
 

               Nyhetsbrev 2 – 2015, Årgang 21 

Kjære venner av det jødiske folk, Israel og Exodus Nord! 
 
Negev, Israel: 

Ørkenområde med småhus for øst-ukrainske jøder. Vi betaler 
noen av husene. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde: Økonomisjefen i kibbutsen 
Sde Boker i Negev, Erez Yardeni 
viser de nybygde småhusene som 
er gjort klar til å ta imot ukrainske 
jøder som flykter fra krigssonen. 

 
En stor slette i sørøstre delen av kibbutsen er lagt ut for å sette opp enkle hus/karavaner for å ta 
imot strømmen av jøder fra Ukraina. 20 småhus med fullt interiør er snart på plass, og mellom 
dem legges gå-ganger, og også beplantning rundt husene til vern mot innsyn og mulighet til en 
liten kjøkkenhage. Det planlegges flere hus. 

Hvert hus med elektrisitet, vann og kloakk er beregnet til en pris av NOK 500.000,-. 
 
Exodus Nord har til nå betalt ett hus, og håper på å kunne bidra ytterligere. 

TUSEN Takk til dere alle sammen! 
 
Den store ørkensletta har sikkert plass til 1.000 hus, og fylkeskommunen gjør sitt ytterste for å gi 
tak over hodet til de mange jøder som hals over hode må forlate hjemmene sine i øst-Ukraina.  

Kibbutsen Sde Boker som Israels første statsminister David ben Gurion grunnla i 1953, er nå den 
største i Israel, og har en stor del av forskningen og innovasjonen som skjer i landet. For et lite år 
siden innviet de den veldige solarcellepanel-parken på sletten i nord-øst i kibbutsen. Parken 
dekker 40% av Israels elektrisitetsbehov.  
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Ta en tur innom Sde Boker 

 

Hvis du kjører på vei nr. 40 sørover fra Beer 
Sheva mot Eilat, får du Sde Boker på venstre 
side av veien mindre enn en times kjøring 
fra Beer Sheva. Inngangen til 
bensinstasjonen der går inn til museet til 
David ben Gurion. Det er verd et besøk. 
Det er også krateret, den unike steinparken 
med steinbukkene og David ben Gurions 
grav noen minutter lenger sør.  
 
 

Bilde av ett annet av husene som bygges i Sde Boker for de øst-ukrainske jødene.  
 
For å se de omtalte husene, må en inn i kibbutsen og ha avtale med noen som kan åpne porten. 
Det kan være en fordel å nevne at en kjenner til Exodus Nord. Skal du besøke gjestehuset som 
Exodus Nord administrerer, må du kjøre inn på vei 211 før du kommer til Sde Boker. Der er unike 
severdigheter i området.  
 

Hanukka-feiring i Ashalim. 

Hanukkafeiringen – Lysfesten – feires av jødene i desember måned; noen ganger sammenfallende 
i tid med vår julefeiring. Sist desember var lysfesten en uke før vår julehøytid. 

Undertegnede deltok på 1. dag i lysfesten i Ashalim sammen med innbyggerne der. Vi var to 
personer fra det norske gjestehuset, og ble godt tatt imot i samfunnshuset av arrangørene. (Jesus 
feiret også lysfesten – les Joh. 10,22). 

Barna i Ashalim samlet seg først i studentkvarteret Ayalim, og gikk i prosesjon med bærende lys til 
samfunnshuset. Der tok Rabbineren over, fortalte hvorfor Hanukka feires, - og så begynte sangen. 
Alle kunne sangene, den ene etter den andre om Guds godhet som lot oljen brenne og lyset bli 
tent i Tempelet. De typisk slaviske tonene fylte hjertet og henførte tankene til middelalderens 
jødiske stetler/landsbyer i øst-europa, der mobben tvang jødene til å sette sine lysestaker 
innendørs. (Derav tradisjonen med lys i vinduet).  

Etter sangen fikk vi berlinerboller («sufganov»), og vi fra det norske huset måtte så absolutt 
smake.  

 

Hanukka stake på Ben Gurion flyplass 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde tatt av Grethe 21.12.14 kl. 03:44 Vi ser av 
lysene at det er 6. dag i Hanukka. 
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Familien Fil i Debaltseve i øst-Ukraina har rømt. De er nå på vei til Israel. 

 

Mange flere familier venter på vår 
hjelp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde: Foreldrene Olga og Vsevolod Fil (39 
og 44 år) med barna Syatoslav 20 år, Gleb, 
Akim og Yelitsaveta, 12, 8 og 4 år. 
 

Hele verden kjenner til at våpenhvileavtalen undertegnet i Minsk i februar har blitt brutt igjen og 
igjen i øst-Ukraina. Byen Debaltseve har blitt ødelagt helt ned til kjellerne. Folk sier at det er 
ingenting der som kan påbygges igjen; det blir lettere å fjerne kjellerne og bygge nytt.  

Lokale personer som ennå ikke har flyktet fra byen – i busser sendt fra begge parter i konflikten – 
henholdsvis ukrainske myndigheter som evakuerer folk vestover i landet, og separatister som 
flytter folk mot Russland, har ingen steder å gjøre av seg. De utbomba bygningene i byen er 
okkupert av opprørerne som har etablert sine egne militære lover, og tar over all maktstruktur i 
byen. Så lenge bombingen foregår, må de sivile gjemme seg i ruinene. Det hele er et mareritt. En 
og en halv million mennesker er på flukt i Ukraina.  
Familien Fil greide å rømme noen dager før den ble totalt ødelagt. De rømte fra katastrofen da alt 
tydet på at byen ville havne i opprørernes hender. De tok besteklærne på og rømte så å si 
tomhendt. De trenger ikke komme tilbake, for huset deres med alt som var i det, er nå bombet 
sønder og sammen.  

Familien befinner seg i en ekstrem vanskelig situasjon. De får ingen fri kost og losji som flyktninger 
fra de ukrainske myndighetene. De har leiet en leilighet noe som var nødvendig for de fire barna, 
men har ikke fått jobb. Pengene de hadde i banken har forsvunnet uten noen spor – de er der ikke 
lenger. 

Denne jødiske familien har bedt om hjelp til å dekke utgiftene til nødvendige dokumenter for å 
kunne emigrere til Israel. Mange jødiske familier er i samme situasjon.  

Ja, vi vil hjelpe dem!! Takk for at vi kan stå sammen både å hjelpe mennesker i nød, og å 
oppfylle profetiene.  

P.s.: Det er interessant verdenshistorie vi her får internt fra vår samarbeidspartner «People Who 
Care», så del gjerne disse historiene med andre. 
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Bilde av startpunktet av 
fredssøylene til grensen 
til Egypt. De strekker 
seg langt innover i 
landet. 

 

Besøk gjestehuset vårt i Ashalim, ca. 25 minutter fra grensen til Egypt. Der er norsk betjening. 
Pris i suiter per person per natt m/frokost: 200 ILS. Middag eller lunsj kan lett kjøpes ute, eller på 
huset: Middag: 50 ILS og lunsj: 30 ILS.  Bilen vår kan leies m/sjåfør på dagsturer.  Stor helårs-SPA 
med flere bassenger er like ved. Massasjetilbud. Her ligger også Golda Meir-parken for piknik.  
 
Besøk Web-siden vår: www.exodusnord.org.  Se film fra Ukraina. 
 
Slår du opp på Exodus Nords web-side vil du finne flere filmer. En av dem er nylig sendt oss fra 
samarbeidspartnerne våre i øst-Ukraina «People Who Care», og forteller om utgangen for jødene 
til Israel, samt viser krigshandlinger. Filmen tar 10 minutter. Det er også blitt laget et komprimert 
utdrag av dette stoffet til en 4-minutts film. Kikk på filmene; de viser interessant historie. Vil du ha 
filmen på DVD for visning f. eks. til menigheter, så gi oss beskjed. 
 
Takk til alle givere og forbedere for arbeidet vårt. Gud velsigne dere rikelig! 
 
Hilsen Grethe 
 
 
Skattefritak for gaver fra NOK 500 opptil NOK 20.000. Vi trenger da personnummeret ditt.  
 
 
Norge: Exodus Nord: Storekleiva 7, 5307 ASK, tlf.: 56-141411, Mob.: 906 

54 640, www.exodusnord.org e-mail: exodusno@online.no, Bankkonto: 7878 05 65135 
Sverige: Bankgiro: 54 35 17 – 7 
Danmark: Bankgiro: 858-6985 
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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