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Fire røde måner
og en svart sol
Historien viser at fenomenet: «fire røde måner og en svart sol» varsler en forandring for det
jødiske folket. NASA i USA gir beskjed om at i 2014 får vi blodrød måne både ved jødisk påske
og løvhyttefest. Det samme skjer i 2015, foruten at sola i påsken 2015 (29.adar/1.nisan) viser seg
svart i midten med rød ring rundt.
Dette skjedde påfølgende år for både 1948 og 1967. I 1948 ble Israel opprettet som stat i nyere
tid, og i 1967 kom Jerusalem på jødiske hender. Dessuten viste fenomenet seg i år 32 og 33 e. Kr.
NASA mener at datoen for den formørkede sola var 3.april i 33 e. Kr.
Les kommentar s. 6

Konferanser i messianske
menigheter
i Israel
side 4-5

Bryllup i
Ashalim,
Negev
side 7

EMPbomben i
Israel
side 2

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

Fra Lilli Mys´s nyhetsbrev:

Nytt forsvarsmiddel EMP-bomben
w Om Midt-Østens atomkappløp opplyste fhv.
Mossad-sjef Efraim Halevi i et intervju i New
York Times 27.juli 2012, at tiden til å angripe
Iran med konvensjonelle våpen allerede er
passert, og at det eneste alternativet ville være
en Elektronisk Magnetisk Puls (EMP)bombe.
Der er innledet et samarbeid mellom USA
og Israel, og den israelske utgave av bomben
heter Jeriko 3. Hvis Israel vil velge ett av disse
missiler til å detonere en EMPbombe med
sprenghode og avfyrer den i stor høyde over
det nordlige sentrale Iran, vil det ikke være
tegn på noen sprengning eller strålevirkning
på jorden. Iranerne vil ikke vite hva som har
skjedd, før infrastrukturen bryter sammen.
En massiv avbrytelse av høyspentnettet,
oljerafferiene og transportsystemet vil føre til
stans i levering av matvarer. Kommunikasjonen
vil opphøre, hvilket vil føre til økonomisk
sammenbrudd. De uranberikede anleggene i
Natanz, Fordov og andre steder vil bli nedkjølt
og ubrukelige i årtier. Iran vil heller ikke være i
stand til med sikkerhet å si hvor bomben ligger.
EMP-bomben prøvesprenges
Vestlige land har gjort mange forsøk på å
legge sanksjoner på Iran for å få dem til
å oppgi planen om å fremstille en 20%
beriket uranbombe, men ennå har det ikke
lykkes. Irans president Ahmadinejad hevder
hårdnakket at han vil bruke bomben mot
fjerntliggende zionistiske land som USA og
Israel. 1. desember hadde president Obama
enda en samtale med Iran, hvor det ble
opplyst at de 100 kilo uran som ble frigitt fra
Bushnehr-verket, vil være tilstrekkelig til å
produsere 24 plutonium-bomber. Det betyr at
Iran kan gjøre klar for en Nagasake/Hiroshimabombe.
US Airforce og Boeing hadde senere i
desember en vellykket demonstrasjon med
prøvesprengning av EMP-bomben i Utahørkenen. Mye presse var tilstede. London
Times skrev 5.desember at EMP-bomben «vil
kunne bombe den iranske republikk tilbake til
steinalderen».
Eksplosjon i Fordov?
Det meddeles fra forskjellige kilder at
det har vært en eksplosjon i det iranske
atomkraftverket i Fordov. Det er bygget 90
meter inn i et berg, og sterkt sikret mot angrep
fra luften.
Ved en eksplosjon er noen elevatorer
styrtet sammen og 160 til 250 mennesker,
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Takk

T

akk for at du har stått med oss
i dette arbeidet, så prosjekter
kunne gjennomføres i Israel og
tidligere Sovjet.
Busser i Sovjet
Det er nå 19 år siden vi begynte
med busser i Sovjet, tilknytta Jewish
Agency, Jødiske samfunn eller
Messianske menigheter i arbeidet
med å hjelpe jøder å emigrere til
Israel. Vi hadde på
det meste ansvaret
for 17 kjøretøy.
Nå driver vi
emigrasjonsarbeid
i Ukraina sammen
med den lokale
organisasjonen
PeopleWhoCare
(«Folk Som Bryr
Seg»).
Samarbeid med
Negev kommune

arbeidsforhold og større utfordringer
i et landskap som har ligget brakk i
2.000 år.
Exodus Nord hjelper også finansielt
med vannirrigering og plantesetting i
den varme ørkensanden.
Filmen
Disse prosjektene kommer klart til
syne i en film som Israel Vision (Jay
og David Rawlings)
nettopp har laget for
oss. Du finner den på
web-siden vår: www.
exodusnord.org
Du kan bestille DVDen hos oss. Denne
utviklingen av Negev
er fin å vise både i
bønnegrupper og
på «Israel-møter».
Det oppmuntrer å se
ørkenfolket i arbeid og
høre deres sterke tro på
Israels Gud og Messias.

I Israel har vi i 10
Bogenvilla i hagen vår.
Hjelp til Messianske
år hatt samarbeid
med den største
Hjelpen strekker vi også til Ashdod,
landkommunen, Negev, og vært med
og putter penger i den messianske
og bygd ut to åser i ørkenen, stedene
menighetens fattigdomsbudsjett. Det
Ashalim og Beer Milka.
er nødvendig for de mange eldre og
enslige der.
Nå har vi et samarbeidsprosjekt med
Negev som går ut på å delfinansiere
Vi har også samarbeid med
kommune-budsjettet til familier med
fylkeskommunen som strekker
handicappede. Det gjelder nødvendig
seg over Jordandalen. Det gjelder
utstyr, eller personell som må trå til
prosjektet tidligere brig.general Moti
dersom situasjonen i familien blir
Paz arbeider med.
vanskelig.
For å kunne fortsette prosjektene
Ørkenen bygges ut, og barnefamilier
våre, er vi avhengige av deg.
trenger husvære. Vi hjelper dem
Ørkenen skal igjen gi grøde og
som søker til oss om å få dekke en
blomstre, sier Guds Ord. Så vi er
nødvendig egenandel for å kunne
med på noe stort.
få huslån i banken. (Nå er det
byggefeltet i Telalim-krysset som
Takk til dere alle som gir en gave!
utbygges).
Og- takk for at dere husker oss i
Det er lavere inntekter for folk i
bønn!
Negev enn f.eks. i Tel Aviv. Samtidig
har disse ørken-pionerene hardere
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Håpets land - Israel

Fred gjennom
tyrkisk kalifat?

Lilyas liv ble en sum av
sorg og problemer.
w Allerede som ettåring dro
faren sin vei fra familien,
og hun har ikke hørt fra han
siden. Da hun var 6 år, giftet
moren seg igjen og flyttet
til en annen by, og Lilya ble
igjen hos bestemoren.
Mannen hun giftet seg med,
ydmyket henne og barna.
Selv om hun var vant til en
ubegrenset tålmodighet, bad
hun tilslutt om separasjon.
Det ville ikke mannen gå
med på. Men så fikk hun en
sjanse: Mannen hennes ble
involvert i en kriminell sak,
og fikk 14 års fengselsstraff.
Da kunne hun starte
skillsmisseprosedyren.
Marerittene om natta fortsatte.
Hun kunne høre mannen kalle
henne for «skite jøde» og
barna for «jøde-bastarder».
Inntil hun giftet seg, var hun
ikke klar over sin jødiske
identitet. Før bestemoren
døde fortalte hun dette, og sa
at faren sin ville hun finne i
Israel.
Lilya startet å søke etter
faren sin, og fant han
gjennom et russisk sosialt
nettverk »Odnoklassniki»

Lilya Zinchenko, 31 år med barna Anastasia, 8 år og
Olayana 2 år, fra stedet Dovzhok i Vinnitsa regionen.
(«Classmates»). Hun visste
at faren og det Lovede Land
ville være den eneste vei
for henne å komme ut av
vanskelighetene og hjelpe
barna.
Lilya bor langt ute på
landsbygda i et falleferdig
hus. Der er ingen sjanse å få
en job. Både hun og datteren
Anastasia ble syke med en
form av akutt polyartrites,
noe som trenges behandling.
I sin vanskelige økonomiske
situasjon kan de ikke gjøre
noe med sykdommen, ei

heller betale dokumenter til
utreise for Israel. De må dra
helt til Kiev for nødvendige
papirer.
De spør Exodus Nord om
hjelp, og den hjelpen gir vi.
Har nettopp sendt 25.000 kr.
for disse og en del andre som
skal emigrere.
Jeg har en følelse av at Israels
Gud er glad for bidraget vårt.
Takk til dere alle!! Mange
flere venter på hjelp.
Grethe

Forts. fra s. 2
inkludert 7 nordkoreanske
teknikere sperret inne.
På grunn av faren for
forurensning av radioaktivitet
har myndighetene vært
tilbakeholdne med å åpne
sjakten ut i frisk luft. Ulykken
som skjedde 21.januar, er
bekreftet av en embedsmann
fra forsvarsministeriet, som
flyktet fra Iran noen dager
senere.
Vesten har kjennskap til to
atomkraftverk som produserer
uran til 20%-nivået for
atombomber, nemlig Fordov
med 2.700 sentrifuger
og Natanz med 10.000
sentrifuger.
Først benektet Iran

eksplosjonen i Fordov, siden
har de beskyldt Israel for å stå
bak. Det kan være sannsynlig
at en terrorgruppe i Iran,
Den revolusjonære Garde
står bak. De har foretatt flere
sabotasjer.
Få dager etter eksplosjonen
sendte Iran beskjed til
Libanon om å rydde den
sørlige delen av landet for
befolkningen sin, hvis Iran
nå sendte raketter over det
nordlige Israel med Haifa
som mål.
Det førte til at Israel i all
hast satte opp Iron Dome,
antimissile-beskyttelsen,
da Iran kan bruke kjemiske
våpen mot landet.

Situasjonen opptrappes
Den 30.januar bombet Israels
militære (IDF) en konvoi med
avanserte russiske våpen,
SA-17-raketter med mistanke
om kjemiske våpen. Israel
erklærte at de ikke ville
tolerere faren ved transport av
så farlige våpen så nær den
israelske gransen. Mens Syria
og Iran på det sterkeste har
fordømt sprengningen, har
den avgående amerikanske
general Petreus erklært at
Israel har full rett til å reagere
slik de gjør med tanke på
faren ved transport av giftig
kjemiske våpen.

w For å få
«fredssamtalene»
angående Midt-Østenkonflikten mellom
palestina-araberne og
Israel på skinner igjen,
har det kommet et nytt
forslag til fredsløsning.
Forslaget stammer
fra en ny Tyrkisk
Islamisk Union, hvis
leder er Aduan Aktar,
også kjent som Harun
Yahja. Han foreslår
at Tyrkia megler
mellom Israel, PA
(palestinerne), Egypt
og de omliggende
land om fred. I den
forbindelse slår han til
lyd for dannelsen av et
nytt sunni-muslimsk
kalifat som etterfølger
av det Ottomanske
riket, som bestod i
400 år. Han opplyser
at Tyrkia dengang
beskyttet det jødiske
folks rettigheter til å
dyrke sin religion fritt i
regionen.(Dette er bare
delvis riktig. LM).
Derfor foreslår Oktar
at hvis Israel nå ville
være villig til å oppgi
sin selvstendighet, kan
denne fredsskapende
politikken uttrykkes
ved at det bygges
et «Tempel» for
alle religioner på
Tempelplassen i
Jerusalem.
Kommentar fra
GTO:
Hvis dette skulle skje,
har vi samme tilstand
som Makkabêerne
gjorde motstand mot i
årene 165 f. Kr., da de
renset Tempelet. Denne
tanken bak forslaget
viser også at vi er langt
inne i avslutningstiden
før tusenårsriket.
3

Exodus Nord
Nyhetsbrev 2- 2013

Konferanser i messianske menigheter i Israel

Felleskonferanse i mars i Tel Aviv
Under siste påsken
arrangerte messianske
menigheter en
felleskonferanse
for alle menigheter
i landet.
Initiativtakerne var
de russisk/hebraisktalende menighetene,
hvis medlemstall
utgjør ca 60 % av de
messianske jødene i
landet.

I møtesalen med 2000
mennesker. Foto: GTO

Etter talen til David H. inne på
møtet, kom en tidligere mafiaog Aids-syk ung mann på
scenen. Han var jøde og hadde
emigrert til Israel. Under ett av
møtene til David H. i Ukraina
hadde han blitt frelst og totalt
frisk. Nå stilte han med kone
og to unge døtre. Fra 1.rekke
i salen ble en babuska hentet
opp til scenen. Hun fikk æren
av å ha bedt til Gud for dette
barnebarnet sitt inntil svaret
kom.

w Temaet var: «Åpne dine øyne
og se marken er moden til
høsten».
For meg har det vært
interessant å følge med
utviklingen i disse
menighetene som først hadde
både tale, sang og seremoni på
russisk, og så suksessivt har
gått over til hebraisk ettersom
medlemmene lærte dette
språket i sitt nye hjemland. Da
kom bønnesjalet og kippaen
på ved spesielle begivenheter,
og andre uttrykk i den jødiske
kulturen. Slik har vi også
sett utviklingen i engelsk- og
spansk-talende menigheter.

David Hathaway og leder for Exodus Nord, Grethe
Tangen Olsen. Foto: Israel Pochtar.

Konferansen ble holdt i en
stor hall nord-øst i Tel Aviv.
Informasjonen ble gitt innen
menighetene, for å unngå
at ultraortodokse kunne
planlegge noen form for
angrep på dem disse to dagene.

til nærmiljøet, i den grad
at Ashdod kommune har
registrert og er glad for denne
hjelpen.

Undertegnede fikk beskjed
fra Israel Pochtar, pastor i
Ashdod-menigheten, som
hadde hovedansvar. Fra hans
menighet kom 25 busser med
folk.

Vel inne i den store hallen der
ca 2.000 var samlet, så jeg
bilde og navnet til den kjente
engelske evangelisten David
Hathaway. Det var altså han de
hadde invitert til hovedtaler.
Teamet hans filma alle veier.

Exodus Nord har gitt denne
menigheten god pengehjelp
til fattigdomsbudsjettet sitt.
Hjelpen har også rukket ut
4
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Salen ble mørklagt da
lovsangen begynte fra
podiet, - bare professionelle

sangere, som viste inderlighet
i sangen om frelseren Yeshua.
Spesielt ble jeg imponert av
en ung dame, Ala, emigrert
fra Ukraina, nå medlem av
Ashdod-menigheten. Jeg møtte
henne på en lunsj noen av oss
fikk være med på sammen med
David Hathaway etter møtet.
Hun kan måle seg med hvilken
operasanger det måtte være.
Jeg inviterte henne til å synge i
«Det hvite hus» i Ashalim. Der
er en unik akkustikk. Inviterte
også David Hathaway. Han
ville komme og hvile seg, sa
han.

Så begynte den kulturelle
delen fra scenen. Opptrinn i
grupper med barn og ungdom
i nydelige kostymer. De sang
eller gjorde imponerende
rytmiske øvelser. Disse
var tilknyttet menighetene.
Menighetsmedlemmene hadde
tatt med slekt og venner, som
nå fikk høre evangeliet om
Yeshua – kanskje for første
gang.
Dette arrangementet kostet en
del, og Israel Pochtar kunne
fortelle meg at de hadde
et underskudd på ca 5.000
USdollar. Hvis noen som leser
dette, kan hjelpe dem, så gi
en beskjed eller send penger
øremerket: Konferansen.
Grethe
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Sedermåltidet. Foto: GTO

Sedermåltid i messiansk menighet i Beer Sheva
I Beer Sheva finnes 4 – 5 messianske menigheter,
bl.a. en spansktalende. Exodus Nord har blitt kjent
med pastorparet og andre ledere i en menighet,
Nachalat Yeshua («Jesu arv») som er samlet fra
mange forskjellige land: foruten Israel, Russland,
China, Nederland, Etiopia o.a.
w Pastorparet Randi og
Howard Bass emigrerte fra
USA for 31 år siden. De har
nå møtene og annen aktivitet
i et erverdig tyrkisk hus i
Gamlebyen. Der foregår
aktiviteter uka rundt, og
hovedmøtet på Sabbaten kl.
10:30. Språket er hebraisk,
tolket til engelsk.
Exodus Nord deltok i
menighetens sedermåltid
under påsken i år. Bordene
var dekket med alle effekter
slik det skal være på et jødisk

Bilde fra
menighetslokalet.

bord under påskemåltidet. En
rikholdig buffet stod klar i et
annet rom, så alle fikk spise
seg mette.
Ti barn deltok i skuespillet:
«Emmaus-vandrerne» til stor
glede for menigheten.

Menigheten arrangerer en
større vårkonferanse, nå 17.21. april

Så begynte pastoren preika.
Han begynte med utgangen
fra Egypt, og sluttta med
siste kapitlet i Johannes
Åpenbaring.

Temaet for konferansen er:
«Strømmer i Negev; la de tørre
brønner fylles».

Der er opplegg for
innkvartering for hus og mat
de dagene konferansen varer,
pluss turer.

En av hovedtalerne om
kvelden er foruten pastoren,
den kjente Jan Willem von der
Hoeven.

Dersom slik konferanse blir
en årlig foreteelse, vil vi
informere på forhånd her i
bladet.

Han la større vekt på det som
skal komme enn det som var.

Seminarer og lovsang om
dagene.
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Fire røde måner og en svart sol

Grafikk fra internett.

Historien viser at
fenomenet: «fire
røde måner og en
svart sol» varsler en
forandring for det
jødiske folket.
w NASA i USA gir beskjed
om at i 2014 får vi blodrød
måne både ved jødisk påske og
løvhyttefest. Det samme skjer
i 2015, foruten at sola i påsken
2015 (29.adar/1.nisan) viser
seg svart i midten med rød ring
rundt.
Dette skjedde påfølgende
år for både 1948 og 1967. I
1948 ble Israel opprettet som
stat i nyere tid, og i 1967 kom

6

Jerusalem på jødiske hender.
Dette fenomenet skal ifølge
den kjente pastoren og
israelvennen John Hagee
også ha forekommet ved
israelittenes utgang fra Egypt
for over 3.000 år siden, og
da jødefolket ble jaget ut av
Jødeland i år 70. Men det mest
kjente er altså dagen da Jesus
ble korsfestet. Da forekom en
solformørkelse, og månen var
også blodfarget, slik den ble
den kommende løvhyttefest.
Året før- i 32 e. Kr. var månen
blodfarget både ved påsken og
løvhyttefesten, ifølge NASA.
Profeten Joel forteller i 3.
kapittel, vers 4 at: «Solen
skal omskiftes til mørke og
månen til blod, før Herrens
dag kommer, den store og

forferdelige». Med «Herrens
dag» menes Herrens
straffedom over folkene. Luk.
21, 25 sier også at «det skal
skje tegn i sol og måne».
Hvilke senarier er det i tilfelle
vi kan få se? Det er godt mulig
at det er Kapittel 38 i Prof.
Esekiel som nå skal oppfylles,
da det vil ta syv måneder å
begrave fiendehæren, og 7 år å
brenne opp deres rustninger.
Israel har funnet store olje- og
gass-forekomster i og utenfor
landet, og spesielt Russland
har vist stor anstrengelse for å
få hånd over slike rikdommer i
Midt-Østen.
Resultatet etter krigen – sier
Bibelen – blir en veldig seier
for Israel. Israels folk vil få

tilbake troen og respekten for
sin Gud. «Med din motpart vil
Jeg gå i rette, og dine barn vil
Jeg frelse», sier Israels Gud i
prof. Esaias 49,25. «Glemmer
vel en kvinne sitt diende
barn? Om også de glemmer,
så glemmer ikke Jeg deg»,
sier Israels Hellige i samme
kapittel (vers 15).
NASA viser på Youtube.com
et ytterligere fenomen for året
2015. Da blir sola svart, ikke
bare ved påsken, men også ved
løvhyttefesten.
Det er vanskelig å spekulere
i hva som kan skje; i alle fall
er disse tegnene i sol og måne
begivenheter til oppvåkning.
Grethe
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ØVERST:
Bordene var
dekket under
åpen himmel.

T.V.: Brudens
familie og Grethe
Tangen Olsen.

Naboene våre i Ashalim giftet
bort datteren sin, Jackie, torsdag
14. mars. De kommer fra SørAfrika. Det er de som har kjøpt
det første huset vi bygget i en
rekke på åtte.
w Jackie er student ved Ben Gurionuniversitetet i Beer Sheva, og bor borte i
student-campusen Ayalim, som også ligger
tett ved huset vårt. Nå har hun funnet en
flott mann fra New York.
Jeg husker godt da Jackie og foreldrene
hennes kom til Ashalim for første
gang. Det var under løvhyttefesten
for 2 ½ år siden. Vi var nysgjerrige på
de nye naboene, og inviterte dem til
sabbatsmiddag i sukkaen (løvhytten).
Jackie brøt ut da de kom: «Jeg har bedt til
Gud om at jeg må få spise – i alle fall ett
måltid i en sukka, når jeg nå er i Israel».
Mens vi koste oss i stua inne i huset
etterpå, sa plutselig faren Carl til sin kone:
«Nå vet jeg hvor vi skal sette flygelet vårt;
her er det plass,» og pekte på kroken i stua
vår. Og der står flygelet nå.
Hva med gresshoppesvermene ?
Bryllupet skulle holdes i studentcampusen, og vi var invitert.
Forbønn sattes i gang, da gresshoppene
som kom inn over landet fra Egypt, nådde
Ashalim dagen før bryllupet. Vi var nede

Bryllup i Ashalim, Negev
Nydelig buffèt-mat med snacks og drikke
var tilbudet mens gjestene samlet seg.
Brudeparet gav seg også god tid sammen
med gjestene. Etter en tid gikk vi som var
gjester, over til et annet telt der det var satt
en huppa (vielsestelt) ved siden.

MUSIKK: Nydelig bakgrunnsmusikk
under buffet-måltidet.
i Shivta 13. mars og kjørte gjennom
sjokkerende store svermer. Svære
gresshopper klistret seg til frontruta; der
kikket de på deg med store øyne og åpen
munn. De lignet firfisler med vinger.
Vennene våre ved grensen rapporterte
at gresshoppene hadde spist en del
av potetløvet, men så kom fly fra
landbruksmyndighetene og sprøytet over
udyrene, så de dro seg tilbake til Egypt.
Torsdag morgen hørte vi at nye svermer
stod utenfor Ashalim. Men der var flyet,
- et gult lite fly som fløy lavt over åkrene,
og konsentrerte seg også over stedet der
bryllupet skulle holdes. Det kjørte rundt i
en hel time, fra 8 til 9 om morgenen.
Festen
Festen begynte kl. 1 midt på dagen, og vi
så ikke en eneste gresshoppe.

Snart kom brudgommens foreldre med
brudgommen mellom seg, og plasserte
han under huppaen. Deretter kom brudens
foreldre med Jackie. De ble viet. Et par
tre stykker sa noen ord til brudeparet; en
leste opp et dikt. Det var alt som ble gjort
av taler.
Dermed gikk begge foreldreparene og
de nygifte for å underskrive giftermålet.
Det hører også med til seremonien at de
nygifte fikk en halvtimes tid for seg selv
for å stadfeste giftermålet.
Imens satte vi oss ved bordene og begynte
på middagen. Sol og parasoller; høy
musikk, men ingen gresshoppe. Etter en
stund kom Jackie og ektemannen smilende
tilbake.
Tilbake i vår egen hage fant vi to døde
gresshopper.
Grethe
To gresshopper lå
døde.
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Ashalim - flott feriested

Postabonnement B
Adr.

Returadr.:
Exodus Nord, 5307 Ask

- er en humanitær
organisasjon som hjelper
jøder fra ex-Sovjet å
emigrere til Israel.
w Ettersom «Det hvite hus» i Ashalim blir bedre
kjent, kommer besøkende til stedet.

Ta buss eller tog til Beer Sheva, og buss 044 til
Ashalim (eller taxi).

Opplevelsene er mange: fra Abrahams brønner
og området der israelittene slo seg ned på
vandringen fra Egypt, spesielle naturopplevelser,
militærcamper, farmer som serverer mat til de
som stikker innom, ruiner etter bosetninger langs
den eldgamle krydderruten, krigsmonumenter...
til dagens vitale liv med bygging og utvikling av
ørkenen.

Pris pr. Natt m/frokost: 200 ILS (320 N. kr.) i
flotte soverom m/bad. Internett. Noen rom har lite
kjøleskap. Hagen har en eller annen sort frukt nær
sagt hver måned.

Der er gode bademuligheter i fellesbasseng i
Ashalim i sommerhalvåret; ellers på kibbutsen
Mashabim Sade nær ved og den store SPA-en.

Fra høsten må vi høste olivenlunden som
flere norske reisegrupper har plantet (50 trær).
Olivenfrukten plukkes, og vi drar til kibbutsen
Revivim for pressing til olje. Hver får sin olje.

Norge:
Postgiro: 7878.05.65135
Bankgiro:3630.07.10233

I september/oktober trenger naboer hjelp med
plukking av granatepler. Ring /mail kontoret hvis
du kan hjelpe.

Sverige:
Postgirot: 54 35 17-7

VOLONTØR: Har du lyst å være volontør i Negev?

Skattefritak for gaver:
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 personnummeret (11 siffer) til den som
ønsker fratrekk for beløpet
på skatten. Send personnummeret før nyttår.
De som allerede har opplyst 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.
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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 organisasjoner, 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 fødselsnummer, til skatte-kontoret.

Takk for din gave til
jødene.

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.

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!

