
 
 

 

                         Nyhetsbrev 5 – 2017, Årgang 23 

Fra krigssonen i Ukraina til Israel 
I august hjalp vi 42 personer hvorav 12 barn i skolealder.  

Barna kan nå få starte i begynnelsen av skoleåret i Israel. Dette ser vi av August-rapporten fra Exodus 

Nords samarbeidsorganisasjon People Who Care. Se den finansielle rapporten på side 3. 

 
Familien Loboda, Igor 45, Natalya 42, 
Stanislav 5 

Israel har sommerferie noe senere på sommeren enn det vi 
har, og begynner igjen 1. september. I år begynner 163 000 
førsteklassinger på skolen. De jødene vi fikk hjelpe til Israel i 
august, får også oppleve løvhyttefesten i Israel i høst. Alle 42 
er svært glad for den hjelpen vi har gitt dem.  
 
Når de får hjelp, får de også emosjonell støtte, noe de er glad 
for. Det betyr for dem at det er noen som bryr seg, som 
tenker på dem og hjelper dem gjennom den mørkeste tiden. 
De er så takknemlige mens de vandrer den tårnefulle veien 
mot det lovende land, Israel.  

Gjennom 11 år har Exodus Nord hatt samarbeid med People Who Care («folk som bryr seg»). Det startet 

under ett av de mange korstog i Russland etter åpningen til Sovjet-landene. Daglig leder i Exodus Nord 

ble kjent med et ukrainsk-jødisk ektepar som ville organisere en «bro» til Israel for emigranter, men 

hadde ingen penger. Vi lovet å støtte så langt vi kunne. TAKK TIL DERE ALLE! 

Vær med og bygg byen Sheizaf i Negev 

 

Bilde: Det er allerede satt opp enkle boliger, og ca. 20 familier er flyttet inn. Hovedgaten skal gå nær Golda Meir-

parken og mot Spa-en. Foto: Leiv Arne Bødal 

Exodus Nord vil samle inn 1,4 millioner norske kroner til bygging av byen. Blir du med? 
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Disse familiene fra krigssonen i Ukraina har vi nå hjulpet til Israel. 
 

 
Familien Royter 
 

Disse familiene er flyktninger fra Øst-Ukraina. 
De var blant de vi hjalp ut i august. Rundt tre 
millioner mennesker ble jaget fra deres hjem 
på grunn av krigens trusler. Mange forlot 
Russland, men rundt to millioner ble 
flyktninger i eget land. Det var det som skjedde 
med disse familiene. Exodus Nord har hjulpet 
mange jøder fra Ukraina til Israel disse tre 
årene krigen har vart. Diss familiene er 
«etternølere», de har ventet lengst mulig i håp 
om å få vende tilbake til hjemmene sine. 
Før krigen brøt ut, var Donetsk-regionen en av 
de rikeste i Ukraina. De rikeste oligarkene 
opererte fra Donetsk. Og der var en mengde 
små og mellomstore business-foretak i 
området. Før krigen, var folket i dette området 
velstående. Men krigen ruinerte alt de hadde. 
Aksjer, penger i banken og eiendeler er borte, 
og det er umulig å få det tilbake.  
Gjennom disse tre år har håpet vært at krigen 
skulle ta slutt så de kunne komme tilbake og få 
noe igjen av det de har mistet. Nå må de se i 
øynene at konflikten i Ukraina enten vil vokse 
til full krig eller vare gjennom mange år til. 
Håpet deres har «kollapset», sier People Who 
Care.  

 
Familien Kudirko 

 
Familien Khmurinskiy 
 

 
Familien Tiunov 

 
Familien Zhuravlyov 

 
Familien Yuryev 

De har absolutt ingenting igjen å leve av. Ikke hjem, ingen jobb, og ingen support fra staten. Og hva som 

er viktigst, ingen framtid for barna. Etter at håpet, illusjonene og resursene har seget bort, har de 

kommet til den erkjennelse at det tryggeste og beste stedet er det lovede land, Israel.  

 

Norunn Hågan Walvick tiltrer stillingen som informasjons- og markedskoordinator i 

Exodus Nord fra 1. oktober 2017. 

 

Hun skal arbeide med å markedsføre 
organisasjonens prosjekter på Facebook og andre 
sosiale plattformer, samt videreutvikle web-siden til 
Exodus Nord. Videre vil Norunn ha kontakt med 
menigheter og bønn-/Israelgrupper, og delta med 
informasjon om Exodus Nords arbeid.  
Norunn har bred erfaring fra menighets- og 
organisasjonsliv, og hun har en universitetsgrad 
med historie, pedagogikk og kirkelig undervisning. 
Hun har flere års erfaring fra prosjektarbeid.  
Vi ønsker Norunn hjertelig velkommen i arbeidet 
for Exodus Nord.  
Du som leser dette; gi denne informasjonen videre 
til menigheten din og kontakter ellers. 
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Liste over personer som har mottatt hjelp fra Exodus Nord i august 2017. 

1$= 25,48 
UAH 

     
   

  Last  Given  Age Social status & 
Place of 

residence 

Amount 
  

  Name Name   departure reasons in Ukraine UAH USD 

1 Pavlyuk  Vasiliy 39, 36,11,9  
refugees from the 
war zone 

Donetsk 12000,000 470,87 

2 Kireev  Oleg 38, 35,14 
refugees from the 
war zone 

Donetsk 9000,000 353,15 

3 Mesezhnik Mikhail 60, 48,11 
refugees from the 
war zone 

Donetsk 12000,000 470,87 

4 Palatkin  Ilya 
35, 26,17,3, 

4 months the fear of the war 
Vinnitsa 13000,000 510,10 

5 Zhuravlyov Igor 46,45,7 
refugees from the 
war zone 

Donetsk 9000,000 353,15 

6 Loboda Igor 45, 42,5 
refugees from the 
war zone 

Donetsk 9000,000 353,15 

7 Khmurinskiy Oleg 46, 42,12 
refugees from the 
war zone 

Donetsk 9000,000 353,15 

8 Kudirko Vladimir 38,32,7 
refugees from the 
war zone 

Donetsk 9000,000 353,15 

9 Yuryev Andrey 42,38,16 
refugees from the 
war zone 

Donetsk 9000,000 353,15 

10 Tiunov Vadim 49,41,12 
refugees from the 
war zone 

Donetsk 9000,000 353,15 

11 Royter Aleksandr 42, 36,8 
refugees from the 
war zone 

Donetsk 9000,000 353,15 

12 Kvich Yakov 76,69 no social guarantees  Vinnitsa 6000,000 235,43 

13 Kulyavtsev Igor 69,58 
the fear of 
antisemitism 

Vinnitsa 6000,000 235,43 

14 
Drachevskay
a Zinaida 76 

the fear of 
antisemitism  

Zaporozhye 4000,000 156,95 

    Total: 42 persons   125000,000 4904,85 

     
   

 
Executive Director CF “People Who Care”    

 

 

 
 

   

   

     
   

   

 
 

 

   

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

 
Hva er «å være under loven?» 
Er det loven til foreldrene våre som sa at det var synd å se en film på kino, å pynte seg med øredobber 
eller for en jente å gå i bukser? Eller – er det å være bundet av Guds lov slik vi leser den i 
Mosebøkene?  
Ungdom kan bli fortvila over lover og bud fra foreldre og andre i samfunnet. Ved å tro at Bibelens Gud 
står bak slike påbud, kan det virke til at enkelte vender seg bort fra kristendommen.  
Gud kom med nåden da Han gav oss Jesus som en soning for verdens synd. Samtidig er loven i Bibelen 
nyttig, og hjelper oss i livet. Gud sier jo at loven skal skrives i våre hjerter, noe vi burde betakke oss fra 
hvis vi tror at loven har blitt erstattet av nåden.  
Loven forklarer nåden 
En god ide er å granske skriftene og lære Guds bud. Da vil vi oppleve at budene er rettferdige, og 
forklarer nåden i frelsesverket. Derfor er det en sammenheng i hele skriften fra 1. Mosebok til 
Johannes Åpenbaring. Vi finner nåden også i Gamle Testamentet og loven i Ny Testamentet.  
 
Grethe 
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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. 

 
Opplevelser og severdigheter i nærheten: 
 
Abrahams brønner i Beer Sheva og området Kadesh Barnea ved den Egyptiske grense, militærcamper, 
farmer som serverer mat til de som kommer innom, interessante gamle ruiner som Shivta og Avdat, 
David ben Gurions museum og grav, krigsmonumenter og dagens vitale liv med bygging og utvikling av 
ørkenen som det store nye tårnet med solcellene utover ørkenen. Gode bademuligheter i fellesbasseng i 
Ashalim i sommerhalvåret, eller hele året i den store SPA-en nær ved eller i kibbutzen Mashabim.   
Ta en tur på kamelryggen eller kjør sand-board. For ikke å snakke om ørkensafari. Negev har blitt 

rangert som nummer 2 på verdensliste når det gjelder interessant område. 

 

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

 

   Besøk oss på facebook.  
Se film fra krigssonen i Ukraina, tatt av People Who Care, på vår 
web-side: www.exodusnord.org 

 

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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