
MEDISINER TIL 
HOLOCAUST-
OVERLEVENDE 
De fleste av de overlevende, 
og andre eldre jøder lider av 
kroniske sykdommer. De har 
svært liten pensjon og har 
derfor ikke råd til medisiner. Når 
vi bringer dem den medisinen 
de trenger opplever de i tillegg å 
bli trøstet ved det faktum at de 
ikke er glemt.

KLÆR, SKO OG 
TEPPER 
Mange jødiske familier har 
ikke råd til å kjøpe det de 
trenger for å holde seg varme 
i den harde russiske vinteren. 
De er veldig takknemlige for 
varme vinterklær, sko og 
tepper som vi gir dem.

BNEI MENASHE
Etterkommere av den tapte 
stammen Bnei Menashe 
kommer tilbake til Israel fra 
India. Vi gir økonomisk støtte 
til dette beundringsverdige 
arbeidet via en jødisk 
organisasjon som heter Shavel 
Israel. Vårt team lokalt i India er 
også involvert i dette arbeidet.

YEMIN ORDE  
YOUTH VILLAGE  
Vi støtter organisasjonen 
som driver Yemin Orde 
Youth Village, et område 
i nærheten av Haifa. 
400 unge immigranter, 
hovedsakelig fra Etiopia, 
får hjelp til å bearbeide 
traumatiske opplevelser 
og til fullt ut å bli en 
borger av Israel.

ALTERNATIV 
TRANSPORT 
Teamene våre reiser mange 
tusen kilometer hvert år 
over hele det tidligere 
Sovjetunionen. Et stadig 
behov er å få tak i  kjøretøy 
som virker. Nylig klarte vi å 
kjøpe en passende bil til vårt 
team i Novosibirsk som de 
kunne bruke i den store og 
krevende sibirske regionen. 

ARGENTINA
Det er en voksende uro i 
Latin Amerika og vi har nå 
åpnet en operasjonell base 
for å istandsette våre team 
slik at de kan nå ut til de 
mange jødene i landet og 
oppfordre dem til å reise 
til Israel.

PAKKER MED
MAT GJENNOM
HELE ÅRET 
Pakkene med mat som 
trengende jøder i alle aldre får 
av oss, bidrar også til å gi dem 
håp om at de vil få et bedre liv i 
Israel og vi oppfordrer dem til å 
gjennomføre aliyah. Matpakkene 
de får til Hanukkah er til særlig 
velsignelse for dem.

HJELP I ISRAEL
De som returnerer til Israel 
opplever en varm velkomst 
fra vårt kontor i Jerusalem, 
samt hjelp fra teamet til å 
finne seg til rette i Landet. 
Etter behov sørger vi for 
både trøst, matpakker, 
nyttige adresser samt 
annen assistanse.
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‘På den måten blir vi mer og mer lik 
Kristus, han som er hode for legemet, 
menigheten. Fra ham kommer veksten, 
og hvert lem hjelper de andre slik at 
hele kroppen blir sunn og vokser 
i kjærlighet.’

    
Efeserne 4:16

Fokus på humanitær hjelp
HJELP TIL ETIOPISKE 
BARN I ISRAEL

T akket være Ebenezer har 
mange av de etiopiske olim fått 
god utdannelse på Yemin Orde 

Youth Village nær Haifa.

Yemin Orde er internasjonalt anerkjent  
og har vunnet priser for sitt initiativ. 
Men for de 400 barna som bor der 
betyr det mer enn bare tak over hodet 
– det er et hjem for dem. I mer enn 60 
år har Yemin Orde vært en trygg havn 
for sårbare unge immigranter fra mer 
enn 20 land som har opplevd sterke 
traumer i sine liv. Dets nyskapende 
utdanningsprogram blir rost over 
hele verden.

De som bor på Yemin Orde får hjelp 
til å legge fortiden bak seg og finne et 
hjem, en familie og en fremtid. Yemin 
Orde i samarbeid med Ebenezer, setter 
alt inn på  å hjelpe 
studentene til å finne 
og styrke sin jødiske 
og israelske identitet. 
En tidligere student 
og offiser i IDF, Afi 
Boreal uttrykte det 
slik: ”Yemin Orde er 
ikke bare en fire års 
utdanning du tar, men 
i tillegg et hjem – et 
hjem du aldri forlater.”

Nelly Ebert

Leder for Youth

Aliyah Child Rescue

Vær med å be for Yemin 
Orde og støtt dette arbeidet 
økonomisk på den måte du 
kjenner Herren leder deg til.

Noen av de humanitære hjelpeinitiativene vi for tiden støtter:

Operasjon Exodus er et redskap fra 
Herren for å oppmuntre og hjelpe det 
jødiske folk til å vende tilbake til Israels 
land fra landet i nord og alle nasjoner, 
og å forkynne Guds rikes hensikter 
med deres hjemkomst.

Ebenezer Emergency Fund International 
Ebenezer House
5a Poole Rd 
Bournemouth
 BH2 5QJ, UK
Phone: +44 (0) 1202 294455 
enquiries@ebenezer-ef.org 
www.operation-exodus.org

Ebenezer Emergency Fund – Norge 
Operasjon Exodus v/ nasjonal koordinator  
Jon Olav Østhus — 4164 Fogn
Telefon: 51 71 09 87  
Mobile: 908 808 73 
E-post: jonolavosthus@gmail.com  
Internet: www.eefn.no
Bankkonto: 7877.08.11650
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 En kristen tjeneste for å hjelpe jøder tilbake til Israel

Kjære venner

Når vi ser tilbake på 2014, ser vi at Gud 
har vært trofast mot sitt ord om å bringe 
det jødiske folk hjem til Israel. Det har vært 
vårt privilegium å få ta del i dette arbeidet – 
som kun har blitt mulig på grunn av deres 
bønner og finansielle støtte. VI er svært 
takknemlig for denne støtten.

Teamene våre har jobbet hardt i hele 
det tidligere Sovjetunionen. Det har vært 
et spesielt utfordrende år for Vadim 
Rabochiy og teamet i Ukraina på grunn 
av den pågående konflikten øst i landet. 
De har arbeidet utrettelig i stadig mer 
krevende situasjoner for å formidle 
humanitær hjelp og de har hjulpet 
mer enn 1,000 jøder til å foreta aliyah 
i 2014. Sammen med den uvurderlige 
hjelpen fra lokale troende, har vi sørget 
for mange pakker med mat til de mest 
trengende i byer og landsbyer i hele 
Donetsk-regionen, inkludert Holocaust-
overlevende: de som overlevde gettoene, 
konsentrasjonsleirene og andre 
grusomheter som følge av nazistenes 

angrep på Sovjetunionen. Det er trist å se 
at disse kjære eldre jødene igjen erfarer 
krigens terror.

Vadim forteller oss: ”Vi rekker ut hendene 
til det jødiske folket for å tilby dem 
vår hjelp og støtte, og for å gi dem 
oppmuntring og trøst. Det er vanskelig 
å se øynene deres, som er fylt av frykt 
og smerte. Et stort antall jødiske familier 
har gjennomgått marerittet  som krigen 
gir,  erfart vanskeligheter og stor frykt, 
og mistet alt de eier. De har overlevd 
disse dagene med elendighet, uro og 
håpløshet og mange av dem klarer ikke 
å komme seg etter det traumet krigen 
forårsaker; de lever  i konstant frykt og 
tror ikke det er håp om et bedre liv.

Likevel, når vi kommer til dem med Gud 
i hjertene våre og Guds Ord på våre 
lepper, ser vi at hjertene forandrer seg og 
at stråler av håp begynner å skinne frem 
i dem. Vi deler med dem Guds kjærlighet 
for det jødiske folk og Israel og formidler 

Guds gode plan med deres liv. Vi gjør 
vårt ytterste for å oppmuntre dem til å 
respondere på kallet om å dra hjem til 
Israel, men det er opp til den enkelte å 
ta det rette valget. Vi fortsetter å be for 
hver og en av dem til å ta det valget: Å 
være på linje med Den hellige av Israel 
og returnere til forfedrenes hjemland hvor 
frelsen venter dem. Ære til Gud for alle de 
som allerede har returnert!”

Vi kjenner at det haster i denne tiden, 
ikke bare i Ukraina, men i mange 
nasjoner i hele verden. Utfordringene er 
store, men vi stoler på Herren og vet at 
Han regjerer over alt.

Tusen takk for din støtte. Må Herren rikt 
velsigne deg dette året.

 En kristen tjeneste for å hjelpe jøder tilbake til Israel

Stephen Minnis
Koordinator ved 
hovedkontoret i 
Bournemouth

HUMANITÆR 
HJELP ÅPNER 
DØRER FOR
ALIYAH

De har lyse framtidsutsikter: Studenter ved Yemin Orde



VELSIGNER HOLOCAUST-OVERLEVENDE

H ver måned i de siste fem årene 
har vi sørget for medisiner til 
eldre jøder, noe de ellers ikke 

hadde hatt råd til. De er overlevende 
fra Holocaust – de lever med minnene 
om de fryktelige hendelsene fra 2. 
verdenskrig og med tapet av sine kjære.

Prosjektet vårt drives i samarbeid med 
the Assosiation of Former Prisoners of 
Fascism (organisasjonen for tidligere 
fanger av fasismen). På basen vår 
hjelper frivillige fra Vesten til med å 
levere medisiner hjem til Holocaust-
overlevende. Det gir en flott mulighet 
til å gi dem trøst og å dele med dem 
og deres familier muligheten for å 
returnere til Israel!

Vi er også involvert i en jødisk 
hjelpeorganisasjon som gir 
varme måltider på hjul 
hver dag til ti eldre syke 
som ikke klarer å gå ut.

Elya Vasyukova
Baseleder i Moskva

Anna, som er 74 år gammel, står utenfor huset sitt mens hun 

tar imot sin første Hanukka-gave fra Juan og Yanya. 

Katie & Niki, to av Ebenezers 
 frivillige, sammen med to 
 Holocaust-overlevende.

HOLDER VARMEN – TAKKET VÆRE DERE!

V i gir alle dere som støtter 
arbeidet her i det østligste 
hjørnet av Russland økonomisk 

og humanitært, våre hjerters dype 
takknemlighet på vegne av de mange 
jødene. Takket være deres generøse gaver 
har vi kunnet formidle pakker med mat og 
vinterklær til mange familier i nød. Vi fikk 
velsigne 20 barn på en skole i Khabarovsk 

med fottøy for vinteren. En pike spurte om 
å få et par støvletter til sin yngre søster 
som ikke var på skolen den dagen, og det 
kunne vi gi henne. Både barna, foreldrene 
og lærerne var overlykkelige for disse 
betimelige gavene.

Alla, en kvinne som strevde med å 
forsørge sine seks barn, mottok en svært 

Konstantin & Alyona
Ledere i Khabarovsk

etterlengtet pakke med mat da vi besøkte 
Birobidzhan i september. Vi hadde med 
nyttige ting til barna og egne pakker med 
mat til pensjonistene. De ble alle dypt berørt!

Tusen takk for at du hjelper våre team med å bistå 
Holocaust-overlevende i Moskva så vel som i andre 

regioner til å få de medisinene de sårt trenger.

TAKK FOR DIN STØTTE!
De siste månedene har vært de mest 
traumatiske og utfordrende vi har opplevd i vårt 
arbeid i Ukraina.

I stadig økende grad har vi møtt og hjulpet jødiske 
flyktninger fra Donetsk og Luhansk – i de østre 
regionene  som er sentrum for de fryktelige kampene 
som bringer død og ødeleggelse. Midt oppe i alt 
dette oppdaget vi noe ganske utrolig; det finnes 
mange flere jøder enn det vi hadde antatt i disse 
områdene. Det ser ut som om mange har skjult 
sin rette identitet i mange år. Men så har konflikten 
tvunget dem til å flykte til tryggere steder i landet. Der  
har vi kunnet hjelpe dem med mat, klær og annen 
humanitær hjelp – og til å reise hjem til Israel!

Jeg takker dere alle av hele mitt hjerte for den 
generøse støtten som har gjort det mulig å bringe 
ut kjærlighet i praksis og ved å gjøre det ta del i 
oppfyllelsen av Guds hensikt med å føre jødene 
tilbake til landet til deres forfedre.

Vi vil gjerne oppfordre deg til å gå inn på vår 
webside og se et kort videoklipp av Vadim 
hvor han forteller om vårt arbeid i Ukraina.

Vadim Rabochiy
Øst-europeisk 
regional leder

Det var veldig sterkt å stå ansikt til ansikt med den 
ekstreme fattigdommen mange familier lever under.
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VI FIKK OPPLEVE AT GUD 
VAR VIRKSOM UNDER 
HANUKKA-HØYTIDEN.

Reisen til Ukraina sist måned, hvor 
vi deltok i Hanukkah-prosjektet, 
ble en av de mest ydmykende og 

tankevekkende reiser vi noensinne har 
foretatt. 
 
Vi ble plassert  i Kharkiv som ligger øst 
i Ukraina, nær den russiske grensen. I 
ti uforglemmelige dager arbeidet vi side 

om side med Hesed, en jødisk 
hjelpeorganisasjon. Vi leverte 

godt og vel 200 hjelpepakker 

til fattige familier som ikke hadde egne 
midler til å feire Hanukkah. Det var en stor 
velsignelse å kunne dele kjærlighet og 
omsorg på vegne av våre støttespillere 
og å kunne fortelle om Ebenezers arbeid 
og hva Skriftene sier om aliyah. 
 
Det var veldig sterkt å stå ansikt til ansikt 
med den ekstreme fattigdommen mange 
familier lever under. Vi ble sjokkert over 
å se de husene de bodde i - noen av 
dem manglet også tilførsel av vann og 
fungerende elektrisitet. 

Vi møtte flyktninger – noen av de 
mange som hadde fått sine liv 
dramatisk endret over natten som 
følge av konflikten. Blant dem 
var Andre, Tanya og deres unge 
datter Alla. De fortalte hvordan et 
rakett hadde landet ved blokken 
deres. Da de måtte forlate 
leiligheten hadde de 15 sekunder 
på seg til å ta med seg eiendeler. 
Med desperasjon og tårer i 

Juan & Matt
Storbritannia team

Vi fikk også anledning til å frakte familier til Kiev 
flyplass. Det var en fantastisk anledning å være 
vitne til alle de forskjellige stadier i Ebenezers 
arbeid, fra de første møtene med jøder, til å 
bære bagasjen deres på flyplassen. VI reiste 
sammen med en gruppe olim på en buss 
fra Dnepropetrovsk til Kiev som er det siste 
stadiet på reisen deres før flyturen til Israel. Da 
fornemmet vi noe av kampen og vanskene 
folket opplevde under utgangen av Egypt. Igor, 
overhodet i en av familiene som gjennomfører 
aliyah fortalte oss: ”Min kone er nervøs for 
flyttingen, men det er ikke jeg, Herren har kalt oss 
hjem til det landet han har utvalgt for oss, landet 
til vår allmektige Gud.”
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Tiden vår i Ukraina ble til stor velsignelse og har 
åpnet øynene våre for nødvendigheten av Ebenezer 
Operation Exodus. Etter å ha møtt mange familier 
som er avhengige av vår støtte vil vi rette en stor takk 
til dere alle for gaver og bønner som har gjort det 
mulig for våre team å nå ut og hjelpe familier som vil 
flytte hjem til Israel.

blikket spurte Tanya oss: ”Hvor mye av 
livet ditt klarer du å samle sammen på 
15 sekunder?” For et privilegium det var 
å kunne velsigne dem med Hanukkah-
gaver, og enda viktigere – hjelp til aliyah-
prosessen. Gud bruker konflikten til å få 
folket sitt til å flytte til Det lovede land.

Dine gaver gir hjelp til husly og 
pengestøtte til mange flyktninger som 
venter på å gjennomføre aliyah. Volodya 
og Svetlana satte ord på det mange 
av de som er rammet av konflikten 

erfarer. Svetlana fortalte oss hvordan 
hun pleide å gå til sengs fullt påkledd 
under rakettangrepene, klar til å flykte 
på et øyeblikks varsel. Teamene våre 
hadde hjulpet dem med å flykte etter 
at de hadde levd under konstante 
bombeangrep i Donetsk. De fikk hjelp 
til transport, dokumenter og 
overnatting. Svetlana fortalte oss. 
”Ebenezer har ikke bare hjulpet oss, de 
har reddet livene våre!”
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Andre og Tanya sammen med datteren 
Alla, de klarte å flykte i siste øyeblikk. Skolebarn og eldre mennesker 

mottar vår hjelp.


