
 

                         Nyhetsbrev 4 – 2018, Årgang 24 

 

Jødene må ut av Ukraina 
I løpet av de siste tre år har fem millioner (5.000.000) ukrainere forlatt landet sitt, mange til Russland og 

Polen, og også til Italia, Tyskland, Frankrike, Sverige og Hviterussland. 

Jødene reiser mot sitt historiske hjemland; cirka 35 % av immigrasjonen til Israel er fra Ukraina. 

Årsakene til at folk rømmer Ukraina, er krigen, landets økonomiske kollaps, politisk ustabilitet, så å si 

ingen sosialhjelp og ingen talefrihet.  

Jøder og sigøynere har enda en grunn til å forlate Ukraina: økende anti-semittisme.   

Vanhelligelse av jødiske graver, minnesmerker og andre kultur-steder er økende. Neo-nazistene har ikke 

glemt mottoet sitt: «Ukraina for ukrainere», og følger tett opp. Neste steg er trusselen om å ta liv.  

Fra 2. verdenskrig vet vi at massakre på jøder og sigøynere skjedde samtidig, og nå er forfølgelsen av 

sigøynere horribel.  

 

Bildetekst: 25. juni i år i utkanten av Lvov: 
En sigøynercamp ble angrepet, tre 
personer såret av knivstikk, og en ble 
drept, David Papa, 24 år. De har opplevet 
seks alvorlige angrep de siste to måneder. 
Eksperter mener at pogromene 
(angrepene) har økt fordi det ikke blir 
straffet. Den sterke nazi-organisasjonen 
har offentlig sagt at de skal beskytte folket 
fra sigøynere og andre ikke-ukrainere (les: 
jøder), siden staten ikke greier å følge opp. 
Selv om EU har erklært at dette drapet er 
et rasistisk angrep, blir ingenting gjort.  
 

Jødene har fått en advarsel.  Det er fremdeles minst 300.000 jøder igjen i landet. 

Exodus Nord hjelper i gjennomsnitt en jøde ut hver dag. Vi kan hjelpe mange flere. Se neste side.  

Sigøynerne er høyst sannsynlig etterkommere av de ti israelske stammene. I Skandinavia har en gruppe 

på 250 sigøynere testet sine gener ved DNA-test, og har funnet sammenfallende gener med jødene.  

Takk til alle givere og forbedere for arbeidet vårt. Gud velsigne dere! 
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Bilde: Familien Sogoyan har nettopp mottatt 
Visum for å reise til Israel.  
Der er program klar for dem til å lære 
hebraisk og finansiell hjelp til mat og hus.  
Vi er glade for å ha hjulpet dem til et nytt liv 
i Israel. Familien finnes i tabellen under. 
 
Nedenfor ser vi en tabell som viser 
pengegaver Exodus Nord har gitt for juni i 
år, USD 5.000, og bidraget har gått til 12 
familier, totalt 39 personer. 

Det er mange som venter på hjelpen vår. Folk står i kø. 
 

Takk for at DU står med! 
 

 
List of persons who received help for making Aliyah, June 2018 

 

    
   

 
  Last  Given  Age Social status & Place of residence   Purpose of 

  Name Name   departure reasons in Ukraine USD support 

1 Gorin Yuriy 38 unemployment; Vinnitsa 496,75 provision, 

  Gorina  Tatiana 36 fear of anti-Semitism     repatriation  

  Gorin 
Daniil, 
Anastasiva 

8, 5       
documents 

2 Kudelya Yelizaveta 29 fear of anti-Semitism Vinnitsa 458,54 repatriation  

  Kudelya Vitaliy 40       documents 

  Kudelya Nazar, Yevgenjy 9, 3         

3 Sogoyan Vadim 38 fear of anti-Semitism Vinnitsa 420,33 repatriation  

  Sogoyan Yuliya 39       documents 

  Sogoyan 
Aleksandra, 
Aleksey 

16, 9       
  

4 Agranat Olga 37 fear of anti-Semitism Poltava  458,54 medications 

  Agranat Eduard 43 apoplexy stroke     repatriation  

  Agranat Violetta 7       documents 

5 Chermyanina Yuliya 25 fear of anti-Semitism Zaporozhye 382,12 repatriation  

  Chermyanin  Roman, Denis 
28, 18 

months 
      

documents 

6 Grauerman Vadim 25 fear of anti-Semitism Zaporozhye 382,12 repatriation  

  Grauerman Anna, Ilya 
23, 5 

months 
      

documents 

7 Zubareva Yelena 26 fear of anti-Semitism Kiev 458,54 repatriation  

  Zubarev  Valentin 31       documents 

  Zubarev  Sergey, Nelli 6, 52         

8 Simmen Anna 29 fear of anti-Semitism Dnipro 363,01 repatriation  

  Simmen Vyacheslav 39       documents 

  Simmen Vladimir 4         

9 Roberman Svetlana 27 fear of anti-Semitism Kharkov 363,01 repatriation  

  Roberman Konstantin 30       documents 

  Roberman Daniil 3         

10 Rivkin  Mikhail 31 fear of anti-Semitism Odessa 343,91 repatriation  

  Rivkina Olga, Anna 30, 4       documents 

11 Tsymbarovich Mariya 58 Retiree Odessa 420,33 repatriation  

  Tsymbarovich Irina, Vladislav 29, 2 fear of anti-Semitism     documents 

12 Dudka Aleksandr  8 fear of anti-Semitism Zaporozhye 343,90 repatriation  

  Dudka Marina  34 single mother     documents  

    Total:    39 persons   4891,10   
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Sykamor-treet, et spesielt fikentre 

Det vokser fire sykamor-tre i Ashalim. De står på en rekke 
mellom butikken og busstoppet. Tidlig om våren kommer 
frukt og blad samtidig, og på hver sine plasser på treet. 
Øverst i krona kommer bladene, men frukten får vi fatt i; 
den kommer langs stammen på treet.  
For en omsorgsfull Gud vi har, tenkte jeg første gang jeg 
iakttok dette treet. Her kommer frukten ut i passelig 
høyde så alle kan forsyne seg, små som store. 
Nå er ikke sykamor-fikenene de aller største og beste i 
fikenfamilien. De ble i sin tid kalt frukten for de fattige. 
Men de er fullt spiselige, gode og søte. Vi plukker og har 
på frokostbordet i Ashalim.  
Sakkeus fikk hjelp til å komme seg høyere opp ved bruk av 
et sykamortre da Jesus passerte Jeriko engang. Han var 
nok glad for den hjelpen. 
Trærne vokser i Jordandalen og Negev, og er et hint om 
lang historie for det fortrengte jødefolket innerst i 
Middelhavet.  

Foto: Leif Arne Bødal  
 

 

I Bibelens Gamle 
Testamente er dette treet 
nevnt syv ganger. I salmene 
er treet nevnt som kilde til 
mat (Salme 78,47).  
Kong David bad en offiser å 
se etter oliven og sykamor-
frukt til folket han for-
sørget (1. Krøn. 27,28). 
Sykamortreet har blitt 
kultivert siden gammel tid. 
Dette treet her er av det 
gamle slaget.  
 
Foto: Grethe 

Frukten kommet ut på 
stammen. Vi ser frukten på 
skjærebrettet. 
 

 
 

Tusen takk for alle gaver til vårt arbeid. For de av leserne som ikke har hatt mulighet til å gi noen gave 

de siste årene, blir vi takknemlig for at det gis en produksjonsgave til dekning for kostnadene med våre 

nyhetsbrev. Dette utgjør ca. NOK 250,- pr. år.  

 

Det skjer mye på «sørflanken» (Negev) i Israel. Vi får oppdatering hos fylkesordføreren.  

Kontakt oss for besøk med informasjon til din gruppe eller menighet. 

Følg med oss på Kanal10 Norge, lørdager kl 21:30 og søndager kl 09:30  
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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 videre 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. 

 
Gjestehuset i Ashalim er åpent i julen 2018.  
Norwegian begynner direktereiser fra Oslo til Israel den 1. oktober i år. Videre kan man ta tog og buss 
fra Ben Gurion til Ashalim (2 timer) og buss fra Eilat til Ashalim (2-2,5 timer). Ta en uke hos oss på den 
flotte høysletten som Negev er. Opplev det beste klimaet i landet.  
 

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. 

 

   Besøk oss på facebook.         
 
Se film fra krigssonen i Ukraina, tatt av People Who Care på vår web-side. 
Redaktør for bladet: Grethe Tangen Olsen 
 
Skattefritak for gaver i 2018 fra NOK 500 opptil NOK 40.000. Vi trenger da 
personnummeret ditt. Husk å skrive ditt fulle navn og adresse på giroen når 
du gir gaver. 

 
Februar månedsattraksjon:  
Nær Ashalim kommer 
nydelige lilla Iris-blomster 
opp av ørkensanden. 

 
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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