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Avduking av oppussede fellesarealer i Ashalim

Fylkesordfører Eran Doron og leder i Exodus Nord, Grethe Tangen Olsen avduker en platte utenpå
samfunnshuset.
Det er hele 40 år siden Knesset, Israels Storting klubbet igjennom at høydedraget Ashalim skulle
utbygges som en landsby, en «jashuv». Området var kjent fra gammel tid; det var et punkt på
nabatêernes krydderrute fra sørspissen på Saudi-Arabia til Gaza. Derfra ble krydderet skipet videre til
Europa.
Den forrige ordføreren i Negev, Shmuel Rifman, fortalte oss om drømmen han hadde om å bygge ut den
delen av krydderruten som gikk gjennom sør-Israel fra Petra. Denne drømmen lever videre hos
nåværende politisk lederskap i Negev.
Fra gjestehuset vårt kan vi gå gjennom hullet i gjerdet rundt Ashalim, og mot det store feltet med
solarcellepaneler i vest. Der er en eldgammel brønn, renovert for ikke lenge siden, og elvefaret der folka
gikk ved, også på Jesu tid, er lett å se. Ti minutter med bil nærmere grensen til Egypt ligger ruinene etter
byen Shivta, som på Jesu tid var en blomstrende handelsby. Nå er Shivta-ruinene i ferd med å bygges
opp igjen, og det er også de steder som har relevans til historiske områder. Landet ikke bare bygges,
men bygges opp igjen. Det har vi også Skriften på skal gjøres.
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Hilsen fra Grethe:

Identiteten i den kristne familien
Vi kjenner historien fra Bibelen om den fortapte sønnen (Luk kap. 15) som kom tilbake til farshuset. Han
ble møtt av en far som sprang ham i møte, kysset han og førte han hjem.
A. Kappen.
Han fikk en flott kledning, en kappe som viste identiteten til familien. Varmen, omsorgen og verdien som
kappen representerte, skulle tilgodekomme dem som bar den.
2. Kor. 5, 17-19 sier: Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er
blitt nytt. - Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og gav oss forlikelsens
tjeneste. – Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres
overtredelser, og la ned i oss ordet om forlikelsen.
B. Ringen.
Den fortapte sønnen fikk «Ringen» på fingeren. Det var ikke for å ta seg bra ut; det var signet-ringen,
familieseglet som gav autoritet til å handle i farens navn.
C. Skoene.
Sko på føttene skilte tjenerne fra sønnene. Tjenerne hadde ikke sko. Sko på føttene betydde
gjenopprettelse til fullverdig sønn i familien.
D. Selskapet.
Hvis sønner eller døtre i eldre tid gjorde opprør mot farens autoritet, og/eller reiste hjemmefra, holdt
familien en «Skammens seremoni», som betød at en aldri kunne komme tilbake. Vi kjenner til at det
fremdeles brukes en skikk blant muslimer om å «ta vare på familiens ære» ved å anse «den fortapte
sønn» som død.
Denne skikken var nok levende på Jesu tid, siden Jesus brukte den i lignelsen. Jesus forklarer Guds
tankesett som er tilgivelse og gjenopprettelse. Festen ble holdt da sønnen kom tilbake; en stor
Gledesfest, da det gjeveste dyret ble ofret. For: Jesus tok vår skam på seg.
«Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i Ham skal bli rettferdige for Gud»
(2. Kor. 5, 21).
Takk Jeshua!

Ordet Nazaret’s betydning
Jesu foreldre valgte å bosette seg på dette lille stedet. Det hadde ingen bibelsk historie, og heller ikke
noe rabbinsk studiesenter.
Profeten Esaias skriver om Juda stamme som et stort tre, som var blitt kuttet ned til en rot. (Es. 11.1).
«Men en kvist skal skyte fram av Isai’s stubb», forklarer Esaias.
I det hebraiske språket har alle ordene et komprimert «rot-ord», og rot-ordet for nazaret er «netzar»,
som betyr «kvist». Navnet Nazaret indikerer at kvisten som kommer opp fra Isai’s stubb, har med ordet
nazaret å gjøre.
Dette refereres ikke til et «nasireer-løfte», men til den messianske kvisten som står omskrevet videre i
det nevnte 11. kapitlet. Det gjelder utvilsomt Jesus. Jesus ble kalt – på hebraisk for en «nazorean», en
rotkvist. «For at det skulle bli oppfylt som var talt ved profetene, at Han skulle kalles en nasareer».
(Matt. 2,23).
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Avduking av samfunnshuset i Ashalim
Exodus Nord gav donasjon til oppussing for
vel et år siden, som Ashalim-styret har brukt
på en god måte, med mange som gjorde
volontørarbeid.
Midt under korona-tiden, i april var lokalstyret
ferdig med renoveringen av to bygninger:
samfunnshuset, og administrasjonsbygget som
inneholder posten, rom for lokalstyret, rom til bruk
for innbyggerne med kopimaskin , PC og annet, et
lite kjøkken og WC. Det ene lille rommet er så
lydtett, at det kan brukes til opptak for TV og radio.
Det ble stor fest. Mange var glad for de nye lokalene, og takken gikk til Exodus Nords styre. Exodus
Nords leder kvitterte med å sende takken videre til Exodus Nords givere som trofast står sammen med
Israel. Takk skal

Exodus Nord’s givere ha!

Styreleder i lokalstyre i Ashalim, Patrick
og postdamen Bat’El. Navnet Bat’El
betyr: datter til Gud, for ordet Bat
betyr datter, og El betyr Gud.

Her forklarer ordfører Doron meg
hvorfor han kom noe forsinket til
avduknings-seremonien. En kamel
hadde sprunget på en bil på veien ikke
langt fra kommunehuset. Sjåføren døde.
Israelsk TV ville ha hans kommentar

Nydelig fruktfat på bordet. Og i tillegg
canapéer, sushi og annet godt.

En av de ansatte i fylkeskommunen viser
meg den nye kjøkkenkroken i
samfunnshuset. Dette huset blir brukt av
alle innbyggerne til større begivenheter, og lokalstyret bruker lokaler
under høytider.Her kan man gå og få
berlinerboller og høre Hanukka-sanger.

Tilstede var funksjonærer tilknyttet
posten, entreprenøren og de ansatte
som renoverte, samt representanter fra
fylkeskommunen Negev.
Vi ser at denne begivenheten skjedde
under koronatiden.

Opptak for TV fikk Exodus Nord prøve
uken etter, da Kanal10 i Norge ville ha
en Skape-samtale.
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Koronatiden i Israel i vår ble godt utnyttet:

Gjestehuset og hagen ble renovert
Oftest er tiden knapp når Exodus Nords ledere er i Israel; programmet er gjerne fastlagt: arbeidet
sammen med regnskapsfører og banken i Jerusalem, og gjerne også advokaten har første prioritet,
sammen med kontakt med fylkeskommunen. Deretter de videre møtene som følger.
Nå i vår kunne mye gjøres med hus og hage, og spesielt fordi arbeidsfolk som bygningsmann, elektriker
og gartner var mer eller mindre «hjemmearbeidende» på grunn av koronaen.

Gilad (bygningsmann) pusset alle
murene rundt hagen og bygget et
høyere rekkverk på vest-siden mot
oliventrærne. Der ble satt inn en port.
Murene rundt takterrassen ble også
pusset.
Elektrikeren sjekket alle elektriske
ytterdører, her sammen med naboen
vår, Gilad, som hjelper.

Alle lampene i huset lyser, også ny
lampe over bassenget. På skiltet
står det: «Vann i ørkenen»
Under er fontenen der vannet
kommer ut.

Arthur fester vannledningen til
urnene på taket. Der har vi en liten
vanncomputer som sørger for
mengde av vann til urnene og når tid
det skal vannes.
Flink med hagearbeid, guiden
Arthur du Mosch kom fire hele
dager og gav forsterkninger med
hestemøkk, jord og brune porøse
småstein på toppen.

Hoved-vannkomputeren står nede i
hagen. Fagfolk regulerer den.
Arthur er mannen som fikk en leopard
på dyna midt på natten da den jaktet
katten. Se www.art4tour.com

Et tysk ektepar, Viktor og Klara, var
i huset i fire dager og jobbet med
renovering og forsterkning på tak
og ellers rundt mange steder.
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Koronatiden: Reaksjoner i Israel
Tilstedeværelsen i Israel under koronatiden gav innsikt i reaksjoner i befolkningen på
oppslagene om korona-situasjonen i inn- og utland.
Reaksjonene var delte i befolkningen. De ultra-ortodokse jødene har store familier og mye samkvem, og
ofte sine egne regler, og hadde vanskelig for å innordne seg restriksjoner satt av øvrigheten. Derfor ble
det hyppigere smitte blant dem, og større dødsantall. Seinere i perioden var det beduinerne (arabere)
som hadde vanskelig for å innse behovet for å hindre smitte. Israel gikk tidlig ut med hjelpemidler som
masker, sykehusutstyr og lignende til «Vest-breddens» arabiske befolkning. Det ble et godt samarbeid
blant de lokale araberne, som hjalp dem fra de store smittetallene.
Israel hadde dessuten en annen oppgave: Irans trussel om utslettelse av Israel gav dem et «pusterom»
til å gjøre noe med saken. («Pusterom»: forhåpentlig noe fravær fra Vestens fordømmelse). Iran fikk
mye av sine atomanlegg jevnet med og under jorden, og transport av illegale våpen fra Iran til Syria og
Libanon ble ødelagt på veien, sannsynligvis av Israel. Iran prøvde seg en gang på å forandre
datainnstillingene for tilsetning av forskjellige stoffer i drikkevannet i Israel, men Israel oppdaget skaden
og hindret ødeleggelse.
Iran er klar til gjengjeldelse. Israel venter krig. «Det er snakk om når krigen kommer, ikke om den
kommer», sa folk i Negev kommune til meg. Iran har store problem. Gresshopper i enormt antall tok
veien fra øst-Afrika, svinget unna Negev, og fløy videre til Iran. Der har ødeleggelsene vært enorme.
Avlinger ble borte. Dessuten har mange personer bukket unna for korona-viruset. I skrivende stund (26.
juli) sier Irans president Rouhani at rundt regnet har viruset vært innom 25 millioner iranere av landets
81 millioner innbyggere. 200.000 har vært hospitalisert. (Jerusalem Post). Mange dødsfall. Også blant
det religiøs/politiske lederskap. Store folkemengder har protestert i gatene mot det ledende
presteskapet.
Tanken på en kommende krig har vært med på bestemmelsen i Israel om «å lukke landet». Israel vil
helst se familiemedlemmer i hjemmene sine, fremfor i oppdrag på veier og andre steder, hvis en krig
plutselig skulle inntreffe. Enkelte dager har det vært nære på. Nå ventes datoen 3. november. Da skal
USA velge president for de neste år. Hvis Trump blir gjenvalgt, vurderer media i Israel det slik at Iran
forstår at de ikke får de mange dollar-milliardene i støtte, slik de gjorde under andre USA-presidenter.
Det kan gi krigssignalet.
Syria og Irak er mye oppslukt av Iran. Nasjonalistene der kjemper mot Irans terrorvelde i sitt eget land.
Libanon ligger med brukket rygg, økonomisk. Folket har lite mat, og spanderer sine liv ved å gå til gatene
for å protestere mot inntrengeren Hisbolla, Irans forlengede arm.
Jeg husker sluttresultatet etter Libanon-krigen i 2005 – 2006. FN lovet at FN-styrkene skulle sørge for et
Sør-Libanon uten terrorister med våpen. I dag står 100.000 raketter der som kan nå hele Israel, og i
tillegg har Hisbolla gravet tunneler under grensen til Israel, slik det er gjort fra Gaza.
Israel lever under en konstant helsetrussel, enn si dødstrussel. FNs lover sier at dersom et medlemsland
truer et annet medlemsland, skal de første ekskluderes fra FN. Så har ikke skjedd med Iran.
Grethe
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Under koronatiden satt Exodus Nords leder i Negev og skrev informasjon for
web-siden og facebook-siden vår. Her er noe av informasjonen:
20.03.20
Israel hjelper Hamas med korona-viruset.
Hamas i Gaza har ikke utviklet noe system for sivilbefolkningen i en krisesituasjon. Israel sender inn til dem utstyr
til test, og munnbind. Pluss undervise om hvordan de skal kunne forholde seg for å hindre smitte. Hamas har vært
opptatt av å lage dødelige våpen som har blitt sendt over sivilbefolkningen i Israel.
På Vestbredden (Judea og Samaria) er situasjonen omtrent den samme, men noe bedre da Israel med en gang
korona oppstod, sendte hjelp. PLO bruker nå samme metode som Israel for å beskytte innbyggerne, og klager ikke
på Israel.
Egypt og Jordan er i faresonen da de ikke vil innrømme at de har korona-infiserte personer i landet. En
fremtredende lege i Jordan sa til israelsk presse at han var bekymret.
21.03.20
Både Israel og andre land skylder på Kina for denne ulykken. Kina visste om det allerede i høst, men ville ikke
"tape ansikt" da de hadde sagt at alt var i orden. Den nære forbindelsen mellom Kina og Iran gjorde at sistnevnte
har fått så mange døde. De har ikke beredskap for slike situasjoner.
Det har heller ikke Jordan og Egypt, som ikke vil ut med hvordan stoda er hos dem. Men en israelsk kilde sier at de
kan se fra lufta tillaging av fellesgraver på Jordans side. Jordan er spesiell tett ved Israel, da kontakten med Jordan
og palestina-araberne på Vestbredden er stor. Israel har nå tett grense til de arabiske landsbyene i Judea og
Samaria, det vi si at bare nødvendig personell får komme til og fra over grensen.
22.03.20
Israel hjelper Italia:
4.825 personer i Italia er døde av viruset, 5.000 har blitt smittet bare det siste døgnet, nå tilsammen 53.000. Den
israelske legen Guy Peleg som hjelper ved sykehuset i Parma i Italia forteller at syke personer over 60 år ikke får
hjelp av pustemaskiner, da disse skal brukes til yngre. Israel sender nå flere tusen pustemaskiner til Italia.
Pårørende til de døde har det vanskelig, da fare for smitte setter fysiske grenser, og begravelser skjer ved at
kistene kjøres direkte til krematoriet.
23.03.20
Caroline Glick, Jerusalem Post:
"Iran kan angripe Israel som et resultat av de økende antall korona-smittede blant iranerne. Presteskapet tror at
deres messias, Madhi kommer ved endens tid. For å påskynde hans ankomst, kan de trenge å starte
"Harmageddon". Mahdi kommer under trengselstider. Nå graver Iran flere og flere massegraver for korona-ofre."
Vestens befolkning har vanskelig for å forstå at andre folkeslag - med andre religioner - kan tenke annerledes enn
det vi gjør. Israel håpet på et pusterom fra presteskapet i Iran, som finansierer så og si all terrorisme på kloden.
Forrige fredag, 22. mars hadde Iran nyttår, Nowruz, og Israel sendte en hyggelig nyttårshilsen til folket om
vennskap og fred.
Kilde: VISION for ISRAEL
24.03.20
Det kommer frem i sendingen at Iran misbruker de humanitære pengene til befolkningen, der presteskapet selger
dyrt på svartebørs nødvendig medisinsk hjelp som skal deles ut til folket. Fortjenesten tar de i egen lomme.
I Israel har regjeringen sagt at hvis det blir verre med denne epidemien, så skal IDF (forsvaret) ta over. Den
bestemmelse kan gjøres i en krisesituasjon. Israel henter hjem israelske statsborgere fra alle land.
Mens: Hamas i Gaza bruker fremdeles tid og krefter på å sende ballonger med ild over til Israel, for å brenne opp
avlingene der. I forgårs var det hett ved grensen, ikke langt herfra. Vi oppdaget det først ved den økende
flyaktiviteten.
Hamas bruker heller ikke mye energi på å hindre virusaktiviteten. De har blant annet åpne moskeer.
Kilde: United with Israel.
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25.03.20
Hvordan begynte virusplagen i Israel?
Den første positive diagnosen kom fra Betlehem, og spredde seg over hele det palestinske området. Israel hjalp
PA (Mahmoud Abbas) til å "lukke" Betlehem, og senere lukket de overgangene mellom Israel og PA-områdene.
I Gaza er flere personer døde; området er lite med nesten 2 millioner mennesker. Det er en farlig situasjon.
Hamas har ikke noen beredskap for sin befolkning, så Israel må lære dem opp og hjelpe dem med utstyr. Likevel
finner de på å sende ballonger med fyrverkeri over grensen til Israel i håp om å få brent ned jordbruks-markene
som skal gi mat til folk. De truer også med å sende virusinfiserte folk over grensen til Israel.
Kilde: The Jerusalem Post og Israel Today.
28.03.20
For første gang i historien har sudanske myndigheter gitt Israel tillatelse til å fly over deres territorium. De håper
på vaksine mot korona fra Israel, så da så.
For første gang samarbeider palestinske myndigheter med Israel. De daglige anklagene mot Israel er også lagt til
side. Bare for en måned siden kunne et samarbeid på lokalplan medføre døden for araberen; nå er det snakk om
for palestinerne å berge livet. Og Israel har god erfaring med hjelpearbeid. Det vet ikke minst palestinerne. FN er i
ekstase, - og gir palestinerne ros.
FN venter også på vaksinen, og regner med at Israel gjør jobben. Ja, Israel står bak og har sågar sendt over
forskningsmateriell til de forsknings-stasjoner på kloden som jobber med saken.
Så kanskje blir det et annet land som kommer først ut med et resultat. Iallefall, alle blir glad, og vil rømme huset,
for nå kan vi bare bevege oss 100 meter fra hjemmet. Det blir "ferie" å gå på arbeid igjen.
31.03.20
Helseministeren i Israel uttaler seg:
Helseministeren i Israel, Lizsman er leder for det ultraortodokse partiet i Knesset, og fikk posten som
helseminister hos Netanyahu da han støttet koalisjonen i Regjeringen. Han ble nylig intervjuet av media om virusrestriksjonene ville vare til etter påske. Han svarte: "Må Gud forby! Vi ber og håper at Messias vil komme før
påske, siden det nå er tid for vår forløsning. Jeg er sikker på at Messias vil komme under påsken og frelse oss på
samme måte som Gud berget oss under Exodus (fra Egypt), og vi ble fri". Interessant fra en helseminister.
I Israel er det de ultra-ortodokse som har de store antall positive tester. Området Mea Shearim (ortodoks) i
Jerusalem er så og si lukket. Politiet måtte gripe inn, da folk der tok lite hensyn til bestemmelsene fra Regjeringen.
Alle synagoger er nå lukket, og enkelte virusinfiserte ortodokse menn er plassert på hotell, da de hadde
problemer med å holde seg hjemme i eget hus.
Til sammenligning kan nevnes at den infiserte person i nabolandet Jordan som går hjemmefra, får en
fengselsstraff på ett år. Han får ikke hotellopphold.
Israel hjelper mange land, også i Gasa. Israel hjelper med å sette opp et nytt
sykehus i Gasa by, sender store mengder virus-prøver og hjelper dem med
administrering.
I helga opplevde jeg mye flyaktivitet over Ashalim, noe som skjer når Israel har et
oppgjør med Gasa. Og - ganske riktig, media forteller at raketter kom over Sderot
fredags kvelden fra Gasa. Slik en takk får Israel for hjelpen.
Egypt og Jordan er to viktige land for Israel. Men begge land har problemer med å
fortelle sannheten om virus-aktiviteten. Egypt offisielt sier de har 269 positive
tester, mens de reelle tall er over 20.000 i henhold til solide kilder. Israel er redd for
folkeoppstand i landene langs grensen. Palestina-araberne gjør det klart at andre
araber-land ikke hjelper dem. Derfor er det betimelig å spørre om hvordan MidtØsten vil se ut etter korona.
********************

13.juli: Flyverten på
flyvningen Tel Aviv –
Frankfürt.
Foto: 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 sandigloene – 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. 1 natt 220 shekel.
Betaling i Shekel på huset.

Hvordan blir høsten?
Det er ikke godt å si. Israel er nå inne i det vi kaller «den andre bølgen»
med korona-infiserte. Vi har foreløpig beskjed om at Israel er et relativt
lukket land for turister før 1. september. Høstens høytider er en stor
inntektskilde for turismen i Israel. Hotellene har lavt belegg og vil helst ikke
kansellere for turistene. Høyst sannsynlig vil Israel være åpen for turister
fra 1. oktober, men i skrivende stund melder Israel at luftrommet kan
åpnes for turister fra «grønne land» fra midten av august.

De resterende Jødiske høytidsdager i 2020:
Nyttår, Rosh Hashana: 18. september - 20. september
Yom Kippur: 27. september
Sukkot – løvhyttefesten: 3. - 9. oktober
Hanukka: 23. - 30. desember

Vil du være volontør i Ashalim vennligst ta kontakt med oss.

Gjestehuset pyntet med flagg
til nasjonaldagen 29. april.

Besøk oss på facebook.

Skattefritak for gaver i 2020 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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