Netanyaforeningen

Nyhetsbrev nr. 1/2012

www.netanyaforeningen.no

post@netanyaforeningen.no

Netanyaforeningens 15-årsfest
Jubileumsfesten ble gjennomført på en
vellykket måte i Madlamark Bydelshus
23. september. De 150 fremmøtte deltakerne koste seg igjennom et variert program av prominente personer som har
betydd mye for foreningens fremme i
disse årene, sang, musikk, mat etc.
Av Arne Karlsen
Nestformann Trygve Brekke geleidet det
hele som møteleder og bandt det hele
sammen på en elegant måte.
Denne gangen var Ofer Hamami (bildet)
vår gjest fra Israel. Han arbeidet i sin tid
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. Han trakterer
nær sagt det som finnes av innstrumenter,
noe vi fikk en smak av. Shofaren hans imponerer alltid og hans lune humor dannet et
godt grunnlag i festen.
Han hadde også med en hilsen fra
Netanya kommune som lød således:
Welcome all friends,
The city of Netanya congratulates the Association
of Friendship between Stavanger & Netanya for
its 15th birthdays.
The city of Netanya and its residents have benefited throughout the years from these relationshipsand we hope Stavanger did so as well.
15 years of exchanges, delegations which visited
each other — especially we would like to thank you
for all your kindness in hosting terror victims who

were hosted by you so warmly and generously , who
returned home with hope and full of energy.
All friendly ties which were built between people of
both cities prove to us that no matter how far one
has to fly — inside his heart there is always the
feeling of love and acceptance.

We all wish and hope for many more years of such
tight ties between Netanya & Stavanger.
Bless you all
Edna Spitzer
Twin cities dept. Netanya Municipality
Les mer fra festen på side 2 og 3.

Medlemsrekord i Netanyaforeningen
I 2011 hadde Netanyaforeningen 268 betalende medlemmer og det er ny rekord. Styret i Netanyaforeningen er
svært takknemlige for at så mange støtter dette viktige
arbeidet vårt. Et høyt medlemstallvirker 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 nye høyder.
Men det er ikke bare styret som arbeider. Uten aktive med-

lemmer 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.

Formannen i Netanyaforeningen hadde også en historisk oversikt sett fra foreningenes side. Medlemmenes betydning ble vektlagt. Det som har så langt særpreget
arbeidet i foreningen, er nemlig dugnadsinnsatsen til medlemmer og styret. Hver gang
en ny utfordring som delegasjonsbesøk med ungdom, sport, kommune eller terrorofre har kommet, har dugnadsinnsatsen i form av vertskap, matlaging, guiding, buss/
biler med sjåfører og mange andre små og store viktige detaljer, lagt seg til rette.
Da Israel er et industriland i motsetning til de fleste andre sammenlignbare vennskapsbyene til Stavanger som blir regnet som utviklingsland, får vi ikke adgang til å søke
om tilskudd fra Nord/sør-Foreningen, Utenriksdepartementet og andre, er det stort
sett dugnadsinnsatsen som har gjort utslaget på de mange gode resultater som er
oppnådd med relativt lite penger. Medlemmenes innsats er den viktigste og beste
ressursen Netanyaforeningen har.
Som alltid spiller maten en sentral rolle på våre fester og samlinger. Det ble en herlig
blanding av israelsk og norsk inspirasjon. Kyllingene, salaten og en del kaker, ble
sponset av lokale firma, noe vi satte stor pris på. Stemningen rundt bordene krydret
det hele til en stor suksess!

Leif Måsvær var ordfører i Stavanger kommune da spørsmålet om vennskapsby i
Israel kom på bane og han berettet en del fra den tiden. Uten ham og Trygve Brekke
som da hadde med vennskapsbyer å gjøre, hadde vi vel neppe hatt noen vennskapsby
i Israel i dag.
Dagens varaordfører i Stavanger kommune, Bjørg Tysdal Moe, er nok den som har
hatt mest kommunal kontakt med Netanya gjennom årene. Hun har hatt tatt imot
delegasjoner av alle størrelser fra Netanya og selv vært der nede flere ganger. Hennes
engasjement er og har vært en stor velsignelse for Netanyaforeningen. (Foto: Arne
Karlsen)

Bestill DVD fra
15-årsfesten

I forbindelse med den nevnte jubileumsfesten, laget Per Åge Skretting en meget
god video som anbefales på det beste. Den
kan bestilles hos
Per Åge Skretting, tel. 90058503 / E-mail:
pea-skr@online.no
Oppgi adresse og tlf. nr. i bestillingen.

Hilsen fra
Netanyas ordfører

Shalom,
Planlegger du en ferie i Israel? Vi har en
god idé - hvorfor ikke prøve Netanya?
Netanya er et livlig, sprudlende feriested
som tilbyr sine besøkende ferie med internasjonale standarder, akkurat som de vakre
rivieraene verden rundt.
Strendene er utrolig vakre, en heis går til
sjøen, en lang promenade, naturlige klipper og et stort utvalg av hoteller.
Som et utsøkt feriested, finner du også
her underholdning sentre, kultur og
natteliv: kafeer, restauranter for enhver
smak, kjøpesentre, åpne markeder, kinoer,
nattklubber, jazz og musikk konserter,
kunstgallerier, og pågående arrangementer
og festivaler.
Netanya beliggenhet i hjertet av landet
gjør det enda mer attraktivt.
Når du har ferie her, kan du kombinere et
avslappende opphold på et av hotellene,
med turer i naturreservatene, parker, og
hele Sharon området. Utenlandske turister
forelsker seg i Netanya og israelerne gjør
det samme.
Netanya er ideell til alle årstider. Vi elsker
byen vår, og inviterer deg til
å komme og ha en god tid
her du også.
Med vennlig hilsen
Miriam Feirberg-Ikar,
ordfører

Intervju med Arne Karlsen i israelsk magasin
60+ er et blad som sendes ut til folk over
60 via posten, men er også tilgjengelig på
eldresentre, postkontorer o.l. mellom Tel
Aviv og Haifa. Arne Karlsen ble intervjuet
der av forhenværende rektor på Ort
School, Netanya som har sendt flere delegasjoner til sin vennskapsby Stavanger.
Her følger artikkel lett forkotet.

byer ble opprettet. Jeg foreslo det for daværende ordfører som likte det forslaget. I
1997 ble vennskapsbyavtalen signert.
Hva gjør delegasjonene som besøker Israel og
omvendt?
Det første besøket var fra et håndballlag fra Ort School. Hvert andre år kommer
Ung Agenda som lærer å ta vare på miljøet.
Det kommer også forskjellige grupper fra
Stavanger med forskjellige opplegg.

Arne Karlsen er en norsk kristen som elsker
Israel, 63 år gammel og pensjonist fra Stavanger. Han er ikke som nordmenn flest;
han elsker Israel.
Besøket i Israel
Hans første besøk i Israel, var i 1972 og
deretter har det blitt mange. Han har fått
mange venner. Han besøker dem og de
besøker ham.
Etter at han ble pensjonist, kjøpte han
en leilighet i Netanya og han deler tiden sin
mellom Netanya og Stavanger.
Hva er grunnen til at du besøker Israel så ofte og
elsker landet på den måten du gjør?
“Som en kristen, kjenner jeg bibelen godt.
Jeg liker de hellige stedene jeg besøker.
Israel er landet med fremtid og håp. Israels
eksistens er av stor betydning for oss alle.
Derfor er det lett å støtte Israel.
Hvorfor kjøpte dere en leilighet i Netanya?
Det har lenge vært en av drømmene våre.
Siden jeg har tilbrakt så mye tid i Israel, er
det helt naturlig.
Hvorfor foretrekker du Netanya?
Netanya er en svært interessant by med
Middelhavet med vestlige og østlige innslag.
Jeg elsker den sentrale beliggenheten, men
mest de mange varme og hyggelige menneskene. Jeg kjenner meg hjemme her.
Hva liker du best i Netanya?
Jeg liker stranden, promenaden og det
fargerike markedet svært godt.

Beste by
for studenter

En undersøkelse ble offentliggjort i
mars 2012 av Knessets Forskningsinstitutt og informasjonssenteret, fant
ut at Netanya er den beste byen for
studentene.
Kriteriene som var lagt til grunn, var
følgene: Bostøtten, tilgang på stipendier, parkeringsmuligheter, sysselsetting,
veiledning og rådgivning, og kultur- og
fritidstilbud.

Netanyas ordfører Miriam Feirberg-Ikar
og leder av Netanyaforeningen Arne
Karlsen.
Vennskapet mellom Norge og Netanya
I begynnelsen av 90-tallet ble Netanyaforeningen formet. Nå er det over 200 medlemmer som støtter Israel. Foreningen har
mange aktiviteter i Norge og Israel. Medlemmene har stort sett besøkt Israel flere
ganger.
Hvordan startet det med vennskapsby?
I 1993 besøkte Shulamith Katznelson
Stavanger og fant flere felles trekk mellom
byene og at vi skulle foreslå at vennskaps-

Besøket i Netanya under intifadaen
I årene 2001 -2002 opplevde Netanya flere
terrorangrep og mange ble skadet eller
mistet livet.
Jeg besøkte de stedene der terrorattakkene skjedde for å se det selv.
Hvorfor kom du til Israel under intifadaen?
Jeg ville møte menneskene som var
blitt påført fysiske og psykiske lidelser og
pårørende. Netanyaforeningen inviterte
dem til et opphold i Norge. Men det ble
mange problemer inntil jeg møtte Hana
Hakak som organiserte en slik gruppe. Vi
tok dem til forskjellige steder slik at de
kunne få mer avstand til de vonde opplevelsene. Så langt har det vært seks slike grupper til Stavanger.
Edna Spitzer (som bl.a. har med vennskapsbyene i Netanya kommune å gjøre) sa at
det hele har vært en stor suksess. Gruppene
som har vært i Stavanger har vært svært
fornøyde og mottatt mye kjærlighet. Arne
og Netanyaforeningen gav de besøkende
sine hjerter. Selv om Arne ikke er sterk i seg
selv, så er han en engel som ikke gir seg. Han
får stadig nye og gode idèer. Uten ham ville
ikke noe av det som har med vennskapsbyopplegget skjedd. Jeg ønsker at det fantes
en person som Arne i alle vennskapsbyene
som Netanya har.
Abraham Romem, Netanya

Nettsiden fornyet

Netanyaforeningen

Netanyaforeningen.no er blitt ny i høst.
Torgeir Riska har stått for utformingen av
den nye, flotte nettsiden.
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Styret som ble valgt på årsmøtet i år,
består av følgende: Formann: Arne
Karlsen,Nestformann: Trygve Brekke,
Sekretær: Trond Otto, Kasserer: Jakob
Hansen. Styremedlemmer: Sigve Bø, Jofrid
Hansen, Jon Arne Håland, Torgeir Riska
og Aud Soldal.
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Styreleder Arne Karlsen:
arne@karlsen.in
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Nestleder Trygve Brekke
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Returadresse:
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Velkommen til årsmøte
Torsdag 12. april blir det igjen årsmøte i Netanyaforeningen i ”Stova” på Madlamark Bydelshus, Åsta Kongsmorsgate 20,og tidspunktet er kl. 19.00. Utenom de vanlige
årsmøtesakene, blir det aktuelle innlegg og noen videoglimt. Selvsagt blir det en kaffedrøs, noe å bite i og mye

god prat rundt bordene.
Chefs for Peace med kokker fra Netanya og arabere, er
planlagt å delta på Gladmatfestivalen i Stavanger i sommer.
En Sabbatskveld er planlagt i slutten av august. Flere
detaljer senere.

Medlemskontingenten 2012
For å være medlem i Netanyaforeningen, må det betales ny
kontingent i 2012. Benytt gjerne den vedlagte giroblanketten inne i bladet. Det er til stor hjelp for oss og nødvendig
at du gir opp ditt eget, evt. ektefellens navn, samt adresse
uansett betalingsmåte. Uten nevnte opplysningen får vi
nemlig ikke registret din innbetaling. Er det noen som heller
vil ha bladet tilsendt via email, så oppgi emailadressen din.

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.

På besøk hos ambassadøren i Nepal
De som har vært med i Netanyaforeningen
fra begynnelsen, husker kanskje ambassaderåd Hanan Goder. Han var en meget
viktig partner da Stavanger skulle finne sin
israelske vennskapsby på nittitallet. Han
beriket oss med mange tiltak innenfor
kultur, unge ambassadører og besøk generelt. Det vi nok husker ham best for, er
nok at han var og er et medmenneske som
tar kontakt med mannen i gata så vel som
verdensberømte politikere. Hans spesielle
form for lune humor, diskusjon, spørsmål,
synspunkter og gjestfrihet, gjør at alle trives
i hans nærvær.
Nok om det; Gerd-Lise og jeg fikk en
invitasjon fra Nepal der han nå er ambassadør. Av erfaring vet jeg at en slik anledning
bør en ikke la gå fra seg. 6. mars ankom
vi til Katmandu der han møtte oss med
ambassadebil, sjåfør og sikkerhetsvakt i tillegg til politiekskorten. Men Nepal regnes
som et Israel-vennlig land så faren var ikke
så stor der. Nepalerne er et meget høflig og
omgjengelig folk som det er lett å bli glad
i.
Ikke før bagasjen var kommet inn i den
store residensen, og vi møtte familien,
begynte omvisningen sammen med jentene
Sarah og Ella.. Hanans og barnas stolthet var Pakpak eller hønemor med de ni
små kyllingene sine som bodde vekselvis i
hagen/ambassadeboligen. Tviler sterk på
om det er noen som kan ha det bedre og

få så mye omsorg. Når
vi var borte, hadde jeg
følelsen av at Pakpak
var den som politivaktene måtte passe best
på. Må nesten ta med en
karikatur fra den israelske avisen Ha’aretz
(bildet) som etter mitt
synspunkt
illustrerer
Hanan svært godt. Han
stortrives blant mennesker og dyr, høyt og lav.
På spørsmålet om
hvorfor Israel hadde
ambassade i Nepal der
det bor i underkant av et
par hundre israelere og
det kom ca. 8000 besøkende årlig, var svaret:
”Israel driver med en del utviklingshjelp
og humanitær virksomhet i Nepal. Mange
delegasjoner og organisasjoner utfører et
fantastisk arbeide her.” Fikk bl.a. være med
på å overlevere 14 gamle PC-er fra utenriksdepartementet til en underutviklet sykestue
langt oppe i fjellene. De stakkars PC-ene
skapte en helt ny epoke for personalet. Så
takknemlige folk som hadde gjort i stand
den stormottagelsen, vil vi aldri glemme.
Heller ikke veiene vil glemmes. Hovedveien
til China var ofte så smal at det kunne være
besværlig for to biler å passere hverandre. I

fjellene var det adskillig verre. Det kunne ta
tid å passere en innvendig fullpakket buss
og det samme på taket med bagasje og folk
- og på de geitestiene…. Utrolig! Trafikken
der er det verste jeg har opplevd så langt.
Satt forresten inne hos skredderen min da
ambassadebilen stoppet utenfor og Hanan
tutet på meg for å meddele en beskjed.
Skredderen kommenterte deretter. ”De
der må være de beste ambassadefolkene på
jorden. De har en usedvanlig høy stilling,
men de går midt iblant oss, slår av en prat
og er like naturlige som alle oss andre!

