
 

               Nyhetsbrev 1 – 2016, Årgang 22 

Det haster å få barn av jødiske aleneforeldre til Israel 

Aleneforeldre i Ukraina har ingen sjanse til å skaffe nok mat til barna sine. Foreldre som har legal 

rett til å emigrere til Israel, har en utvei: å reise dit med familien. Hvert aleneforeldre- barn i 

Ukraina får 50 USD av staten til opphold i måneden. Det holder ikke til mat og klær og annet 

nødvendig. I de aller fleste tilfeller er det mødrene som tar foreldreansvaret, og som ofte ikke har 

utearbeid. Prisene i Ukraina har de siste to årene gått opp til det firedoble, uten at noen ytelser 

har øket. Flere mødre forteller at det er tider de ikke engang kan skaffe brød til barna. De kan ikke 

vente hjelp fra staten.  

Tidligere kunne slike barn bo på barnehjem, med dekning til mat, klær og skole. For to år siden ble 

alle barnehjem lukket. Da er det at jødiske alenemødre vender seg til det israelske konsulat.  

Etter jul har Exodus Nord fått forespørsel om hjelp spesielt til denne gruppen, og vi griper 

muligheten til å gi et verdig liv til mange barn og unge. Styret i «People Who Care» med Tatjana i 

spissen er så takknemlig, og takker alle giverne.   Vi gir takken videre til dere! 

 

 
 
 
 
Ilona alene med sine fire barn.  
De er en av familiene vi hjelper til 
Israel. 

 

Bli med på konferanse om de sefardiske jødene/israelittene som er spredd i nær 

sagt alle land.  Spesielt om israelitter i Europa og også Skandinavia.  

Der finnes flere etterkommere enn vi tror. Det er stipulert av eksperter på området et sted mellom 

50 og 100 millioner. De går ut med tallet 60 millioner. Professorer i Israel mener at det er kort tid – 

innen to år – før islamister slår til i Europa i større skala. Da må også de sefardiske israelittene til 

Israel.  

Kom og hør hvordan Israel legger kriterier for immigrasjon for disse, og hvordan enkeltpersoner og 

familier kan finnes. Mange er ikke kjent med sin etniske bakgrunn.    Se side 3 



2 

Mange etterkommere av sefardiske jøder i Norge 

At også de sefardiske jødene må få komme hjem til Israel, er et tema som 
ikke minst Exodus Nord har øynene på. Vi er nå blant annet 
hovedarrangør for konferansen i Negev med israelske professorer som 
har mest kunnskap om dette temaet.  
De sefardiske jøder er uttrykket for de jøder som kom til den iberiske 
halvøy Spania/Portugal i tidligere tider, og senere ble jaget ut derfra.  
Europakartet har forskjøvet seg mange ganger i løpet av de siste 2000 år, 
og jødene er folkegruppen som i størst grad har blitt skubbet ut av 
landområder. Til eksempel ble jødene utvist fra England i år 1290, fra 
Frankrike på 1300-tallet, fra Spania/Portugal i slutten av 1400-tallet, og 
fra Italia på 1500-tallet. Slik kunne vi fortsett å nevne. 
 

 
Fotos: Grethe 

Strømningene i Europa hadde betydning for Norge, men de 
sefardiske jødene hadde formelt adgang til Norge helt til 
grunnloven av 17.mai 1814 forbød det. Når det gjelder de 
askenasiske jødene (fra Øst-Europa) så hadde ikke de 
adgang til riket før 1814. 
Heldigvis hadde Norge moralsk tenkende menn som 
protesterte på denne urettferdigheten, blant andre Henrik 
Wergeland, så i år 1844 klubbet det norske rettsvesen 
igjennom opphevelse av lovparagrafen i grunnloven som 
avviste jøder ved norske grenser. I år 1851 ble denne 
opphevelsen implementert i grunnloven vår.  
 

 
Vill-iris i ørkenen ved Ashalim.  

En attraksjon om våren. 
 

Men hva skjedde med de sefardiske jødene i Norge som bodde her 17.mai i 1814? Jo, de glei inn i 

kirker og bedehus, altså konverterte for å slippe utreise. De fleste hadde flere hundre år bak seg 

som landets borgere. Forfedrene kom sjøveien fra Spania, via Holland og gjerne også Danmark og 

England. På grunn av den stadige forfølgelsen kjørte de jødiske skutene så langt de kunne, gjerne 

helt oppover Nord-Norge. Hvor mange jøder som kom til landet og hvor mange som ble værende, 

har vi lite data på. Men det er hevet over tvil at mange etterkommere bor i Norge, spesielt langs 

kysten. 
 

Nyttårstanker 

Israel er det landet og folket som i henhold til Bibelens profetier skulle ha det største fremtidshåp 

av alle land og folk i verden. Løftene til Israel og folket er så mange og sterke at vi kristne leiter i 

Bibelen med lys og lykter i håp om å finne noen av disse løftene også for oss. Og det finner vi …    

Året som nå er avsluttet, viser oss igjen at løftene holder.  Og profetiene går i oppfyllelse, noen til 

glede og andre til sorg og forferdelse, mens Bibelens Gud legger brikkene på plass for den siste 

finalen i «denne tids husholdning».  

Mange jøder samles til Israels land, og nå under «jegernes» påvirkning. Krigen i Øst-Ukraina gir 

ikke valgmulighet for jødene som bor der. Likeså jager terrorisme i Frankrike jødene til Israel, og 

jødisk befolkning i flere kontinent føler det kalde gufset av antisemittisme. Gud samler sitt 

eiendomsfolk til Erez Israel, og får hjelp av sine samarbeidspartnere.  

Og vi gjør så godt vi kan; sender penger vi får samlet inn til våre kontakter i Øst-Ukraina. Hver dag 

hjelper vi noen til Israel.  
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Også i Israel står oppgaver i kø, og vi hjelper de svakeste.  

«Det er unormalt at noen hjelper i den grad dere gjør,» sa ordføreren i Negev en dag til meg. «Slik 

er vi bare,» var svaret han fikk. Han ble storglad da vi sendte en pen pengesum til hjelp for familier 

med handicappede. Disse står ofte på de nederste trinnene når kommunebudsjettet settes opp.  

Denne innstillingen forteller litt om oss kristne, og det får jo en positiv konsekvens i relasjonen til 

Israelfolket. Dette er nok en sak Israels Gud skubber bort i.  

Gud jobber med sine ting, og akkurat nå er Han opptatt med å få vers 8 i kapitlet 56 i profeten 

Jesaja i fysisk bevegelse. Der står: «Så sier Herren, Herren, Han som samler de fordrevne av Israel: 

Enda flere vil Jeg samle til ham, i tillegg til dem som allerede er samlet til ham».  

«I tillegg» betyr i tillegg til alle de jøder som har kommet til Israel etter 1948 – mer og mindre med 

dokumenter om sin herkomst. Nå skal Gud ha etterkommere etter de som ble tvunget fra 

jødedommen («anussim»), eller ble kastet ut av Israels land og spredd rundt i «alle nasjoner» 

tilbake til Israel. De to staver i Esekiel 37, Juda og Israel skal bli ett.  

Vi har kontakt med historikere som har forsket på reiserutene til «de tapte får av Israels hus», og 

har funnet etterkommere i nær sagt alle land. Kriteriene for at disse legalt skal få emigrere til 

Israel, er under utarbeiding i Rabbinatet og politiske fora i landet. Det gjelder minst 60 millioner 

israelitter.  

Knesset-representanter er interessert, professorer i migrasjon er på alerten, og forskere går helt 

inn på DNA-molekylet for å finne spor etter de tapte stammene.  

Under påsken kommende mars får vi disse fremste kapasitetene til det norske gjestehuset i Negev 

for å lufte fakta som må til i prosessen med å samle alle Israels barn. Det skal bli spennende å bli 

med.            Grethe 

 

KONFERANSE I ASHALIM, Negev, Israel 23. - 25. mars 2016 

Tema: De sefardiske anussim-jødene til Israel 

Den profetiske bakgrunnen for konferansen finner vi i Esaias 40,3: «Rydd vei i ørkenen for 
Herren». Og: De sefardiske jødene skal bo i Syd-landet (Obad. 1,20). 
 

Talerliste: 

• Prof. Michael Corinaldi, direktør av Netanja Anussim studier, Israel 

• Historiker Dr. Giovanni Melchionda, Italia 

• Dr. Georgina Perdomo, lege og spesialist på DNA-data, USA 

• Ms. Margaretha Jägerhult, leder for Operasjon Lifeline, Finland 

• Prof. Sergio de Pergola, ekspert på demografi ved universitet i 

Jerusalem, Israel 

• Aviel Schneider, redaktør for IsraelToday, Israel 
 
Språk: Engelsk 
Konferansen starter kl. 10.00 onsdag og avsluttes langfredag midt på dagen. 
Overnatting: Ta kontakt med hotellet i Mashabim Sade: Tlf.: + 972 8 6565 134/6 eller fra web-
siden: www.mashabim.co.il  Ta også kontakt med Exodus Nord for påmelding. 
Konferanseavgift: 250 ILS eller 500 NOK, betales ved ankomst. 
Påmedlingsfrist: 1. mars 2016. 
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Besøk gjestehuset til Exodus Nord i Ashalim Negev 
 

 
Bilde fra boblebadet i SPA-en ved Ashalim. 
SPA-en har også stor hage med utebasseng. 
En kan få massasje og her er flere restauranter.   

Ta buss eller tog til Beer Sheva, og buss 044 eller 
taxi til Ashalim. 
 
Pris pr. person pr. natt m/frokost 200 Shekel i 
soverom med eget bad. 
 

Opplevelser i nærheten: 
Abrahams brønner og området Kades Barnea, 
militærcamper, farmer som serverer mat til de 
som kommer innom, interessante gamle ruiner, 
krigsmonumenter og dagens vitale liv med 
bygging og utvikling av ørkenen. 
Gode bademuligheter i fellesbasseng i Ashalim i 
sommerhalvåret, eller hele året i den store SPA-
en. 

 

Besøk Web-siden vår: www.exodusnord.org.   

 
VOLONTØR: Har du lyst å være volontør i Negev?  

Vi trenger to personer hele tiden i gjestehuset. Fine omgivelser og godt klima.  
Vennligst ta kontakt med kontoret tlf . 56-141411 eller send oss en mail. 

 
Fra kontoret: 

Giverinntektene til Exodus Nord i 2015 var NOK 3.021.000,-.  

Vi takker så inderlig for at vi på denne måten kan stå sammen i arbeidet for det jødiske folket.  

 

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

Hilsen Grethe 

 

Skattefritak for gaver i 2016 fra NOK 500 opptil NOK 25.000. Vi trenger da personnummeret ditt. 

Husk å skrive ditt fulle navn og adresse på giroen når du gir gaver. 

 

 

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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