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I forrige nyhetsbrev skrev vi i introduksjonen: Våren har bydd på en rekke hektiske og
innholdsrike øyeblikk i både inn‐ og utland som vi straks skal se nærmere på. Jeg tror vi
trygt kan si det samme i dette nyhetsbrevet. Da jeg (Ingjerd) var i Norge i mai, fikk jeg ei
bønnebok til Veronica (datteren min på halvannet år). Den har vi ofte lest i om kveldene,
og der er det en fin tegning av et lite barn som leker med en barkbåt på ei lita elv. Også
er teksten fra salme 23: Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i
grønne enger og leder meg til vann der jeg finner hvile. Og sånn føler jeg at det har vært,
til tross for en tøff tid som delvis ligger bak og som jeg delvis fortsatt er i.

Til dere som er venner med meg på facebook eller følger litt med på bloggen, har dere
fått med dere noe av de siste ukers drama. Jeg legger ut linken til bloggen her, så trenger
jeg ikke repetere meg selv i detalj:
http://ingjerdijerusalem.blogspot.com/2013/06/judea‐og‐samaria‐only.html
Kort fortalt så har jeg nå kun visum for Vestbredden, og dermed har jeg ikke tilgang til
kontor og partnere i Jerusalem. Jeg kan heller ikke kjøre bil i Israel. Jeg prøver å finne ut
detaljene av hva dette stempelet betyr. Kan jeg fly fra Ben Gurion eller ikke? Kan jeg
søke om tillatelse til å reise til Israel sånn som palestinerne kan? Kan jeg søke om
tillatelse til å kjøre i Israel? Det er utrolig vanskelig å få svar på noe som helst, for dette
er en ´policy´ ikke er gjennomarbeidet i systemet. Jeg får følelsen av at de har bestemt
seg for å sette på ´Judea and Samaria only´‐stempelet, men at de ikke har tatt seg tid til å
utarbeide detaljene rundt det hele. Så det blir mye gjetting og synsing osv. Vi
(ambassaden på vegne av meg) prøver å anke vedtaket, men en eventuell endring blir
nok heller om uker eller måneder enn dager.
I mellomtiden jobber jeg mest fra Betlehem. Det Palestinske Bibelselskapet (PBS) har
også kontor her. De jobber ikke med noen av de prosjektene som jeg har jobbet med,
men det er fint å ha et team, og jeg finner også meningsfulle arbeidsoppgaver som jeg
kan gjøre her! I tillegg har jeg nå tid til å se meg om etter nye, meningsfulle ting jeg kan
gjøre, og det åpner seg noen spennende muligheter. Dette kan jeg skrive mer om senere
hvis ting utvikler seg. Hvis vi ikke klarer å få bort ´stempelet´ i passet, får vi heller gjøre
en mer grundig omstrukturering på arbeidsoppgavene her på sikt.

En del ting som har vært svært
viktige for oss, vil nå ikke være mulig
lenger. I tillegg til oppfølging av
partnere og prosjekter, går dette mye
på relasjoner. Det har vært fint å
kunne være venninne med en
troende fra majoritetsbakgrunn som
har barn på samme alder som meg.
Hun har imidlertid ikke lov til å
komme til Vestbredden, så nå er
muligheten vår for å treffes lovlig
blitt tatt bort. Det føles ganske
meningsløst.
Vi har også gode Israelske
venner, og det har vært
svært viktig for oss å pleie
disse vennskapene. Jeg
har drømt om at Veronica
skal få vokse opp og ha et
helt naturlig forhold til
dem. Dette bildet ble tatt i
mai, da besøkte vi en
norsk/ israelsk familie ei
hel helg. Nå er denne
muligheten også tatt bort.
Det kjennes utfordrende å
skulle bygge broer og
prøve å ha gode forhold til
de andre når vi ikke har
lov til å treffes! Når jeg
kunne ferdes fritt, kunne i det minste jeg ta med barn og treffe israelske venners barn
uten Nicola (når han ikke har tillatelse). Når jeg ikke kan kjøre bil, og ikke kan reise over,
blir ting med en gang veldig tungvinne! En positiv ting er at vi har kjøpt leilighet (dvs. Et
skall som må gjøres ferdig) i område C. Dette var kanskje i grevens tid… Der har
israelere lov til å komme på besøk, så de som er litt ekstra modige og som synes det er
viktig å treffes til tross for at den politiske situasjonen ikke legger til rette for det, kan
komme dit – helt lovlig (med mindre loven forandres, da).
Et viktig element er imidlertid at jeg har det langt bedre nå enn under prosessen. Nå er i
alle fall livet mitt stabilt, jeg risikerer ikke å plutselig måtte flytte herifra på kort varsel.
Og jeg har tid til å slappe av og stresse ned. Og når dette først skjedde, er det fint at jeg
allerede er i småbarnsfasen. Dermed er jeg mer bundet til hjemmet og hjemstedet
uansett, og har allerede det meste av mitt daglige sosiale liv her i Betlehemsområdet.
Tusen takk til alle dere som har oppmuntret og bedt!!! Det betyr masse!

Tor Arne skriver fra Netivah leir:

Helgen 14.‐15. juni var circa 40 Messianske IDF soldater på Netivah leir i Baptist Village,
Petach Tikva. Deltakerne blir utfordret og utrustet i troen slik at de kan være sanne og
åpne vitner til sine medsoldater i tjenesten.
Som en del av bibeltimen denne gangen ble vi delt inn i mindre grupper for å diskutere
utvalgte bibelvers om hva en menighet og et fellesskap innebærer. Blant versene dukket
det opp temaer som det å ha omtanke for hverandre (Hebr. 10), å tjene hverandre i
kjærlighet (Gal. 5), be for hverandre (Jakob 5), at Kristi legeme har én kropp hvor Jesus
er hodet og vi er hverandres lemmer (Rom. 12), å sette alt inn på å bevare Åndens enhet
(Ef. 4) og å forstå hva som er Herrens vilje (Ef. 5).
Netivahs arbeid blant
soldater er svært
betydningsfullt, da behovet
for et avbrekk med åndelig
påfyll og fellesskap er sårt
trengt. De av oss som har
vært i militæret vil kunne
kjenne seg igjen i hva slags
etiske problemstillinger man
risikerer å måtte stå ovenfor
gjennom militærtjenesten, og
hvor utfordrende det er å
kunne gjøre riktige valg i en
presset situasjon. Tiden i
militæret skaper mange nære
relasjoner, noe som åpner
opp mange muligheter til å demonstrere Guds sannhet og kjærlighet for medsoldater. På
den andre siden er det svært utfordrende å holde troen levende i en setting som
militæret. Vær gjerne med å be om at Gud skal bevare de messianske soldatene gjennom
tjenesten og at de må få være gode vitner om Messias ovenfor medsoldatene sine.
En rapport fra Bibelselskapet i Israel (BSI): En av staben vår var på en grillfest sammen
med sin kone. Siden de var de eneste troende som skulle være der, bad de om at de

skulle få en mulighet til å dele troen på en naturlig måte. Det var en nydelig kveld med
god atmosfære, og samtalen gikk lett. En av vennene spurte stabsmedlemmet vårt
hvordan han og hans kone praktiserer sin religion, de visste at de tror litt annerledes
enn vanlig jødedom. Slik ble stabsmedlemmet vårt bønnhørt, og gruppesamtalen
utviklet seg til halvannen times spørsmål, svar og samtale om tro, evangeliet og
konseptet Guds eksistens. Den umiddelbare kritikken ble snudd til mer og mer
forståelse ettersom samtalen utviklet seg, og det var flott å merke at DHÅ var nær. Be
om at Gud skal åpenbare seg helt og fullt til disse vennene.
Bibelselskapet i Israel (BSI) har fått ny nettside. Den har samme adresse som før, men
nytt innhold. Sjekk den ut her: http://www.biblesocietyinisrael.com
Daniel (bilde t.h.), hovedansvarlig
for utvikling og drift av nettsiden,
har følgende å si om månedens
nyhet: ”Bibelselskapet i Israel
jobber kontinuerlig med å utvikle
prosjekter og produkter som kan
være til velsignelse for troende i
Israel (med fokus på hebraiske
bibler og annen litteratur) og
troende i resten av verden. Den
nye nettsiden vil gjøre Guds ord
enda mer tilgjengelig for
hvermann og den vil også være
sikrere, ettersom vi har erfart en
del forsøk på å for eksempel hacke den forrige versjonen + hyppige virus. Den nye
nettsiden har blant annet en mer tiltrekkende og brukervennlig startside og en betydelig
forbedret nettbutikk som både fører til økte inntekter for bibelselskapet og en videre
spredning av Guds ord.” Internettsiden krever mye vedlikehold og må kontinuerlig
oppdateres samtidig som det fortsatt er mye arbeid som gjenstår, noe jeg (Tor Arne) har
fått lov til å være en del av
Etter en rettsak tidligere denne måneden ble både BSI og PBS pålagt å tilbakebetale
store summer til kommunen fordi de har skattet som ´non profit´ mens kommunen nå
sier at de egentlig er ´profit´(selv om den profiten er ekstremt liten, i alle fall for PBS).
Dette har gjort at PBS måtte hasteflytte kontor, fordi de hadde ikke råd til å fortsette å
være der de var. Så nå har vi fått nye, fine lokaler – faktisk nærmeste nabo til det norske
representasjonskontoret. Fordi dette var Vestbredden fram til ganske nylig, og på en
måte fortsatt er det selv om de er utenfor muren, har de ikke kommunale utgifter der.
Både jeg (Ingjerd) og Tor Arne jobber fram til midten av august. Planen er å ta en kort
tur til Norge i midten av august, så jeg kan være med på torgsamling + ekstra dag for
utsendingene. Jeg håper virkelig at jeg kan fly fra Tel Aviv, fordi om jeg må fly fra Jordan,
blir det en LANG og HET reise. Jeg tar ferien i november. Jeg skal nemlig ha ny
foreldrepermisjon fra begynnelsen av desember – termin er ca. 21. Desember. Å føde her
var ikke en veldig god opplevelse for meg, så jeg har tenkt å føde i Norge neste gang. Tor
Arne og Jenny blir i Norge i cirka en måned, fram til midten av september.

Vi takker igjen for bønn
for oss og for prosjektene
vi er involverte i og vil
også minne om
bønnesidene på
Frikirkens hjemmeside
www.frikirken.no. Hvis
du ønsker å støtte
Frikirkens utadrettede
engasjement, er
kontonummeret
30002194976. Man kan
også gi 200 koner ved å
sende sms. Skriv GÅ og
send til 2377.
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