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”Nordmannen som elsker oss”
Arne Karlsen, formann i Netanyaforeningen i Norge, går imot
den propalestinske propagandaen i hjemlandet sitt og tar
imot terrorofre fra Israel. Karlsen besøkte denne uken Israel.
Han er imot den propalestinske
politikken som regjeringen hans
fører og forteller om hvordan han
ble forelsket i Netanya flere ti-år
tilbake.
Av Jade Robinson. Maariv 11.03.2011
Nettopp i en tid da Israels internasjonale
renommé er dårligere, viser det seg at noen
mennesker i verden fortsatt støtter oss. En
av dem er Arne Karlsen (63), leder i Netanyaforeningen i den norske byen Stavanger.
Stavanger som er vennskapsby med
Netanya, har ca 121 000 innbyggere, og er
den fjerde største byen i Norge. Økonomien er basert på olje, fiskeri og skipsverft.
Karlsen besøker for tiden Israel og er full
av varme ord om landet generelt og i særdeleshet Netanya og til tross for spenningen
mellom de to landene.”Jeg synes det er flere
likheter mellom Netanya og Stavanger. Innbyggerne har varme hjerter, vi grenser mot
havet og har fine parker.” Karlsen er født
og oppvokst på landsbygda rundt Stavanger, der de fleste innbyggerne var preget av
den kristne troen.
Allerede fra barndommen hørte han mye
om Israel, dens historie og de hellige steder:
”Jeg har alltid hatt en drøm å komme til
Israel, men som barn var det nesten umulig
på grunn av flytrafikken var lite utviklet. Da
jeg var 25, kom jeg til Israel for første gang i
mitt liv. Det ble en stor opplevelse og påvirket meg mye. Det skjedde allerede fra flydøren ble åpnet og kjærligheten til Israel har
bare vokst ytterligere. Israel er svært forskjellig fra Norge på flere måter. Språket,
kulturen og folket her er mye mer levende,
men på den annen side er svært støyende.
Trafikken er et eksempel på det med støyen
med bilhorn og sirener og med en råere
Fortsetter neste side.

Førsteside-oppslag i en av de store avisene i Israel. Maariv kommer ut i et stort opplag, men er også av
de store løssalgsavisene i Israel og kan nok sammenlignes med Dagbladet / VG i Norge. I helgeutgaven
11. mars i år, slo Maariv opp følgende forsidebilde i Sharonsletteutgaven som viste til en helside lenger i
avisen. Utgangspunktet var å fortelle om Netanyaforenings virksomhet, men det hele ble dessverre feilaktig
fordreid slik at formannen i Netanyaforeningen ble altfor mye fokusert. Medlemmene som vi er så avhengige av og foreningens virksomhet, kom i bakgrunnen. Enkelte feil er også kommet med. Men resultatet
gjengir vi likevel her og på de neste sidene.

kjørestil”. Imidlertid fikk ikke Karlsen kontakt med israelerne og følte seg da mer som
en vanlig turist.
Det handikappet ville han gjøre noe med.
Neste gang han kom, begynte han å studere
hebraisk ved en ulpan i Netanya.”Min kjærlighet vokste der og møtte den israelske
byen på en fantastisk måte og har fremdeles
fine kontakter fra den tiden.
Men historien sluttet ikke der. I løpet av
nittitallet gikk Karlsen til Stavangers ordfører med forslag om å signere en vennskapsbyavtale med Israel. Jeg sa til ham at
Stavanger så mange vennskapsbyer, og så
hvorfor ikke få en i Israel?” forteller Karlsen. Ordføreren tok imot forslaget og etter
en del krumspring, ble det kontakt med
daværende ordfører i Netanya, Zvi Poleg,
som igjen førte til signeringen av avtalen. ”
Terrorofre inviteres
Karlsen har sterke meninger om Midtøsten-konflikten. Et eksempel: ”Fredsprosessen kan ikke realiseres på den måten den
utvikler seg på idag,” sier han ettertrykkelig,
”Oslo-avtalen var en tragedie fra starten og
jeg har alltid vært imot den, og jeg sier dette
personlig selv om vår Netanyaforeningen er
politisk og religiøst nøytral.” Han beklager
den dominerende propalestinske holdningen som har preget Norge så altfor lenge.
Det er vanskelig å få økonomisk støtte fra
myndighetene våre fordi Israel er et industriland og ikke et uland som palestinerne er.
Men det er mange organisasjoner i Norge
som støtter Israel på mange forskjellige
måter. Flere av dem støtter immigranter
som kommer til Israel, hovedsakelig innvandrere fra Ukraina og Russland, og hjelper dem til å bosette seg i Israel”
Hva er det Netanyaforeningen gjør? ”For
noen år siden startet vi noen prosjekter hvor
vi inviterte israelske delegasjoner å besøke
oss. Det begynte med et håndballteam fra
Netanya, skolebarn og lignende. Men de
viktigste besøkene har nok vært gruppene
med de forskjellige terrorofrene, noen også
med familiemedlemmer som har besøkt oss
de siste seks årene. De bodde da privat hos
israelsvenner som også setter stor pris på å
få besøk av dem”.
Hvordan reagerer israelerne på nordmennene og kulturen deres?
”Selvsagt har vi hatt besøk av skeptikere
som også har vært undrende over hvor
godt de har blitt tatt imot. Jeg husker spesielt historien om en deltager fra Netanya
hvor gruppen ble mottatt på flyplassen
med sangen ”Hevenu shalom melechim”
og med israelske flagg, men han var svært
skeptisk til det hele. Han fortalte senere at
han han ser på nyhetene og visste at nord-

Artikkel om Arne Karlsen i Ma’ariv 11. mars
2011.
menn er anti-sionistiske og at velkomsten
bare var et show. Vi forklarte ham at det
bildet media skaper ikke representerer følelsene til flertallet av folket i Norge, fordi de
slipper hovedsakentlig til anti-israelske
krefter. Etter flere dager med sightseeing i
Norgelikte han seg imidlertid så godt at han
på eget initiativ har tatt familien med seg på
eget initiativ for å besøke sine nye venner
i Norge.
Karlsen selv prøver å overlate å la nye
krefter komme til i Netanyaforeningen og
vil gi stafettpinnen over til andre. ”Vi skal
snart velge et nytt styre og prøve på å få
flere yngre med oss for å ta over,” sier han.
”Men jeg fortsetter å støtte Israel, men ikke
som leder av Netanyaforeningen. I dag har
jeg en leilighet i Netanya, og jeg håper å
fortsette å komme hit og bo her i minst fem
måneder hvert år. Min kone og jeg elsker
landet, solen og været fyller oss med energi
og glede”.
PS. Det ble en del leserinnlegg etter dette
intervjuet. Her er et lite utvalg:
”Mange takk! Din kjærlighet til oss er så
rørende!”
”Fantastisk å se at det fremdeles finnes
noen gode mennesker igjen her i verden.”
”Endelig en rettferdig mann i Sodoma.
Det varmer godt i hjertet å lese om hans
kjærlighet til Israel og Netanya i særdeleshet. Jeg håper at krigsrullebladet til den
norske regjeringen mot Israels folk kunne
lære litt av ham.”
”For en gal verden. Tenk å bruke så mye
spalteplass på en person som elsker Israel;
det er noe alle burde gjøre. Men med all
respekt for Karlsen.”

”Nordmenn kjempet mot nazistene
under siste verdenskrig! Nazistene satte
inn en politisk marionett og hans navn var
Quisling i Norge. I dag er hans navn et
norsk ord som betyr landssviker. For to år
siden var jeg i Norge. Jeg besøkte luftfartsmuseet i byen Bodø i nord. Der så vi en
del av et fly med et hakekors, fullt av hull
og bulker. Guiden forklarte at flyet styrtet
og nordmennene slo på flyet med jernstenger i ren aggresjon mot nazistene. Et annet
eksempel var Trondheim husene gjenoppbygd etter at nazistene ødela alle de gamle
bygningene helt. Men de norske myndighetene er i dag blitt pro-palestinske. Mange
vet ikke mye om Israel. Enkelte naive vet
heller ikke så mye om palestinerne. Men det
er slett ikke sant at nordmenn generelt er
anti-israelske.”
”Takk til Mr. Karlsen - det er naturlig at
våre kulturer likner på hverandre. Jødisk
kultur og norsk kultur har mye felles. Begge
kulturer bygger på samme grunnlag som
fremmer den moderne vestlige opplysningstidens kultur, demokrati og livsverdier. Det er derfor merkelig for meg at
nordmenn kan identifisere seg med døden
og martyriet til den arabiske kulturen. Kristendommen til nordmennene er faktisk en
forgrening fra jødedommen som har et
felles grunnlag i det Gamle Testamentet i
Bibelen. Bibelen i deres kultur kommer jo
fra vår kultur. Hvordan kan de da identifisere seg slik med arabernes Koran-kultur
som er døden for troen deres? Vi kan ikke
forstå dette merkelige fenomenet.”
Internettutgaven finnes her:
http://www.nrg.co.il/online/54/
ART2/221/764.html?hp=54&loc=17

Nyttige lenker

Netanyas websider:
www.netanyatourism.org.il
www.gonetanya.com
www.netanya.muni.il
Kart: www.inisrael.com/maps/
netanya.pdf

Nettsiden

Vi må beklage at aktiviteten på
nettsiden vår ikke har blitt oppdatert.
Vi får inn for lite stoff og undertegnede har gjort for lite på den
fronten. Dersom noen vil hjelpe oss
og komme med stoff og bilder, er
vi meget takknemlige. Imidlertid er
Torgeir Riska i sving for å få gjort
noe med den saken.

Ny fotballstadion

Byggingen av en ny fotballbane er nå i
gang i Netanya like ved Rådhuset i The
New Industrial Area. Den vil gi plass til
60 000 tilskuere og bety mye for fotball
entusiastene. Banen vil bli åpnet sommeren 2012.

Ny turistattraksjon

Bildet viser terrorofre fra Netanya på et tidligere besøk i Stavanger. (Arkivfoto)

En kafé-samling
med forskjellige mennesker
Klokka var rundt 11 israelsk tid. Vi traff
Hanna Hakak . Vi – det vil si Arne Karslen,
Tor Ramsdal og undertegnede, Per Sverre
Bårdsen. Vi besøkte Hanna som holdt på
med husvask, så vi stanset ikke så lenge.
Men hun tok vel imot oss . Hun er en dame
med stort hjerte. Vi fikk noe kaldt vann å
drikke og avtalte å møte henne på uavhengighetsplassen øverst i Herzelgata. Hun
ville ringe til noen bekjente og møte oss på
en utendørskafe klokka 19.00 om kvelden.
Vi klarte å komme klokka 19 israelsk tid,
det betyr at klokka nærmet seg halv åtte før
vi satt ved avtalt bord. Lengst til høyre for
meg, på andre siden av bordet satt Vicky.
Opprinnelig fra Ukraina, nærmere bestemt
Odessa. Hun hadde mistet mannen sin i et
terrorangrep.
Ved siden av Vicky satt Hanna (Hakak).
Hun kom fra Bagdad til Israel som ganske
liten jente. Bodde først 2-3 år i telt, deretter
ca. like lenge i en liten hytte før de fikk et
ordentlig sted å bo. Til venstre for Hanna
satt Dina fra Libya, så Lilly fra Kairo. Lilly
og Hanna kom til Israel nokså samtidig,
og de hadde kjent hverandre fra de var
små. Ved bordenden av bordet satt Sherry,
tydelig merket av det terrorangrepet hun
ble utsatt for.
Sherry var datter til Korin Ben-Aroya.
Korin og mannen var for noen år siden
på Park Hotell i Netanya for å feire Pessach (påske). De var på galt sted på galt tidspunkt. En bombe smalt. Korins mann ble
drept, resten av familien mer eller mindre
såret. Av de tre barna var Sherry mest
uheldig. En splint traff henne i øyet og gikk
inn i hjernen. Hun har siden måtte lære å
snakke på nytt og å gå på nytt.

Hanna sa at det ventet oss en overraskelse! Snart ankom overraskelsen - Haya
Wassermann. Hun fant en stol og slo seg
sammen med oss rundt bordet. Etter en
stund fortalte hun om Norgesturen i 2007.
Da hun den gang sammen med andre terrorofre kom til Norge, hadde hun nettopp
mistet mannen sin. Skutt av en araber. Da
de kom til Norge, var de fremdeles i en
slags sjokktilstand både hun og datteren.
Hayas mann drev en bedrift der mange
arabere hadde jobb. Han var respektert og
godt likt av alle. De som jobbet der hadde
svært gode betingelser. Så kom tragedien.
En dag dro plutselig en av de ansatte en
pistol og skjøt ham.
Hanna hadde nærmest ved en tilfeldighet
bedt Haya om å være med til Norge. Haya
slo til og ble med. Norgesturen gjorde
henne veldig godt, fortalte hun. Det var
som medisin for henne og datteren. Hun
fikk komme i andre omgivelser og møte
andre vennligsinnede mennesker. Haya
smiler mens hun forteller om turen.
Kvelden gav meg mange tanker. I Bibelen står det skrevet at Gud skal føre jødene
hjem fra alle verdenshjørner. Jeg følte at jeg
opplevde nettopp dette i miniatyr: Vicky fra
Ukraina, Hanna fra Bagdad, Dina fra Libya,
Lilly fra Kairo, Sherry fra Afrika / Tyrkia
og Haya fra Polen.
På vei ”hjem” om kvelden passerte vi
Park Hotell. Det var der Sherry og så altfor
mange andre opplevde sin tragedie.
Så flott at vi fikk møte noen av dem i
Norge og fikk lov å være til litt oppmuntring for dem.
Per Sverre Bårdsen

Netanya Kommune har i år satset på en
ny turistattraksjon. En rød ”London”
dobbeldekker buss uten tak lik buss
99 som kjører rundt i Jerusalem, tar
oss fram til 15 ulike turistattraksjoner
i Netanya. Guidingen underveis skjer
via øretelefoner som du fritt kan velge
mellom engelsk, hebraisk, fransk, russisk og spansk. Bussen kjører fra søndag
til fredag kl. 9:00, 11:00 og 18:00. Turen
starter fra Esther Cinema ved den
store åpne plassen Kikar Haatsmaut og
turen har 15 stoppeplasser hvor man
kan komme på eller av. På hver stasjon
finnes et kart over ruten. Dessverre er
det altfor få som har benyttet seg av tilbudet hittil, så om disse turene fortsetter
neste år er heller tvilsomt om ikke det
blir en oppsving i slutten av sesongen.
En rundtur koster fra 45 /30 NIS for
henholdsvis voksen / barn og betales på
bussen med penger eller kort.
Mer info fås på telefon 03- 6172555.
http://gonetanya.com/netanya__
city_tour.aspx www.city-tour.co.il

Styret

Styret som ble valgt på årsmøtet i år,
består av følgende: Formann: Arne
Karlsen,Nestformann: Trygve Brekke,
Sekretær: Trond Otto, Kasserer: Jakob
Hansen. Styremedlemmer: Torgeir
Riska, Aud Soldal, Jon Arne Håland og
Jofrid Hansen.
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Kontaktpersoner

Styreleder Arne Karlsen:
arne@karlsen.in
Tlf: 51871892 / 99691782
Nestleder Trygve Brekke
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Velkommen til Netanyaforeningens 15-års-jubileum
med sabbatsfeiring fredag 23. september kl. 19.00
Nå er det godt og vel 15 år siden vennskapsbyavtalen mellom Netanya og Stavanger ble undertegnet. Mye har skjedd siden
den gangen. Dette vil vi feire med en kombinasjon av en mimrekveld/ sabbatsfeiring.
Denne gangen kommer Ofer Hamami
som vår gjest fra Israel. Han arbeidet tett
sammen med Shulamith Katznelson på
Ulpan Akiva i Netanya som delvis administrator, men er mest kjent for den evnen han
har til å formidle hebraisken på en nesten
lekende måte inn i tilhørerne gjennom
sang/ musikk og illustrasjoner. Selvsagt
får vi oppleve trakteringen av hans instrumenter som piano, trekkspill, shofar etc. Så
langt har jeg aldri hørt om noen som har
kjedet seg i hans nærvær.

Leif Maasvær som var ordfører da vennskapsbyavtalen ble utarbeidet, blir med oss.
Bjørg Tysdal Moe som i de senere år har
fulgt opp avtalen, vil også ha et innlegg.
Det blir også innslag med andre pionerer i
Netanyaforeningens historie samt musikalske innslag. På det nåværende tidspunkt er
det usikkert om den israelske ambassaden
også sender en representant.
Selvsagt blir det koldtbord med en kombinasjon av israelske og norske matretter på
en sabbatskveld som dette.
Vi inviterer medlemmene og venner til
feiring fredag 28. august kl. 19.00 i Madlamark Bydelshus hvor vi vanligvis har slike
samlinger. Ta med venner og bekjente
Prisen for medlemmer er kr. 100 og ikkemedlemmer kr. 150.

I den vanskelige situasjonen som Israel
er i nå, er det svært viktig å vise sympati og
vennskap.
Ta derfor familie og venner med deg og
møt mannsterkt opp i Madlamark Bydelshus i god tid.
Madlamark Bydelshus er i Åsta Kongsmors gt. 20, mindre enn 50 m nedenfor
Madlamark kirke.
Kjører du oppover, forbi Universitetet,
sving til venstre i krysset med Ullandhaugveien og nedover forbi Gosen. Du kommer
til en rundkjøring rett før Madlamark
kirke. Ta ca. 50 m nedover til venstre (Åsta
Kongsmors gt.) og parkeringsplassen med
Bydelshuset ligger på din høyre side.
Det er ingen påmelding.
Arrangør: Netanyaforeningen

Hvordan komme til Netanya fra flyplassen?
Taxi: Selvsagt kan du også ta vanlig drosje
til ca. 240 ILS, men det går ikke sherut
(minibuss) direkte til Netanya.
Tog: Jernbanen også et godt alternativ.
Jernbanestasjonen finnes på Ben Gurion
flyplassen og tog går til Netanya hver time
eller oftere. Om dagen må du skifte tog i
Tel Aviv, men om natten går det direkte. Du
kan sjekke dette ut på www.israrail.org.il
Buss: Det går også buss. Da må du ta en
shuttle buss til en holdeplass utenfor selve
flyplassen og derfra går det buss til busstasjonen i Netanya. Busslinken: http://www.
egged.co.il
Bil: Når du forlater flyplassen, kjører du
mot Tel Aviv på “Ayalon Highway” som
går gjennom Tel Aviv. Etter Tel Aviv, sving
til venstre mot Haifa. Du velger deretter

kystveien nr. 2 i Herzlia. Fortsett videre til
Netanya South. Der kan du forlate motorveien. Ved trafikklysene, sving så mot
Netanya.
Fortsett ved å kjøre rett fram forbi noen
trafikklys og boligområder. Endelig, etter
rundkjøringen like ved bensinstasjonen
(ved hotel Carmel), kommer du inn i byen
på “Jabotinsky” gaten. Du vil da komme til
den åpne plassen Kikar Ha´atzmaut.
Et annet alternativ er å fortsette på motorveien til avkjørselen Netanya Central. Ta
deretter til venstre i trafikklys-krysset. Du
vil da komme opp i hovedgaten Herzl.
Spør gjerne i informasjonen på flyplassen
om du er i tvil om noe.

Medlemskontingenten 2011
Dessverre er det en del som har glemt å betale medlemskontigenten for 2011. Derfor legger vi med en giroblankett
til dem som vi ikke har registrert medlemskontingenten
for dette året enda. Kontigenten er for ektepar kr. 100 og
enkeltpersoner kr. 75 pr. år.

Hvis vår registrering skulle være feil, vil vi gjerne rette
opp feilen. En god måte å kontakte oss på, er å skrive til
emailen: post@netanyaforeningen.no eller skriv til Netanyaforeningen, Postboks 1020, 4091 Hafrsfjord.

