan være!  

Fuglereir har vi hatt gjemt inni 
pasjonsplanten, og nå er det ventilen 
på vestre side av huset som er tetta til. 
Fugler er det mange av, spesielt vår og 
høst under vandringen mellom nord 
og sør. 

 

Da har jeg opplevet et merkelig fenomen: En hvit fugl har tilholdssted nær oss, og når det kommer en 

flokk hvilken som helst fugler, så flyr den hvite inn i flokken og på en måte eskorterer dem videre. 

Utenfor området svinger den av fra flokken og flyr bort alene. Det er et mektig syn jeg har sett flere 

ganger, men kan ikke forklare det.  

All media i Israel i vår var opptatt av den vakre invasjonen av sommerfugler, på vei til Kypros. Millioner 

av nydelige sommerfugler dekket Israel, og her er en som har tatt plass i mandeltreet vårt.  Se bilde.  
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Hvorfor trodde Maria at Jesus var urtegårdsmannen da hun så Ham i hagen? 

Jesus var sammen med disiplene på Øvresalen og delte Sedermåltidet, Påskemåltidet til minne om 

utgangen av Egypt. Dette mener messianske jøder i Jerusalem i dag må ha vært en tirsdagskveld. 

Onsdags kveld begynte den store Sabbaten, altså de usyrede brøds høytid. Ordet Sabbat blir i Israel 

brukt om flere høytidsdager enn lørdagen. Dagen begynner ved solnedgang, og denne dagen fortsatte 

med at Jesus ble tatt til fange, og døde samme dag om ettermiddagen ved 3-tiden. Da var også tiden for 

slagtning av offerlammet i Tempelet. De usyrede brøds høytid gikk inn ved solnedgang.  

Jesus hadde da allerede fått plass i den rike Josef fra Arimatea’s grav like ved. Rikmenns hager på den tid 

var landskaper der trær, urter og korn vokste. Gud beordra i 3. Mos. 23, 10-11 at presten skulle svinge 

strå av det første matkornet som kom opp av jorda for Herrens åsyn. Det første matkornet som blir 

modent om våren er bygg; kornet de fattige ventet på, for de hadde ikke penger til et vinterlager som 

varte helt til påske. Så sa da også Jesus om seg selv at Han var brødet for de fattige som kom ned fra 

Himmelen. Ved pinsetider er hveten moden, og hvete hadde de rike råd å kjøpe.  

I påsken fullførte Jesus alle befalinger fra Herren i 3. Mos. 23, 11. Da Han stod opp, gikk Han rett ut i 

hagen og plukket kornband av bygg. Maria Magdalena møtte Han med hendene fulle av kornband. Hun 

kunne ikke røre ved Ham, for Jesus hadde ikke rukket å svinge kornbandet for Herrens åsyn i Himmelen. 

Han måtte først opp til sin Far og fullende oppdraget.  

Jesus var førstefrukten av de forløste, og skulle gjøre denne tjenesten etter en sabbat. Og det gjorde 

Han. 

Tenk, i dødsriket talte Han for sjelene der, og tok nøklene til døden og dødsriket fra den Onde. Ved 

oppstandelsen gikk Han rett ut i hagen og plukket bygg, for å fullbyrde alt Gud hadde foresagt.  

 

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

Bilder fra gjestehuset i Ashalim 

 
 

 

 
 

 

 
Nydelig innredning i gang, 
soverom og stue. Ta en tur og 
sov godt i et miljøhus som 
puster.  
Hjertelig velkommen! 
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Barneskolen ved Kadesh Barnea fikk hjelp 

I flere år har foreldrene til barn i småskolen 
finansiert skole for de minste i de fem små 
landsbyene ved grensen til Egypt. Det har vært en 
«prøve-skole» for å hindre at de små må bli kjørt 
lange veier til og fra skolen i Sde Bokr eller 
Mashabim. Dette forsøket var så vellykket at staten 
Israel vil fra kommende høst gi denne skolen fulle 
rettigheter som skole, og dermed gi lønn l lærere, 
dekke skolebøker og så videre.  
 

 

 
Fra skolegården. Denne flinke 
gutten fikk bære serverings-
brettet ut til meg og læreren. 

Men disse to årene har tært på foreldrenes lommebøker. Exodus Nord ble kjent med behovet sist høst, 

og ble hentet for et besøk der. Noen herlige timer med aktive unger gav gjenklang i et lærersinn, og 

entusiasmen fra lærerne var det ingenting å si på. Jo, Exodus Nord-styret ville gi en hjelp, så skolen 

kunne komme i havn også denne våren.  

Leder i foreldrelaget, Eitan Cohen (han med granateplene) troppet opp hos oss med takk og gaver fra 

elevene. Elevene hadde bidratt med takkebrev, hjemmelagede såper eller sjokolade, syltetøy, bønner og 

masse søte sherrytomater, pluss en stor bukett gule blomster.  

Da jeg ville fylle vann i vasen til de avskårne blomstene, fikk jeg vite at disse blomstene hadde vokst opp 

av sanden i ørkenen og ville visne hvis jeg satte dem i vann. Etter en god uke hadde blomstene sprunget 

ut oppover blomsterstilkene, og alt var i den skjønneste orden.                                                    – Det er mye 

en ikke vet! 

Takk til alle givere av Exodus Nord. Vi hjelper på varierte områder, og skaper glede mange steder. 

 

Eitan Cohen med gavene. 

 

Blomstene fikk ikke vann. 

 

Her står: «Tåda», som betyr takk. 

 
Bilde: Elvefaret ved Kadesh Barnea der Moses kom inn med 
israelsfolket fra Egypt. Kartet: Der finner du Kadesh Barnea. 
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Krydder-ruten gjennom Negev.  Stoppestedet Avdat 

Den kjente israelske politikeren Shmuel Rifman, fra Revivim, den 
første kibbuts i Negev, fylkesordfører i regionen og 
kommunalminister sa en gang til meg: «Jeg ville gjerne arbeidet 
ferdig den gamle krydder-ruten til folkeslaget nabateerne, som gikk 
fra Petra (i Jordan) gjennom Negev og nord til Gaza for å skipe ut 
krydder, så turister kunne få innblikk i denne unike kulturen». Rifman 
døde før han kom så langt, og oppgaven har gått videre til Eran 
Doron.   
 
Dette var sør-ruten fra Kina som skilte lag ved Irak, gikk ned over Saudi-Arabia, og opp gjennom Negev. 

Nord-ruten vet vi gikk gjennom Syria og vestover. Vismennene, mener historikere i Israel, må ha 

kommet på sør-ruten da de ville hylle den nye kongen som var født. De sier også at gavene vismennene 

overrakte Jesu mor, kunne være verdier fra etterkommere som stod profeten Daniel nær. De visste at 

Kongenes Konge skulle bli født i Judea.  

Den nære delen av krydder-ruten på Jesu tid rakk fra Petra i nåværende Jordan, og vestover Negev. Det 

best kjente stedet på ruten var Avdat, som ligger ved vei nummer 40 litt sør for Sde Bokr på vei til Mispe 

Ramon. Ruten var en livlig handelsrute fra et par hundre år f. Kr. til 5-6 hundre år e. Kr., da et stort lokalt 

jordskjelv gjorde stor skade på stedet Avdat. Mange sentra poppet opp i starten på denne ruten Petra-

Gaza, som Mamshit, Shivta og Halutza foruten Avdat. Kamelenes evne til å gå en hel dagsreise avgjorde 

avstanden mellom stoppestedene. Da måtte kamelene ha vann og hvile.  

Ruinene etter disse stedene med rik kultur er i ferd med å bli bygget opp igjen, og turister strømmer inn 

i oldtiden. Både Avdat og Shivta står på UNESCOs verneverdige arv. Folket som ble fastboende på disse 

stedene, var nomader, et blandingsfolk som snakket arameisk med ispedd arabiske ord.  

Avdat cirka år 100 f. Kr.: Den første kongen var Kong Obodas I. Det første kjente tempelet bygget til 

kongene, var i år 7 f. Kr. til Kong Obodas II. Det ble bygget på toppen av fjellet. Der inni det myke 

kalkfjellet gravde innbyggerne seg huler til bosteder. Der var de tryggere for røverbander som kunne 

komme og ødelegge avlingene nede på slettene.  

Denne «byen» inne i fjellet er interessant å se i dag, og nede ved hovedveien kan en se en historisk 10-

minutts film i resepsjonen. Der er også to restauranter og en bensinstasjon.  

Dette travle området sør i Jødeland var interessant for romerne, og de annekterte det i år 109 e. Kr. Der 

var utbredt jordbruk, særlig nevnt var dyrking av vindruer. Settlere rundt i Negev i dag, har opplevd å få 

førsteprisen for vinen sin, så druene trives i Negev. Etter Jesu tid kom Jesustroende jøder sørover til 

området, og «kristendommen» ble kjent. Dette skyldes romernes angrep på jødene lenger nord både 

under krigen i år 70 – 73, og under Bar Kockba-krigen i årene 132 -135. Per nå har syklister funnet 

verdien av å kjøre ruten fra sted til sted, og flere turister kommer til stedene.  

 
Ved Avdat-høyden ligger et elveleie. 

 
Det er huler i fjellet ved.   
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Til Avdat sammen med arkeolog 

For et år siden ble jeg med en gruppe til Avdat. Men denne gangen var vi ikke oppe på fjellet og beså 

oldbyen. Vi gikk over hovedveien og fulgte elvefaret sørover. Det var om våren, i april, så vi trengte ikke 

være redd for vinterregn som plutselig kunne skylle nedover elvefaret og gjøre skade.  

Plutselig så vi en åpning i fjellveggen, og vi krøp inn. Der var ikke helt mørkt, da lys kom ned fra et stort 

hull i taket. Der var tydelige spor etter utgravning for større forsamlinger av folk eller sauer, og også et 

relieff av kong Obodas.  

Oldtidens mangfoldighet slo imot oss. Var folket fritt, - inni seg? De søkte etter Gud; det var tydelig. 

Foruten kongene hadde de andre guder: Allat og Dushara.  

Bysantisk styre overtok området etter romerne, slik de gjorde i hele Jødeland, og kirker ble bygget på 

fjellet Avdat. St. Theodor ble en gresk martyr fra det 4. århundre, og et kloster ble bygget ved en av 

kirkene. Men så kom jordskjelvet rundt hundre år etter.  

Nå restaureres både Avdat, Shivta og de andre kjente stoppestedene, og gammel historie blir avdekket.  

   
Bilder: Inngangen sett fra innsiden. Turdeltaker fra Brasil, Ana Maria.    Hullet i taket. 

………………………………………… 

To hovedgrunner til jødisk emigrasjon fra Ukraina: Antisemittisk press og 

fattigdom 

Våre kontakter i Ukraina «People Who Care» sammenligner antisemittismen i Frankrike og i Ukraina. 

Når for eksempel en jødisk gravlund har blitt skjendet i Frankrike, så stiller presidenten opp og 

fordømmer det som har skjedd, gjerne sammen med de to forrige presidentene, og de går foran i stor 

demonstrasjon for jødenes rettigheter.  

I Ukraina ville det ikke skjedd. Fordi der er ikke demokrati. Der vises ingen tendens til å beskytte jødene. 

Utallige nasjonalistiske og radikale organisasjoner demonstrerer mot jødene og angriper, uten å bli 

straffet. De seneste årene viser slike hendelser.  

Av alle jødiske immigrantene til Israel de siste årene, var i år 2016 22.2% fra Ukraina, i år 2017 25% og i 

2018 26,4%. Det forteller om behovet for hjelp til jødene i Ukraina. 

5-7. mai i vår ble det holdt en konferanse i Kiev, Ukraina der presidenten for Verdens Jødiske Kongress 

var tilstede pluss Natan Scharansky, vår egen leder i «People Who Care» Igor Levenshtein og andre, på 

grunn av at antisemittismen øker, ikke minst i dette landet. 

 
Vi hjelper noen til Israel hver dag. Takk for at du hjelper oss å hjelpe enda flere. Og husk å 

be for dem!  
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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 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. 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 
fra utryddelse da de var i eksil. En del jøder var igjen i Jerusalem, derfor to 
dagers fest, for at alle jøder i det store området skulle vite festdagen.   

 
Inngangspartiet til gjestehuset 
i Ashalim. Ute-frokostbordet. 

Grethe taler på møte til Aglow i Bergen mandag den 26. august.                      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  
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