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Glimt fra Netanya
På reise til Israel i fjor høst planla
vi tre venner fra Stavanger et døgn
i Netanya. Dette for å bli litt bedre
kjent med vennskapsbyen vår.
Vi reiste om natten og kom til Tel –
Aviv tidlig om morgenen. Etter å ha
fått oss noe mat på flyplassen, gikk
vi ned og tok tog til Netanya. En fin
tur, der vi fikk se at landskapet ute
begynte å lysne. Fra togstasjonen
fikk vi tak i en drosje til hotellet
vårt.
På hotellet ble vi møtt av en hyggelig nattevakt og klassisk musikk.
Innsjekkingen var ikke før klokka
15, men da de hørte at vi nesten ikke
hadde sovet på turen, fant de raskt
rom til oss. Fra hotellet kunne vi se
de første badegjestene på vei ut til
Takk til Torill Garborg
Etter nesten tre år i Netanyforeningens styre velger vi å
formidle en stor takk til Torill
gjennom bladet. Årsaken er at
Torill har giftet seg og flyttet til
Kristiansand. Torill viste stor
integritet i saken og foreningens
arbeide. Vi har satt stor pris på å
ha henne med som styremedlem i
disse årene. Vi vil takke henne for
innsatsen og ønske henne lykke
til med ny status og adresse.
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en morgendukkert. Etter en liten
hvil, kom Gerd Lise til hotellet, og
tok oss med til en liten sightseeingtur i Netanya. Hun fant en fin
plass til oss hvor vi spiste frokost.
Der møtte vi og Arne som var ute
på tur. Etter et godt måltid fikk vi se
den fine leiligheten til Gerd Lise og
Arne. Siden gikk vi tur på den flotte
promenaden langs Middelhavet.
Jeg hentet badedrakt og fikk meg
en herlig dukkert i det behagelige
vannet, mens resten av reisefølget
havnet under parasollen. På vei
utover i sjøen syntes jeg å få øye på
et kjent ansikt. Og sannelig var det
Hanna. Hanna og Dina var i flere år
reiseledere for en gruppe terrorofre
som Netanyaforeningen tok i mot i
Stavanger og omegn. De ble privat
Hjemmesiden
Etter en liten stund i dvale har nå
hjemmesiden begynt å blomstre
igjen. Kjersti Haaland
har som en modig kvinne skaffet
seg nye tekniske ferdigheter og
tatt på seg redaktøransvaret.
Vi er svært takknemelige for at
Kjersti har tatt på seg denne jobben. Vi setter også stor pris på
om flere kan delta og bidra med
aktuelt stoff fra Netanya. Har du
noe er det bare å ta kontakt med
kjerstihaaland@lyse.net

innkvartert, og en gang bodde
Hanna og Dina hos meg.
Besøket førte til gjenvisitt hos Dina,
og tur til Dødehavet som VIP person sammen med Hanna. Vi hadde
planlagt å treffe dem neste dag, men
dette var mye bedre. Sammen med
kjente fra Jørpeland fikk vi en hyggelig lunsj der nede på stranden. Vi
fikk servert en kjempegod fiskerett
som vi spiste godt av. I kveldingen
gikk vi en tur i hovedgaten, og innom en del butikker. Dagen etter
forlot vi vennskapsbyen vår og satte
oss på buss til Tiberias.
Vi kommer gjerne tilbake til Netanya.
Eldbjørg.
Årsmøte 2015
Netanyaforeningen har årsmøte
i «Stua» på Madla Bydelshus
tirsdag 24 mars klokken 19:30.
Vanlige årsmøtesaker. Paul
Odeh blir med og deler av sin
innsikt om det vanskelige møtet
mellom araber og jøde.
Kaffe og kaker.
Fint om du har anledning å
komme.
Styret.

Kokkelærlinger i Stavanger
Sigve Bø

Gjennom omsøkte midler fra
UNESCO ble der arrangert kurs
for kokkelærlinger ved Godalen
og Jåttå videregående skole i
november. Søknaden var initiert
fra Nablusforeningen og Netanyaforeningen var invitert med i en noe
perifer rolle. Prosjektleder var Iver
Jan Leren fra Fylkeskommunen.
Poenget var at lærlingene skulle
være ungdommer fra Nablus og Netanya som skulle komme sammen
og skape god mat gjennom felles
arbeidsoppgaver på kjøkkenet. En
ide`i tråd med arbeidsformen til
Chefs for Peace.
Fra Netanya kom læreren Eyal og
Diana. Diana ble dessverre eneste
student fra Netanya.
Opplegget gikk over en uke. Begge
skolene bidro på en utmerket måte.
Særlig gjorde Anne Dorthe Magnus
Ask ved Godalen en utmerket jobb
for at alle skulle trives. Det var viktig
at prosjektet ble ledet av en nøytral
person fra Fylkeskommunen, og
Iver Jan Leren fikk erfare noen av de
utfordringene som finnes mellom
israelere og palestinere.

Netanyaforeningen hadde ansvaret
for Eyal og Diana. Begge syntes opplegget var av en meget høy faglig
karakter, men interaksjonen med
de fire deltagerne fra Nablus var
minimal.
I og med at midlene fra UNESCO
delvis var forløst etter en lang rekke
av argumenter, som var underbygget
med mål om interaksjon, ble en
viktig del av målet ikke oppnådd.
I det påfølgende evalueringsmøte,
hvor begge foreningene deltok, Nablusforeningen med sin leder Anndi
Lomeland og Netanyaforeningen
ved Sigve Bø og Trygve Brekke,
hvor Dialogsenteret var representert
med Kian Reme, Røde Kors med
Ola Skuterud, Iver Jan Leren fra
Fylkeskommunen og varaordfører
Bjørg Tysdal Moe, ble konklusjone
at opplegget ikke kunne gjentas.
Hovedårsaken var at ungdommene
fra Nablus ikke kunne samarbeide
med jøder. Et samarbeid vil ikke
bli akseptert av den kollektive
ungdoms-justisen i Nablus. Fra
Skuteruds side ble det formidlet at
et tilsvarende samarbeide for voksne

kunne være mer gjennomførbart
med et positivt interaksjonsresultat.
For Stavanger Kommunes del ble
det påpekt som en betingelse at
ideen om interaksjon og samarbeide
mellom israelere og palestinere skal
være til stede for at der skal utløses
kommunale bidrag, og at ensidige
prosjekter fra vennsakpsbyforeningene rettet mot Nablus eller Netanya
for framtiden ikke vil bli støttet.
Årsaken til at Stavanger Kommune
er blitt noe mer krevende i sin støtte
er trolig behovet for at der tilkommer byens innbyggere en balansert
informasjon vedrørende den aktuelle konflikten som finnes blandt
de to folkene. Netanyaforeningen
har stor forståelse for Kommunens standpunkt. Som likeverdige
partnere ønsker gjerne Netanyaforeningen et samarbeide med Nablusforeningen, og vi håper å kunne
finne interessante prosjekter også i
framtiden.
.o0o.
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Valgfaget
“Internasjonalt samarbeid”
på Gautesetet skole i Stavanger
Reidun Kristiansen

Som et av valgfagene på Gautesete skole tilbys faget “Internasjonalt samarbeid” for elever
i 9. og 10. klasse. Ideen med
faget er at elevene skal etablere
kontakt med ungdom i andre
land, fortrinnsvis utenfor Europa, og utveksle informasjon
om seg selv, landet sitt, kultur,
interesser, geografi, historie,
religion, høytider, dagligliv
etc. Ut fra dette skal man lære
om andre ungdommer og ulike
levekår, deretter sammenligne,
finne likheter og ulikheter og
reflektere over dette.
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Elevene blir vurdert med karakter ut fra kommunikasjon og
reelle faktakunnskap.
Dette skoleåret har 19 elever
vært med i denne gruppen. På
Gautesete har vi valgt å kommunisere med ungdom fra
Stavangers to vennskapsbyer i
Midt-Østen, Nablus som ligger
i palestinsk selvstyreområde, på
“Vestbredden” og Netanya i Israel. Vi har opprettet en gruppe
på Facebook og kommuniserer
der. Kommunikasjonen foregår
selvsagt på engelsk. Elevene for-

teller om seg selv, om dagligliv,
høytider, idrettsarrangementer,
vær, geografi osv, og det er utrolig kjekt å se engasjementet og
den dypere forståelsen elevene
etter hvert utvikler etter som de
blir mer kjent med hverandre.
Det er imponerende stor iver og
engasjement for dette, ikke bare
i de to uketimene vi har faget,
men også ellers i uka hender
det ofte at vi, både vi lærere og
elevene våre, “finner hverandre
“på nettet og timene forsvinner
mens vi sender og mottar bilder
og kommentarer! Nylig var det

flotte snøbilder fra Nablus og Jerusalem som ble sendt oss, med
mer snø enn i Stavanger!
Timene på skolen brukes bl.a.
til å gjøre elevene kjent med det
“internasjonale bildet” i verden
og bakgrunnen for konflikter
rundt omkring. I tillegg til å ha
lært om bakgrunnen for opprettelsen for staten Israel i 1948
og videre framover, har elever
jobbet parvis eller alene med
powerpoint-presentasjoner av
forholdene i bl.a. Somalia, Syria,
Islamsk stat, Ukraina, Colombia,
Sri Lanka, Libanon, Filippinene,
og presentert dette for oss andre
i gruppen. Slik har elevene fått
innsikt i at millioner av mennesker er drept eller drevet på
flukt, og verdenssamfunnet
står overfor store utfordringer.
På dette bakteppet vil vi igjen
studere forholdene i “Det hellige
Land” og få en enda dypere
forståelse av kjensgjerningene
der.
En artikkel og bilde fra
“Eye2Israel”s dekning av
markeringen av spontane
muslimers “fredsring” rundt
den jødiske synagogen i Oslo,
ble sendt fra Itzik, den israelske læreren vi samarbeider
med. Han var for øvrig straks
ute med en varm hilsen til vår
kollega, den palestinske læreren

vi samarbeider med, Allam, da
det ble kjent at to av sistnevntes
døtre var alvorlig skadet i en
trafikkulykke. Således mener jeg
å se at aktiviteten i gruppa vår
med medlemmer fra Stavanger,
Nablus og Netanya, bidrar til å
nedbygge fiendebilder, vi møter
hverandre med åpenhet og tillit, og kan møte hverandre som
medmennesker, gjerne uenige,
men med en grunnleggende respekt og forståelse for hverandre.
Veien fram til dit vi er i dag, har
ikke vært problemfri. Det har
vært utfordrende å få etablert
god og vedvarende kontakt
både med Nablus og Netanya.
Nablusforeningen og skolesamarbeid gjennom mange år
var utgangspunkt for kommunikasjonen med Nablus, og
via Netanyaforeningen har vi
fått kontakt med Edna Spitzer i
Netanya, som har vært behjelpelig med en lærer og studenter
derfra.
Dette faget gir oss mulighet til
å erfare at språkkunnskaper
“åpner dører” og utvider horisonten - det funker jo! Vi
lærere administrerer gruppa på
FB. Det er en lukka gruppe, der
kun gruppemedlemmene har
tilgang, og alle medlemmene
kan publisere stoff. Stort sett går
dette bra, men i noen tilfeller
har sjikane og angrep forekom-

Styret
Formann: Sigve Bø • tlf. 51 41 81 21/906 00 164
E-mail: sigve@hesbynett.no
Nestformann: Trygve Brekke • tlf. 51 50 71 15/908 26 533
E-mail: trygve@kristentjeneste.no
Sekretær: Marit Svendsen • tlf. 51 54 40 84/984 93 004
E-mail: marit.svendsen2@getmail.no
Kasserer: Kjersti Inga Håland • tlf. 51 68 86 20/959 19 333
E-mail: kjerstihaaland@lyse.net

met, og det har vært nødvendig
å gå inn med korrigeringer.
Vårt utgangspunkt for faget er
å gi kunnskap til elevene, samt
få elevene til å se at den enkelte
kan “gjøre en forskjell”. Grunnleggende for oss er respekt og
et ønske om at både israelske
og arabiske ungdommer skal
kunne se framtiden lyst i møte
uten frykt for bomber og raketter fra noe hold, og med gode
samarbeidsforhold mellom
folkegruppene. Begge må ha
rett til å leve, og å utøve sin tro
og sin kultur uten fordømmelse
og angrep fra naboer. Retten til
eksistensen for landet Israel er
legitim og “basic” i vår forståelse
av forholdene i Midtøsten.
Dette er et kjekt og engasjerende
fag, og via dette faget har vi på
Gautesete knyttet gode kontakter både til Nablus og Netanya.
Vi bygger vennskap via broer av
kunnskap og forståelse, og tror
at dette også for framtiden kan
ha stor betydning. Dette håper
vi å utdype enda mer, og et
møte mellom ungdom fra de tre
byene hadde vært både ønskelig
og nyttig.
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