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Over 200 medlemmer i foreningen
I 2009 hadde Netanyaforeningen 201 betalende medlemmer mens det året før var
153. Det er første gangen vi har kommet
over 200-tallet. Styret i Netanyaforeningen
er svært takknemlige for at så mange støtter
dette viktige arbeidet vårt. Et høyt medlemstall virker på oss i styret som en vitamininnsprøytning. Det er godt å se at arbeidet
blir satt pris på. Vi håper at denne framgangen fortsetter i disse dager når kritikken
mot Israel har nådd den høyden den har.
Men det er ikke bare styret som arbeider.
Uten aktive medlemmer kunne vi aldri tatt
på oss de store oppgavene som de årlige
delegasjonsbesøkene fra Netanya fører
med seg. Vi er avhengige av vertskap, kost,

losji, transport, guiding, deltakere på Sabbatsfeiring o.l. Men det er likevel viktig at
du er medlem selv om du ikke aktivt kan
være med i arbeidet vårt. En stor medlemsliste gjør samarbeidet vårt med Stavanger
kommune lettere, og det er også knyttet
økonomisk støtte til som er avhengig av
medlemstallet.
Målet med arbeidet vårt er å knytte
direkte kontakt mellom personer, organisasjoner, skoler, handel, vitenskap o.l. i Stavanger og Netanya. Det er nå flere personer
som har god kontakt, noe som har ført med
seg private besøk både i Netanya og i Stavanger. Men på de andre områdene sliter
vi mer. Dersom noen av dere arbeider eller

kjenner noen som arbeider for eksempel
med undervising (det kan være førskole,
grunnskole, universitet), hadde det vært fint
om dere kunne luftet tankene om en tilsvarende vennskapsskole i Netanya. Ta gjerne
kontakt med en av oss i styret.
Som dere ser i dette informasjonsbladet
vårt, er det årsmøte 27. april. Vi trenger nye
styremedlemmer og er takknemlige for forslag. Men møt likevel opp selv om du ikke
vil eller kan ta direkte del i arbeidet vårt.
Formannen, Arne Karlsen og andre vil fortelle om aktuelle saker i Netanya og Israel
og vise interessante videoer.

Også høsten 2009 var Netanyaforeningen vertskap for terrorofre fra Netanya. Les mer om besøket på baksiden.

Medlemskontingenten
Velkommen
til årsmøte
For å være medlem i Netanyaforeningen, må det betales
Tirsdag 27. april blir det årsmøte i Netanyaforeningen i
ny kontingent i 2010. Benytt gjerne den vedlagte giroblanketten inne i bladet. Det er til stor hjelp for oss at du gir
opp ditt eget, evt. ektefellens navn, samt adresse uansett
betalingsmåte. Uten nevnte opplysningen får vi nemlig ikke
registret din innbetaling. På forhånd takk!

”Stova” på Madlamark Bydelshus, Åsta Kongsmorsgate 20,
og tidspunktet er kl. 19.00. Utenom de vanlige årsmøtesakene, vil Arne Karlsen fortelle og vise videoer fra Netanya
og Israel generelt. Men selvsagt blir det en kaffedrøs, noe å
bite i og mye god prat rundt bordene.

Kommunal reise

Representanter fra Stavanger kommune
planlegger et besøk til Netanya i sommer.

Ung Agenda

Ung Agenda er en konferanse for ungdommer fra hele verden som setter lys
på miljøspørsmål. Den avholdes i Stavanger i perioden 2 – 5. juni. Netanyaforeningen planlegger å gi delegasjonen
fra Netanya ekstra opplevelser.

Godværsgaranti

Etter denne lange, kalde og snørike
vinteren; Tenk på og unn deg og dine
stranden i Netanya med sol og en sjøtemperatur som ligger rundt 28 grader!
Like bra er det å se, kjenne, ta en smak
på og bli kjent med alt det andre som
byen og landet for øvrig har å by på. Ta
kontakt med Sabra Fokus Reiser AS (tlf.
38125660/ wwwfokusreiser.no) som
også arranger direktefly Sola - Tel Aviv.
SI-Reiser og andre har også gode tilbud.
Den siste delen av juli og august kan bli
noe varm for de fleste.
Sigve Bø fra Randaberg, vil for 3. gang
chartre et direkte fly Sola – Tel Aviv i
tiden 26/6 - 10/7. Du kan velge om du
kun bare vil ha selve flyturen eller hele
opplegget. Han er avhengig av snarlig
henvendelse da det ennå mangler noen
deltakere for å kunne sikre charterflyet!
For mer info se www.samaria.no eller
ring ham på mobil 906 00 164

Uavklart besøk

I skrivende stund er noe usikkert om
terrorofrene eller andre kommer på det
årlige besøket i slutten av august. Derfor
er det ikke satt opp noen dato for dette
enda. Medlemmene vil få beskjed.
Derfor er det også noe usikkert med en
evt. gjenvisitt i oktober.
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Ambassaderådens tale
28. august holdt ambassaderåd Aviad Ivri
(bildet) tale da Netanyaforeningen arrangerte sabbatskveld sammen med terrorofrene fra Netanya.

Shabbat shalom. Kjære venner!
I min jobb er en av de største farene å miste
munn og mæle. Men det er det jeg har når
jeg er her sammen med israelere og samtidig får nyte deres gjestfrihet med denne
maten som kombinerer norsk med Israel.
Terrorofrene kom ikke til Oslo i år så
Arne inviterte meg heller hit. Når Arne
spør om noe, svarer jeg ja. Når en Diplomat
sier ja, betyr det kanskje. Når han sier kanskje, betyr det nei. Sier han nei, er han ikke
diplomat. Men israelske diplomater er forskjellige. Når jeg sier ja til Arne, mener jeg
det. Mange takk for innbydelsen sammen
med våre venner!
I morges dro vi fra Oslo. Det er alltid fint
å oppdage at Norge er mer enn Oslo, særlig
Stavanger. For en israeler er det å kjøre 7
timer er en opplevelse! Gjør vi det i Israel,
havner vi i et arabisk land. Kona mi, dattera mi og jeg oppdaget igjen hvor vakkert
Norge er. Vi har vært i mange land. Jeg
mener at ikke noe annet land kan konkurrere med Norge i skjønnhet. Det måtte i så
fall være skjønnheten i det norske folk,
Mine med-israelere lærer oss alle en av
de viktigste lærdommene vi kan få i livet:
å vise mot!
Jeg vil takke for at de kommer og inspirerer oss her. Jeg er sikker på at dette besøket
i Norge har gitt dere minner som dere vil
ta vare på hele livet. For det er jeg glad og
takknemlig. Israels venner i dette rommet
– deres gavmildhet, vennlighet, gjestfrihet
er også en inspirasjon for oss, selv etter å
ha vært her i Norge i 3 år og overlevd 3
norske vintre.
Jeg vet at nordmenn ikke liker å høre
komplimenter – men jeg har hørt at de bare
later som. I kveld er det mitt privilegium å
overbringe dere de høyeste komplimenter
på vegne av den israelske ambassaden og
den israelske ambassadøren. Takknemligheten og all verdens komplimenter fra Israels regjering.
For noen få dager siden besøkte statsminister Netanyahu Tyskland. Han ble tatt til
villa Wannsee, et beryktet sted hvor ”den
endelige løsningen” ble vedtatt. Her i kveld
sammen med de andre israelere vil jeg fortelle hva han skrev der på hebraisk. Han
skrev en setning: ”Am Israel chai” – Israels
folk lever.
Vi som kommer fra Midtøsten, det eneste
demokratiet der, er omringet av meget farlige fiender. Noen i Europa, også Norge,

forsøker å forvrenge bildet. Du finner dem
i medier, akademikere, politiske partier.
I løpet av mine 3 år i Norge, er jeg blitt
glad i nordmennene. Gavmildhet, vilje til å
hjelpe andre kjennetegner nordmenn – det
er veldig sjelden i dagens verden. Dere bør
roses for det. Disse vidunderlige egenskapene ved nordmenn får meg til å tro at dette
folket fortjener bedre medier, akademikere
og politikere.
Da jeg nevnte media, akademikere og
noen politikere – noen ved makten nå, noen
eks-politikere, mente jeg: Hvis du ser på
Israel og situasjonen i Midtøsten i dag slik
den egentlig er og sammenligner med det
de sier og sprer i Norge, er kløften mellom
det bildet de skaper og virkeligheten for
altfor stor. Min erfaring her – og ambassadøren er enig: Israels beste ambassadører i
Norge er hver og en av dere. Dere vet bedre
og kan fortelle familie og venner. For det er
vi takknemlige. Vi er også meget takknemlige for hva dere gjør hver dag, for vi vet
at det ikke er lett. Fortsett! Bring visjonen
videre. Det er mulig.
I Norge har de folkene jeg nevnte fokusert på Israel og konflikten altfor lenge og
ensidig. De forsøker meget hardt å overse
faktumet at det er et normalt Israel utenom
konflikten, med ulike grupper – et utrolig
suksess i high-tec, kultur, vitenskap, jordbruk etc. Israels bidrag til verden er langt
mer enn størrelsen skulle tilsi. Ofte føler
vi at det er nesten forbudt å nevne hva
Israel har oppnådd i kultur, kunst, medisin,
vitenskap osv. til gode for araberne og hele
verden for øvrig.
Til slutt vil jeg bare takke for generøsiteten. Vennligst fortsett med disse vidunderlige prosjektene! Jeg har ikke nok ord, men
dere forstår det. Måtte Gud velsigne dere
og tusen takk!

Netanyas historie
Den israelske kystbyen Netanya ble grunnlagt 18. februar 1929. I starten bestod den
lille bosetningen av noen ganske få mennesker som bodde i telt. På grunn av det
arabiske opprøret i august samme år måtte
bosetterne i Netanya forlate hjemmene
sine for et par uker. Men etter at de vendte
tilbake igjen skjedde det en rask utvikling
og vekst i den nye bosetningen. I løpet av
få år ble det bygget både skoler, barnehager, butikker og hotell. Ideen om å gjøre
Netanya til en turistby oppstod tidlig. De
kilometerlange strendene langs Middelhavet
må ha virket forlokkende på badelystne og
solhungrige mennesker allerede den gang. I
1937 fikk byen veiforbindelse med Tel Aviv
og Haifa, noe som førte til at turistnæringen blomstret.
Den stadig vanskeligere situasjonen for
europeiske jøder utover 1930-tallet førte
til en økende strøm av flyktninger til det
britiske mandatområdet som ble kalt Palestina. I løpet av dette tiåret ankom 17 skip
med illegale jødiske flyktninger Netanya og
disse ble hjulpet av byens innbyggere.
I forbindelse med Uavhengighetskrigen
i 1948 ble det opprettet en militærbase i
Netanya og 3. desember dette året fikk
Netanya bystatus som den første byen i det
nyopprettede Israel. Byen hadde da 9.000
innbyggere.
På grunn av den korte avstanden til de
palestinske områdene har Netanya i nyere
tid blitt rammet av flere selvmordsangrep
som har kostet mange mennesker livet. Et

Et tidlig bilde fra Netanya.
av de mest alvorlige angrepene fant sted i
mars 2002 da en terrorist fra Hamas tok
livet av 30 mennesker ved å utløse en bombe
i Park Hotel. Etter at sikkerhetsbarrieren
ble bygget har det vært en radikal nedgang i
antall terrorangrep mot Netanya.
Netanyas økonomi baserer seg i stor grad
på ulik industrivirksomhet, der diamantindustrien kanskje er mest kjent. Også turisme
er viktig for byen som med sine flotte strender og mange hoteller og restauranter er et
populært feriemål. I Netanya kan man også
finne Israels første Ikea-butikk.
Blant flere utdanningsinstitusjoner i byen
finner vi Netanya Academic College som
tilbyr bachelor- og mastergradstudier i flere

Toraens gledesfest

Umiddelbart etter Løvhyttefesten følger
Simchat Tora eller Toraens gledesfest.
Hver sabbat under hele året leses et stykke
av Toraen (De fem Mosebøker) i synagogen. På Simehat Tora avsluttes årets Toralesning og man begynner om igjen, samme
dag, med første kapitel om skapelsesberetningen. På Simchat Tora danser jødene i
glede med Tora-rullene og viser sin takknemlighet for Toraen over hele landet.
Om kvelden går en del synagoger ut med
Thoraen ut på gater for å proklamere dette
også for dem som ikke avlegger synagogen
besøk. Å få kysse eller berøre rullene var
en måte å vise takknemlighet for den arven
Gud har gitt det jødiske folket. En forklarte
det slik at løvhyttefesten ble avsluttet dagen
før, men noen rabbinere besluttet at det
var så godt med den festen, at de ville ha
en dag ekstra. Dermed oppsto tradisjonen
med denne ekstra festdagen.

I Netanya likeens
Ved 20.30-tiden var en skare på 2-3 tusen
mennesker samlet på Haatzmaut eller frigjøringsplassen i Netanya. Rabbinere og
byens ledere hadde sine innlegg på en stor
tribune som var rigget opp for anledningen.
Glede, sang og live musikk preger sammenkomsten. Imidlertid er det som gjør mest
inntrykk også her, var dansingen med de
ca. 15 torarullene fra flere synagoger som
foregikk på podiet. Folk prøvde så godt de
kunne for å komme til og kysse eller berøre
disse skriftene som den jødiske nasjonen er
fundamentert på.
Rådmannen i Netanya, Dov Katz, kom
bort til meg og spurte om jeg også ville
være med på dette. Han talte med lederen
av dette arrangementet. Han kom bort og
hilste og sa: ”Jeg kjenner deg. Sønnen min
har bodd hos deg under Ung Agenda og har
fortalt så mye godt om dere. Velkommen

fag. Netanya huser også en sykepleierhøgskole.
Byen er i stadig vekst og har i dag rundt
200.000 innbyggere. En stor andel av
befolkningen består av engelskspråklige
immigranter fra USA, Canada og Storbritannia. De siste tiårene har det kommet et
betydelig antall immigranter fra Frankrike
og det tidligere Sovjetunionen til Netanya.
I 1998 ble Miriam Feirberg Ikar valgt til
Netanyas første kvinnelige ordfører.
Netanya har vært Stavangers vennskapsby
siden 1996.
Kilder: www.netanya.muni.il og www.
wikipedia.org.
Torgeir Riska

med!” Dermed kom jeg opp på plattformen og fikk en av de kostbare thorarullene
i hendene. Slik ble jeg tildelt den store æren
å få danse sammen med de utvalgte rabbinerne med thoraenrullen i mine hender på
denne store tilstelningen.
Lenger nede i gaten hadde en synagoge
samlet seg. De utfoldet seg mye mer, sang
av full hals, musikk på full guffe og danset
uten hemninger. Folket samlet seg rundt
forbi og ble med i stemningen.
Hele denne dagen gjør alltid et stort inntrykk på meg. Tenk om vi i Norge hadde
kunnet glede oss like mye over Guds ord
som våre jødiske venner gjør og satte mer
pris på den rike arven som det er forunt oss
også å ta del i og som grunnloven vår ble
fundamentert på…
Arne Karlsen

B
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Terrorofrene fra Netanya kom i 2009 også
For femte året på rad fikk vi i august besøk
av 15 terrorofre med leder fra Netanya.
Denne gangen var det riktig nok noen som
har vært her tidligere, men de hadde inntrengende bedt om å få bli med på grunn av
de gode minnene herfra som de fikk.
Denne gangen landet de i Bergen. Aud
Asphaug var kontaktpersonen der sammen
med andre israelsvenner. Og besøket ble
en suksess! Selvsagt ble det sightseeing
i Bergen, men dagen etterpå tok vi den
kjente turen ”Norge i et nøtteskall” hvor
blant annet Voss, Flom og Gudvangen ble
besøkt. Det ble også feiret en Sabbatskveld
i Blomsterdalen.
I Stavanger sto israelsvennene klar til å
ta imot vennene. Neste morgen dro 9 av
de 15 gjestene til Prekestolen. På Jørpeland
var Nils Kjell og Hildur klar med kaffen og

sjekket klær, sko og utstyr for øvrig. Om
vi lokale synes det er bra å komme seg ut
i naturen på den måten, er det ingenting
imot våre israelske venner. En slik naturopplevelse for dem i kombinasjon med
anstrengelsen, er helt ubeskrivelig: de sterke
grønnfargene, Lysefjorden, vann, stup og
ikke minst å å stikke hodet utenfor kanten
på selve Prekestolen…… Været på sin side,
var også på sitt beste.
Våre israelske venner bodde tradisjonen
tro hos medlemmer i Netanyaforeningen.
Dagene ble derfor krydret med mange opplevelser, både sammen med vertskapet og i
fellesarrangement, noe som også bidro til
at vennskapet mellom oss ble så sterkt som
det ble.
Vi må heller ikke glemme å nevne den
tradisjonelle turen til Hidra. Finn Frestad

sammen med vennene Gunnar og Kari
Andersen og Ane og Kjell Nagy stilte sine
hytter, båter, utstyr og vertskap til disposisjon for våre venner. Alltid topp suksess på
dette ferieparadiset. De fleste hadde ikke
vært på en øy før. Å måtte bruke båt fram
og tilbake, var en ukjent realitet. Å få dra
på båtturer, fiske makrell, fotturer og fellesskap, -kan en ha det bedre? Problemet er
bare at tiden går så altfor fort…
Det ble Sabbatskveld i Stavanger også.
Vi ble nærmere 180 som kom sammen i
Madlamark Bydelshus. Med israelsk opplegg kombinert med det norske, vakte en
stor samhørighet og igjen resulterte i en
stor suksess.
Arne Karlsen

Gjenvisitt fra Stavanger til Netanya
Terrorofrene som var her i høst, inviterte
Netanyaforeningen på en gjenvisitt til dem.
Som sagt, så gjort. En gruppe tok dem på
ordet og var i Israel i perioden 1-12. oktober. Først var vi Netanya et par dager.
Kan vi ha det bedre, omgitt av venner, sol,
strand, shopping, utflukter osv.? Deretter
dro vi til Jerusalem 3 dager. En av Hanas
sønner, Meir, er en av de første bosetterne
som slo seg til i Kohav Yaakov rett utenfor
Jerusalem. Vi fikk omvisning og ble forklart
hvordan det hele ble bygd opp i løpet av
disse relativt få årene. Vi fikk også lunsj. Her
var det bare økologisk dyrket mat og hjemmebakt. Ingen måtte undres på at det var
en fulltreffer. Men sangen, musikken, fortellinger og dialoger rundt bordet, forsterket det hele. Meir selv var i sin ungdom en
riktig Don Joan, men i midten av 20-årene
begynte han å fundere over meningen
med livet. Det igjen førte til at livet hans
ble snudd på hodet. Hashem eller Gud ble
det sentrale i livet hans og engasjementet i
den lokale synagogen tar mye av tiden. Nå
er han med blant de 70 lederne i det ortodokse eldsterådet i Israel. Han fortalte også
om mange mirakler Hashem har og hadde
velsignet dem med.
Ellers bodde vi sentralt i Jerusalem og
det er i grunnen mer enn nok å gjøre. Vi
besøkte både tunellen ved Klagemuren,
besøkte President Shimon Perez i residen-

Terrorofrene fra Netanya inviterte Netanyaforeningen på gjenvisitt høsten 2009.
sen hans og la opp resten etter deltakernes
ønsker.
I Netanya bodde vi hos dem som vi
hadde vært vertskap for i Stavangerområdet i august. Vi fikk langt fra mindre service der. Vertskapene luktet seg fram til de
enkeltes ønsker. Mat var det i alle4 fall ikke
for lite av. Netanya kommune spanderte
en buss på oss en dag og vi fór nordover.
Abraham med trekkspillet som vi husker

igjen fra det første besøket, stilte opp som
guide. Det ble frokost i en druserlandsby,
besøk i Nasaret New Village med lunsj og
en del andre steder. Vi kom i alle fall hjem
igjen en del senere en beregnet. Netanyas
strender smilte ekstra til oss for å minne oss
om at vinteren sto for døren når vi kom
hjem. Så vi takker Hana og gjengen for en
svært hyggelig gjenvisitt!
Arne Karlsen

