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Viktige 
data om  
Exodus 
Nord,  
Israel.
side 7

Knesset, Israels 
nasjonalfor- 
samling var 65 år 
14 januar i år. Les 
om markeringen 
og se bilder .   
side 4-5

Les om Rabbi 
Isak Kaduri, og 
hans åpenbaring 
for nåtiden.
side 6

USAs John Kerry har i året som er gått reist i 
skytteltrafikk mellom Jerusalem og Ramallah for å 
få en endelig avtale i havn for PLO-staten i jødenes 
gamle fedreland, bestående av områder som Judea 
(navn etter jødene), Hebron (navn etter hebreerne/
jødene), Samaria (navn etter Semer som solgte fjellet 
til Israel konge Omri for flere talenter sølv) og Gaza 
(der patriarken Isak bodde i sitt voksne liv).

Barak Hussein Obama har satt fristen for en endelig 
avtale for PLO-staten til april i år. Vil han greie det 
da, eller senere i år?

Bibelen (Joel 3,7) sier at hedningefolkene «delte mitt 
land», altså Jødeland. Kanskje menes det den forrige 
delingen langs Jordanelva, eller en deling det nå 
snakkes om. I alle fall har Israel Gud noe Han ville 
ha sagt om dette, og Han har gitt en del signaler i 
Bibelen.

Les leder side 2 som forteller om profetier  
fra Rabbiner, knyttet til denne tiden vi lever i.

Takk for gaver til prosjektene: Exodus Nord, giro: 7878 05 65135. 
Se den nye filmen om prosjektene i Negev på www.exodusnord.org

Blir PLO-staten Palestina 
klubbet gjennom i år?

I ISRAEL: John Kerry sammen med Benjamin 
Netanjahu i Israel. Foto: Ashernet



Exodus Nord

2

Nyhetsbrev 1 - 2014

I dette nyhetsbladet har vi 
igjen tatt med en artikkel 

som stod i magasinet Israel 
Today i 2006, oversatt av meg 
og trykket i bladet vårt nr. 3 
-2007. Artikkelen omhandler 
Rabbi Isak Kaduri som mente 
at navnet til Messias måtte være 
Yeshua (Jesus). Rabbi Kaduri 
hadde flere åpenbaringer; en av 
dem var at Messias ville komme 
til Israel etter Ariel Sharons 
død. Sharon var da statsminister 
og frisk. Se artikkelen side 6.

En annen rabbi, David ben 
Josef, som Exodus Nord har 
skrevet om, levde på 1200-tallet 
i Tyskland. Han mente at «Det 
hellige Landet» ville være styrt 
av muslimer (ottomanene) i 
åtte jubelår (400 år), videre ett 
jubelår ville gå før Den hellige 
Stad (Jerusalem) ville være 
på jødiske hender. Deretter 
ville det gå ett jubelår før det 
Messianske riket ville begynne, 
altså ved ca 2017/2018, mente 
David ben Josef. 

Profetien hans har så langt gått 
helt i oppfyllelse: Ottomanerne 
(Tyrkia) hadde herredømme 
over landet fra 1517 til 1917, og 
jødene kunne innta Jerusalem 
i 1967. Neste jubelår er ute 
i 2017/2018  (P.s.: jødisk 
kalender). Da skal jødene få sin 
eiendom tilbake i henhold til 3. 
Mos. 25,28,  - hvis straffen for 
ugudelighet er betalt. 

Er straffen betalt?

For mange år siden fikk jeg høre 

i Israel at rabbier hadde regnet 
ut når tid Israel skulle få landet 
sitt tilbake. Jeg fikk ikke data 
eller noe navn tilknyttet denne 
saken da.

Har oppdaget senere at mange 
endetidsprofeter har arbeidet 
grundig med dette spørsmålet. 
De fleste  tar utgangspunkt i 
Esekiel 4. kap. der Gud gir 
beskjed  om at Israel-riket 
(Nord-riket) skal straffes i 390 
år for sin ugudelighet. 

Israel-riket ble tatt i fangenskap 
av assyrerne i 722 f. Kr. I år 
606 f. Kr. ble fangene satt fri. 
Israels ti stammer hadde da 
sonet 116 år av de 390 årene. 
274 år gjensto. Selv om Juda-
riket (Sør-riket) sonet straffen 
i Babylon i 70 år, var de alle 
medskyldige i forkastelsen av 
Yeshua Messias i ca år 30 e. Kr. 

Denne synden var så stor at den 
ble syvdoblet ifølge 3. Mos. 
26, 18. Dermed ble de 274 år 
til 1918. Legger vi til de 30 
som allerede hadde gått fra 
år 0, kommer vi til året 1948. 
Det året var straffen betalt med 
hensyn til utlendighet fra landet.

Det gjenstår å se om David ben 
Josef og Isak Kaduri får rett. 
Iallefall tegner det til at vi har 
kommet et godt stykke inn i 
endetiden. 

Grethe

Leder:

Endetiden

Tro i Bibelen
Hebraiske ord har en rot på tre 
konsonanter. Roten er bærer av ordets 
grunnleggende betydning. La oss betrakte 
ordet tro ut fra dets hebraiske rot. 
w Tro heter ”EMUNA”. Roten er alef (a) + 
mem (m) + nun (n) : AMN. Verbet ”Aman” 
betyr å bekrefte, stadfeste, støtte, opprettholde. 
I en bestemt grammatisk form (niphal) betyr 
ordet å være trofast, og i atter en annen form 
(hiphil) betyr ordet å være sikker, å tro.  Da ser 
vi at   tro i Bibelen ikke er det vi sier når vi er 
usikre : Jeg vet ikke sikkert, men jeg tror at…..

Når vi ser hvilke andre ord som kommer 
av samme rot, får vi stadfestet at tro er full 
visshet….(Hebr. 11,1)

Ordet AMEN har samme rot. Amen betyr 
sannelig, virkelig. Jesus brukte dette ordet ofte 
. Et eksempel er i Johs. 5,24: Sannelig, sannelig 
(amen, amen) sier jeg dere. Uttrykket forteller 
at det som sies er 100% å stole på. 

Når mennesker sier AMEN til noe, betyr 
det at man bekrefter det som er sagt. Mange 
eksempler på dette finner vi i 5.Mosebok 27 
– her finner vi AMEN hele 12 ganger. Som 
eksempler kan vi sitere versene 24 og 25:

Forbannet være den som slår sin neste i hjel 
i hemmelighet! Og alt folket skal si: AMEN. 
Forbannet være den som tar imot bestikkelse 
for å slå noen i hjel og utøser uskyldig blod. Og 
alt folket skal si: AMEN.

Et par eksempler fra NT:

Johs. 5,24: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den 
som hører mitt ord og tror ham som har sendt 
meg, han har evig liv. Han kommer ikke til 
dom, men er gått over fra døden til livet.

Johs.6,47: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den 
som tror, har evig liv!

Sannhet heter på hebraisk EMET – dette har 
også samme rot. EMET betyr også trofasthet. 
EMET relaterer til Gud – trofasthet er en 
av hans egenskaper. (Brukt for eksempel i 
1.Mos.24,27)

Går vi til NT, ser vi at tro er oversatt fra gresk 
”PISTEVO” . PISTEVO betyr å tro, ha fast tillit 
til, være overbevist. Et annet ord med samme 
rot er PISTOS. Det betyr troverdig, pålitelig. Å 
tro på Jesus betyr å ha tillit til ham, tillit til at 
han virkelig er sannheten, veien og  livet .

Da ser vi at GT og NT gir oss et enstemmig 
svar på hva tro er.

Bibelsk tro er FULL  VISSHET.

Per Sverre BårdSen
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Fattigdom og håpløshet lå over 
familien. Josefa mistet mannen 
et halvt år tidligere, etter å 
ha brukt alle deres penger på 
kreftbehandligen. 
w Hun solgte også leiligheten, 
og fant et kryp inn for seg og 
mannen den siste tiden han 
levet. Som enke var pensjonen 
hennes bare 110 USdollar per 
måned, og det kunne hun ikke 
leve av. Derfor ble løsningen 
at hun flyttet inn hos sin sønn 
og familien. De bodde i en to 
roms hytte uten golv, og med 
en hjertesyk datter som også 
trengte en øyeoperasjon. (Det 
kan sees på bildet at gutten 
har eksem i ansiktet).  Leonids 
inntekt kunne ikke dekke 
behovene deres.

Da tenkte de på Israel, deres 
fedrenes land. Der kunne 
datteren få legehjelp. Og ikke 
minst Maya som er gravid 
med tredje barnet, kunne se 
framtiden lysere i møte.

Nå er de alle i Akko i Israel, 
takket være ekstra penger vi 
fikk inn i desember.
Takk for pengehjelpen dere; 
dette er bra! La oss be en bønn 
for dem i Akko!

Nøden 
tvinget dem 

til Israel

På kontiene tilsammen er gitt: Kr. 1.920 000,00     
En STOR Takk til dere alle!

Dette er litt mer enn året før, som gav oss: Kr. 1.804 000,00 (for 2012)
Året 2014 er Jubileumsår for Exodus Nord. Da har vi gitt hjelp til det jødiske folket i 20 år.

Vi feirer oss alle sammen med en STOR takk til Gud som har vært med og hjulpet oss disse årene. - Og ikke 
minst beskyttet oss under farer både i Israel og ikke minst i den første tiden på forskjellige steder i Russland, 

Finland, Estland, Ukraina og Hviterussland. 
 

VI INVITERER TIl EN JUbIlEUmSGaVE I ÅR!

GaveR GItt tIl exOdus NORd I 2013:

det ble redningen

EMIGRERTE 
TIL ISRAEL: I 
byen Vinnitsa i 
Ukraina bodde 
bestemor Josefa 
Raymisher, 74 år, 
sønnen Leonid 
Raymisher 40 år, 
hans kone Maya 
27 år, Nokolay på 
4 år og søsteren 
Anna på 3 år. De 
emigrerte til Israel 
sist desember 
og slo seg ned i 
Akko, takket være 
pengehjelpen fra 
Exodus Nord. Uten 
slik hjelp fra oss 
kan mange ikke 
emigrere til Israel, 
ifølge kontakt-
organisasjonen vår 
«People Who Care» 
(«Folk som bryr 
seg»).
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n Ordet «Knesset» betyr «Forum for 
samtale/argumentasjon». Dette ordet 
ble brukt i gammeltestamentlig tid som 
navn på samtalerom, gjerne i tilknytning 
til synagoger. 

14. januar i år understreket 
jubileumskomiteen denne funksjonen 
ved å åpne Knesset for hele folket. 

«Vi åpner Knesset for å minne publikum 
om at Knesset er et hus for hele 
folket», sa jubileumsleder Edelstein, 

«og at folket kan bli kjent med sine 
representanter».  Edelstein la til at 
han håpet det åpne huset ville hjelpe 
besøkende å forstå at Knesset hadde 
betydning for den enkeltes livsvilkår. 
Han regnet med at de alle ville få en 
ekstra opplevelse. 

Knessets 65 års fest begynte klokken 9 
om morgenen og sluttet av klokken 4. 
Ved avslutning ble det bedt en spesiell 
bønn av sjefsrabbineren i plenumssalen, 

GUIDE (t.h.): Denne 
hyggelige guiden viste 

oss rund i Knesset. 

Knesset-bygningen i Jerusalem jubilerte 14. januar - 65 år
Staten Israels nasjonal-

forsamlings-lokale 
var forberedt allerede 

ved statens opprettelse  
14. mai i 1948. Åtte 
måneder senere var  

det ferdigbygget. 

SAL: Stotingssalen i Knesset.

UNDER: Høsten 2012 
var journalister og 

mediainteresserte på 
Israeltur arrangert av 

Exodus Nord. Besøk 
i Knesset var del av 

programmet.
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etter hilsener fra President Simon Peres, 
Statsminister Benjamin Netanjahu,, 
opposisjonsleder Isak Herzog og Yuli 
Edelstein. 

Alle som ville besøke Knesset måtte 
melde seg til Knessets besøkssenter. 

Aktiviteter var planlagt for dem som 
møtte. Fokus ble satt på forskjellige 
gruppers situasjon i samfunnet. I ett rom 
diskuterte flere MK (medlem i Knesset: 
stortingsrepresentanter) hvordan det var 

å være immigrant til Israel. Ett panel 
diskuterte hvorvidt journalister fikk god 
nok informasjon fra Knesset. Enkelte 
lovforslag var oppe til debatt, og denne 
diskusjonen var spesielt myntet på 
studenter. 

Videre var der kunstnere  som 
portretterte artisten Mark Chagall, 
som hadde designert vegger og laget 
mosaikken på golv i Knesset da 
bygningen var ny. 

Golda Meir, Menachem Begin, 
David ben Gurion og andre historiske 
personligheter ble laget portrett av. 

Barna fikk høre historier om landet, lest 
av Edelstein eller andre MK-ere, og det 
var konkurranseoppgaver av forskjellig 
art for barn og ungdom. 

Virkelig en Knesset-opplevelse!

GTO

Knesset-bygningen i Jerusalem jubilerte 14. januar - 65 år

INNE: Vi ser Øyvind Evensen og 
Margrete Taule ta bilder. Knesset-
vakten ser mistenksomt på Øyvind.

MALERI: 
Vegg-
maleri i 
Knessets 
hovedhall. 
Foran 
Norunn 
Hågan 
Walvick. 
Foto: GTO

STEINORNAMENT: i gulvet i 
hovedhallen i Knesset. De viser de 
fremste jødiske symboler.
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Havets menn, fiskere og 
hvalfangere utgjør mannskoret 
som synger på CD-en. Den gis 
til deg som vil høre den. 
w Ikke mange kristne mannskor er 
igjen i det langstrakte landet vårt, men 
mannskoret på Fedje er fremdeles aktiv. 
Klare, sterke stemmer fra øya lengst 

vest i havet danner en symfoni som 
er en opplevelse å høre. Og tekstene 
forteller at Herren, Israels Gud kan stille 
stormen, - også i Nordsjøen.

Korets mangeårige leder, Olaf 
Kongestøl leser egne dikt om den evige 
losen som hjelper når bårene bryt.  En 
unik CD. 

 Øya Fedje er det stedet jeg selv har 

vokst opp, så jeg har personlig erfaring 
med folket og kulturen der. 

Takk til Fedje Mannskor som har gitt 
oss CD-en for å oppmuntre våre givere.

Bestill CD-en, og du betaler bare 
forsendelsen.

Grethe

Gratis CD til deg 
som er glad i 

sang og musikk

Noen måneder før 
en av Israels mest 
prominente rabbier 
døde, Isak Kaduri 
(foto), skrev han 
navnet på Messias 
på et notisark, puttet 
det i en konvolutt og 
bad om at det ikke ble 
åpnet før ett år etter 
hans død. 
w Isak Kaduri ble 108 år og døde i 
september 2005.  I september 2006 
åpnet hans sønn og rabbi David 
Kaduri, det hemmelige brevet. Han 
ble forskrekket over innholdet. Faren 
hadde tatt utgangspunkt i ordet om 
Messias: ”Han vil løfte folket og bevise 
at Hans Ord og Lov er holdbar”. Navnet 
på Messias måtte være Yeshua eller 
Yehoshua. Og det betydde ”frelse”, 
dokumentert i Sakarias 6,11 og Esra 3,2. 

Det er lett å forstå at dette brevet først 
skulle offentliggjøres etter rabbiens død, 
for det skapte stor røre i alle ortodokse 
skoler i Israel. Rabbier ved hans egen 
ultra-ortodokse skole i Jerusalem 
påstod at dette var en forfalskning, hans 
egen sønn 80 år gamle David Kaduri 

mente at faren ikke hadde 
skrevet dette, men fortalte 
til pressen at faren de siste 
årene før sin død fortalte at 
Messias hadde vist seg for 
ham i en visjon. Messias 
hadde sagt at han snart ville 
komme tilbake til Israel. 
Mens hans sønnesønn Josef 
Kaduri var sikker på at 
det hemmelige brevet var 
skrevet av bestefaren, og 
det var også flere av hans 
religiøse etterfølgere. 

Rabbi Josef Kaduri sa at bestefaren 
snakket ofte om Messias’ komme, 
og forløsningen for Israel gjennom 
Messias. Noen måneder før Isak Kaduri 
døde hadde han forbauset etterfølgerne 
sine ved å fortelle dem at han hadde 
møtt Messias. Han nevnte også at 
Messias ville komme til Israel etter 
Ariel Sharons død. (Sharon var 
statsminister, men var ikke blitt syk på 
den tid brevet var skrevet). 

Rabbi Isak Kaduri ble oppsøkt av 
mange, og han bad for dem til helse. 
Over 200.000 deltok i begravelsen hans. 

Rabbi Isak Kaduri sa at det var 
vanskelig for mange i samfunnet å 
forstå personen Messias. Lederskapet til 
en Messias av kjøtt og blod er vanskelig 

å akseptere for mange. Som leder vil 
Messias ikke sitte i et kontor, men være 
ute blant folket og bruke media til å 
kommunisere. Hans styre vil være rent, 
og uten personlig eller politiske ønsker. 
Bare rettferdighet og sannhet vil skje 
under Messias’ styre, sa Isak Kaduri. 

Alle ville ikke tro på Messias med en 
gang. Det ville bli lettere for sekulære 
jøder å tro på ham enn ultraortodokse. 

Åpenbaringen av Messias ville skje i 
to faser: Først vil Messias aktivt innta 
sin posisjon uten å fortelle at han er 
Messias. Etter det vil han åpenbare 
seg selv, ikke nødvendigvis til skolerte 
jøder, men til enkle folk, sa Isak Kaduri. 
(Var det ikke det han gjorde for 2000 
år siden? Kommentar GTO). Mange 
har kjent Hans navn, men ikke trodd at 
Yeshua var Messias, sa Kaduri videre. 
”Når Messias kommer vil han redde 
Jerusalem fra fremmede religioner 
som ønsker å regjere byen. De vil 
ikke få suksess fordi de vil sloss imot 
hverandre, sa rabbien.

Rabbi Isak Kaduri ble besøkt av mange. 
Hans etterfølgere forteller om mange 
mirakler som skjedde, og at han forutsa 
mange katastrofer.

Fra maGaSineT iSrael TOday. 
OverSeTTelSe: GTO

Rabbi åpenbarer navnet på Messias
En kjent rabbi skrev navnet til Messias på et ark - gjemt til nå
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Å arbeide på farm i Negev kan 
du gjøre hele året. Når det ikke 
høstes, må det plantes eller 
lukes ugress. Men uken under 
løvhyttefesten og påsken arbeides 
det ikke, heller ikke på sabbaten. 
w Exodus Nords kontakter har bygget 
hytter på markene, der det kan bo en, to 
eller flere i hvert rom med toalett, dusj og 
aircondition. Kjøkkenmuligheter. Gratis 
kost og losji når du arbeider.

Farmerne har bedt om at de som vil 
hjelpe dem på markene, henvender seg 
til Exodus Nord. Det viser at vi har 
opparbeidet tillit. Du kan arbeide en uke 
eller opp til tre måneder. Du må kunne 
noe engelsk, eller en i gruppen. 

Klimaet i Negev er tørt, så 
sommervarmen kjennes ikke så hard, men 
drikk mye da. Om vinteren kan det bli 
kaldt om natten, men aldri frost. Ta med 
langarmet skjorte for å hindre solbrenthet. 

1. Ring eller e-Mail Exodus Nord i 
Ashalim i Israel og spør om det er plass 
på en farm. 

2. Deretter bestiller du billett og kommer 
ned til Exodus Nords hus i Ashalim. (Ta 
tog fra flyplassen til Beer Sheva, ca. to 

timer, og buss til Ashalim, ca. 25 min.) 
Du blir kjørt videre til farmen. 

Du kan ta hellig-/fridager i det norske 
huset i Ashalim. Overnatting med frokost 
200 ILS pr. døgn. 

Sightseeing kan du bestille hos oss i 
Ashalim. Vi kobler på kjentfolk. 

Exodus Nord gir kun informasjon om 
mulighet for å arbeide på farm, og kan 
ikke holdes ansvarlig for uforutsette 
hendelser vedrørende arbeidet på farmen. 

Israel: Tlf. 00 972 8 6555 977 
eller 00 972 54 230 8681. E-mail: 
exodusnordashalim@ gmail.com 

w Reis til BeerSheva med 
buss, tog eller bil. Kjør 
videre sørover ca 25 min. 
på hovedvei nr. 40 mot 
Eilat. Kjør innpå vei 211 
mot sjekkpunktet til Egypt. 
Etter få minutter er du i 
Ashalim. Eller ta buss nr 44 
fra BeerSheva til Ashalim, 
eller ring oss fra BeerSheva, 
så hjelper vi. Fra Eilat kan 
du kjøre opp på vei nr. 40 
og stanse i Ashalim før du 
kjører videre nordover.

Overnatting m/frokost: 200 
ILS. Kan kjøpe middag hos 
oss, eller på de forskjellige 
farmene. Kan bade i 
sommerhalvåret i det lokale 
bassenget i Ashalim, ellers 
er SPA-en åpen hele året (5 
min. med bil).  Området har 
mange militærcamper.

Severdigheter: Shivta, 
Egypts grense/Kadesh 
Barnea, Ezuz, Sde Bokr, 
Avdat, Observatoriet/
Steinhotellet i Mispe 
Ramon osv. Jeeptur 
i ørkenen, kameltur 
eller hestetur, besøk i 
beduinertelt, utvikling/
innovasjon i ørkenen eller 
kulinariske måltider på 
farmer.

Velkommen 
til gjeste-
huset vårt 
i Ashalim

I HAGEN: Turid i hagen i Ashalim.

HUSET: På dette bildet er huset i Ashalim nytt. Nå har vi hatt dette huset i 6 år.  
Øverst t.h.: Frokost i Ashalim.

FROKOST: Ved kjøkken-
bordet Oddbjørg og Ingunn. 

Orientering vedrørende arbeid 
på farm i Israel
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P
ost- 

abonnem
ent B

A
dr.Returadr.:
Exodus Nord, 5307 Ask

- er en humanitær 
organisasjon som hjelper 
jøder fra ex-Sovjet å 
emigrere til Israel.
Org.nr.: 970916083

Adr: 5307 ASK
Tel: 56 14 14 11
Fax: 56 14 90 68
E-post:
exodusno@online.no
www.exodusnord.org

Norge:
Postgiro: 7878.05.65135
Bankgiro:3630.07.10233

Sverige:
Postgirot: 54 35 17-7

Danmark:
Postbank: 000 858-6985

Israel:
Exodus Nord 
Etrog street 52
P.B.67 - 85512 ASHALIM 
exodusnordashalim@gmail.com
Tlf: 00 972 8-6555 977
eller mob. 00 972 54 230 8681

Frivillig kontingent: 
Kr. 200.- pr. år

Daglig leder for Exodus 
Nord og redaktør for 
informasjonsavisen: 
Grethe Tangen Olsen

Takk for ditt bidrag!
Gud velsigne deg!

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

Israels Gud trenger oss mer 
enn noensinne. Han har 
sagt at den som hjelper den 
fattige, låner til Herren. Du 
som ikke har gitt noe på 
lenge, vi oppfordrer deg 
spesielt. Om få måneder vil 
vi kanskje se Esekiel kap 38 
og 39 bli en realitet. Derfor:
Støtt Israel og Be for 
Israel.

w For at du som giver skal 
komme inn under denne 
ordningen, er det en del 
forutsetninger som må på 
plass.
w Vi må ha personnum-
meret (11 siffer) til den som 
ønsker fratrekk for beløpet 
på skatten. Send person-
nummeret før nyttår. 
De som allerede har opp-
lyst oss om personnummer, 
er registrert og trenger ikke 
oppgi det på nytt. 
w Den som ønsker fratrekk 
på skatten, må huske å sette 
avsender, det vil si ditt eget 
navn, på girotallongen for 
hver innbetaling.

w Ektepar kan enten dele 
det innbetalte beløpet, 
sende penger hver for seg, 
eller føre skattefradraget på 
den ene.
Det er fortsatt slik at givere 
kan gi til flere organisas-
joner, og få tilsammen et 
fradrag på maks 12.000,-.
w Exodus Nord må ved 
årets slutt sende oversikt 
over inn-betalt beløp for 
hele året, på den enkelte 
givers navn med fødsel-
snummer, til skatte-kon-
toret.
Takk for din gave til 
jødene.

skattefritak for gaver:

VOLONTØR: Har du lyst å være volontør i Negev?

Exodus Nord  
20 år - 23. april
23. april 1994 ble den hu-
manitære organisasjonen 
formelt stiftet. Årsaken var 
de store behov i tidligere Sov-
jet for transport av jødiske 
emigranter på vei til Israel.
w Jewish Agency, Israels forlengede 
arm i dette arbeidet konsentrerte seg 
om de store byer i Sovjet-Unionen. 
For at vi skulle kunne hjelpe jøder 
også på mindre steder, trengtes 
busser, sjåfører og penger til å utføre 
arbeidet. 

Vi satte i gang med norske busser, som se-
nere kom over på russiske skilt. Hovedan-
svarlig bussjåfør var Magnar Opheim fra 
Ølen. Han er også bilmekaniker, og med på 
reisene var bl.a. Cato Risøy, Martin Nævdal, 
Sigurd Eikaas og flere andre. Senere kom 
russiske sjåfører til. 

Vi startet i Russland, og økte videre på i 
Ukraina med innfødte bussjåfører. På vei fra 
Norge var bussene fyllt med humanitære va-
rer. Baltikum og Hviterussland fikk også av 
vår hjelp. 

Administrasjonen i Norge og utviklingen av 
arbeidet var undertegnedes jobb.

Mer info om dette i neste nummer.

GTO

20 ÅR: I april er det 20 år siden Exodus 
Nord ble stiftet. Leder, Grethe Tangen Olsen, 
er takknemlig for all støtte gjennom årene.


