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Værmelding Tiberias 

 
 
Ps! Kart og værmeldinger kommer litt 
i her og der utover heftet i forhold til 
dagsprogrammet.  Sjekk innholdslista 
på denne sida når du leter. 

file:///C:/Users/svens/Dropbox/sven%20utvekslingsmappe/Borg/rektor%20div/israel/israeltur%20hefte%202018.docx%23_Toc528244909
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VIKTIGE TELEFONER OG ADRESSER 
Retningsnr til Israel er +972. Ringer man lokalt skal retningsnr erstattes med 0. 
 

Eilat 
? Dykkerne bor på Isrotel Yam Suf +972-8-6382222 ? 
Resten bor på Nova hotel +972-8-6382444 
 

David Hotel Dead Sea  – Ein Bokek   
+972 8-659-1234 
 

Club Hotel Tiberias – Ved Galileasjøen 
+972 4-672-8000 
 

Jerusalem Gate Hotel 
+927-2-500 8500 
 

Reiseledere Ålesund fhs 
Koordineringskontakt mot eksterne reiseledere: Sven 
Buss 1 – Ansvarlig: Sven – norsk mob: +47 92827117 / israelsk mob: - blir opplyst om når vi er i Eilat. 
Buss 2 – Ansvarlig: Lars Johan – norsk mobil +47 911 19 768 
 
De norske mobilnummerne er kostbare å besvare i Israel. Bruk dem bare i nødsfall. Sven sitt israelnr må dere bare ringe til. 
SMS fungerer også fint! 
 

Økonomi – lunsj og tips 
Frokost og middag er inne i turpakken. Vi har kjøpt til noen lunsjer de dagene vi har det travelt. Tre lunsjer må dere ordne 
selv. Det kan gjøres veldig rimelig. Tips er en forutsatt del av lønnssystemet i Israel. Tips til guider, hotell og sjåfører er 
inkludert i turpakka. Vær obs på tips når du kjøper måltid på restauranter o.l. Dollarkursen ligger nå på kr 8,23. Vi arbeider 
med å gjøre turen så rimelig som mulig samtidig som vi skal oppleve mye når vi er der. 
 

Sikkerhet og rutiner 
Mest sannsynlig vil vi ikke komme bort i noe, men disse punktene skal vi likevel følge – slik at vi selv gjør det vi kan for å ikke 
sette oss i vanskelige situasjoner: 

- Gå aldri alene og spør alltid personalet (bussleder eller tilsyn) før dere går noe sted ut av gruppen. En i personalet 
skal alltid ha beskjed om hvor dere er når dere ikke er sammen med hovedgruppen. 

- Vi kjører egne busser og leier egen minibuss/drosje ved behov. Offentlig transport må bare brukes etter avtale. 
Dykkegruppen i Eilat vil bruke offentlige busser og det kan bli aktuelt at vi bruker trikken i Jerusalem – etter avtale 
og bare vestover fra gamlebyen. 

- Alt som gjør at vi ser turist ut, gjør oss tryggere i forhold til de som angriper jøder. Alle parter i konflikten liker 
turister og er glade for at vi kommer. 

- Dersom vi ser/hører uroligheter/demonstrasjoner skal vi holde oss unna og trekke bort fra området, IKKE gå 
nærmere for å se hva som skjer. I Jerusalem sin gamleby er det anbefalt å trekke inn i butikker dersom det er urolig i 
de trange gatene ved Damaskusporten f.eks.   

- Dersom vi er utsatt for ulykke / hendelse skal vi ikke gjøre dette kjent på sosiale medier eller på annen måte, før 
skolen har informert de som trenger det først og rektor gir beskjed om at nå kan informasjon deles med andre. 

- Alle overnattingsstedene er i trygge områder, men første punkt skal likevel følges. 
- Ha alltid tilgjengelig ladet mobil, nr til reiseledere og adressen til hotellet.  
- Bruk og oppbevaring av alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt på skolens turer. 
- Søk kunnskap, ikke diskusjoner! 
- Noen steder (kirker og arabiske byer) er det krav til at vi bruker klær som dekker skuldre og knær. 

 

Værmelding Jerusalem 
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Værvarsel Eilat og Ein Bokek 
 

    
Eilat.      Ein Bokek ved Dødehavet.  

Kart Jerusalem 
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Fredag 26. oktober 
Tilsyn: Lars Johan og Randi  
 

Kl. 04.00 Bussavgang gruppe 3 og 4. 
Kl. 06.30 Bussavgang gruppe 1 og 2. 
OPPMØTE 15 minutt før avgang!!!!! 
 
Gruppe 1 – Sven  16 + 14 pers – inkl oslofolk 
SK1315  26OCT  AESOSL HK30       0915 1005    
TK1752  26OCT   OSLIST PK30        1200 1645    
TK 790   26OCT   ISTTLV PK30         2020 2230    
 
Gruppe 2 – Hallvard 28 pers 
SK1315  26OCT   AESOSL HK30       0915 1005    
TK1752  26OCT   OSLIST PK30         1200 1645    
TK 790   26OCT   ISTTLV PK30          2020 2230    

 
Gruppe 3 – Lars Johan 22 + 8 pers inkl oslofolk 
SK1313  26OCT AESOSL HK30     0655 0750    
TK1752 26OCT  OSLIST PK30       1200 1645    
TK 788   26OCT  ISTTLV PK30       1805 2005    
 
Gruppe 4 – Randi 21 + 7 pers inkl oslofolk 
SK1313  26OCT  AESOSL HK30    0655 0750    
TK1752   26OCT  OSLIST PK30    1200 1645    
TK 788   26OCT   ISTTLV PK30     1805 2005    
 
En god natt på Hotell Petah Tikva nær Tel Aviv 

 

Lørdag 27. oktober 
Tilsyn: Hallvard + Helene   Ofd: Randi  
 
Frokost  
Møte kl. 09.00 på Hotellet (Frokost salen kan brukes som møterom men det er ikke sitteplasser til hele gruppen) 
Guidene møter på hotellet 
09.30 Avreise til Tel Aviv, fritid i Jaffa/Tel Aviv  
13.00 Avreise fra Tel Aviv  

Vi kjører gjennom Elah Valley (David og Goliat), Makhtesh Ramon med stopp på utsiktspunktet. 
Ved ankomst Eilat blir dykkerne kjørt til Isrotel Yam Suf (bestilt gjennom Dykkerforum) 
Sen innsjekk ved ankomst Eilat,  
Middag og overnatting på Nova Hotel,  

Møterom fra kl. 21.30 (Lars Johan og Helene) 
Kl. 23.00  Ro for kvelden 
 

SUDOKU 
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Kart Sør-Israel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018: Årets reiserute går via utsiktspunktet ved Mitzpe Ramon og sørover til Eilat. Svingen innom B sløyfer vi.  
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Kart Dødehavet – Jerusalem – Gallilea - Golan  
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Søndag 28. oktober 
Tilsyn: Sven + Martha OFD:  Sven 
Kl. 08.00  Frokost 
Kl. 09.00  … tider for dagen kommer i kveldsamling lørdag..  
Fridag med mulighet for bading, dykking i Rødehavet.  
Inntreden i Coral Beach inkl. uten ekstra kostnad  
MEN Snorkling på Coral Beach må forhåndsbestilles!  
Bestilt for 56 personer (se egen liste) 
Middag og overnatting på Nova Hotel, Møterom fra kl. 18.30-20.30 
  
Kl 20.00  Kveldssamling (Randi og Sven) 
Kl 23.00  Alle inne på hotellet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandag 29. oktober 
Tilsyn: Robert og Kristina    OFD: Ingrid R 
Frokost og avreise kl. 08.00 
Kort stopp ved døpeplassen og Jeriko om tiden tillater det 
Kl. 12.00 Infomøte med Tass Al-Saada ved Seeds of Hope, informasjon om arbeid og hans historie 
Lunsj på Green Valley Restaurant, senest avreise kl.13.45 avreise fra Jeriko 
14.45 Masada (kabelbane opp, gå ned romerske rampen) NB! Senest inngang på Masada er kl. 15.00! 

Leirbål og Beduin gjestfrihet  
Middag og overnatting på Kfar Hanokdim 
Kveldssamling (Robert og Martha). 

Kl 23.00:  Ro 
 

Tirsdag 30. oktober 
Tilsyn: Ingrid og Lars Johan  OFD: Lars Johan 
 
Kl 07.00:  Frokost – etter soloppgang i ørkenen kl 06.52 
Kl 08.00:  Kamelridning 
Kl 09.00:  Avreise fra beduinene, vi drar til hotellet for bading i Dødehavet 
Kl 19.00:  Middag ved David Hotel –  
Kl 20.00:  Kveldssamling (Hallvard og Kristina)   
Kl 23.00:  Ro 
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Onsdag 31. oktober 
Tilsyn: Hallvard og Randi  OFD:  Hallvard 
Kl. 07.00  Frokost 
Kl. 08.00  Avreise 
Evt. stopp ved Døpeplassen  
Kjøretur til Haifa for å besøke Sammy Ofer stadium. Lunsj ved Maccabia Haifa. 
Ettermiddag besøker vi noen av disse plassene rundt Genesaretsjøen (Saligprisningensberg, Tabgha, Kapernaum)  
Kl 19.00:  Middag 
Kl 20.00:  Kveldssamling (Randi og Lars Johan) 
Kl. 23.00  Alle inne – Club Hotel Tiberias 
 

 
Det er ikke langt fra fjellet Bental ved den syriske grensa til Damaskus.  
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Torsdag 1. november 
Tilsyn: Helene og Sven  OFD: Martha 
Kl 06.30:  Frokost 
Kl 07.30:  Avreise. Det vi ikke rakk dagen før av:  

Kapernaum (Jesu by) Luk 7. 1-10 +  Mat 11. 20-24 
  Tabga (Brødunderet) 
  Saligprisningsberget (Bergpreken) med OFD. 
  Båttur på Genesaretsjøen 
  Golanhøyden med fjellet Bental. 

Lunsj med grillet fisk eller kylling.  (Inkludert) 
Kl 18.30:  Middag -  
Kl 20.00:  Kveldssamling (Helene og Ingrid) 
Kl 23.00:  Ro – alle inne. Club Hotel Tiberias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart Vestbredden  
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Fredag 2. november 
Tilsyn:  Robert og Martha   OFD:  Robert 
Kl 07.00:  Frokost 
Kl 07.45:  Avreise 
Kl 08.30+08.45 Nasareth Village,  
kl.11.00 senest avreise fra Nasareth Village, 12.15 Sachne ca. 2,5 t stopp, lunsjpakker kl. 14.00 ved inngangen, parken 
stenger kl. 15.00, kjøretur til Jerusalem  
Middag og overnatting på Jerusalem Gate Hotel, møterom først fra kl. 22.00 
 
Kl 19.00:  Middag 
Kl 22.00:  Samling på hotellet i Jerusalem (Robert og Kristina). 
Kl 23.00:  Ro – alle inne. Jerusalem Gate Hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er området ved Sakne (rød markør). Legg merke til jordbruket til venstre i palestinsk selvstyreområde, i midten Israel 
og til høyre Jordan. Når vi kommer dit vil vi også se store kunstige dammer der de «dyrker» fisk. 
 
 

Sudoku 
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Lørdag 3. november 
Tilsyn: Ingrid, Lars Johan og Hallvard  OFD: Kristina 
Kl 07.00:  Frokost 
Kl 08.00:  Avreise 
Kl 09.00:  Fødselskirken, 30 min fritid ved fødselskirken, etterpå Hyrdemarkene. 
Kl 12.00:  Lunsj i The Tent restaurant.  
Kl 13.30:  Besøk med folk i Betlehem. Målet med disse valgene er å bli kjent med folk. Vi ønsker såpass små grupper 
at vi kan få til samtale med de vi skal møte. Det blir skolen som avgjør gruppene slik at antallet passer her og der, men vi tar 
hensyn til ønsker så langt mulig.  

- Palestinsk Bibel Selskap 
o "The aim of the center is to build bridges between different Palestinian communities and strengthen 

the relations between different denominations, under the direction of the Communities of 
Interaction." Elias Najjar som er avdelingsleiar for Palestina Bibel Senter. Han vil presentere nokre av 
prosjekta dei har blant barn og unge med forskjellig slags bakgrunn i Betlehem. 

- Bridge Builders 
o BridgeBuilders er et freds-og forsoningsprosjekt for unge israelere, palestinere og nordmenn. 

BridgeBuilders er et todelt utviklingsprosjekt der første del foregår i Norge, og den andre i Midtøsten.  
o Denne ettermiddagen får vi møte en person som har vært med på prosjektet tidligere.  
o NB! Det blir ikke rom for fotografering  eller lydopptak av sikkerhetsmessige årsaker. 

- Gateliv i Betlehem – street art safari 
o Det spesielle med Betlehem er muren. Muren ble bygd av Israel for å beskytte mot terror og for å gi 

folket sitt en større trygghet. Der er en kontrollpost og streng føring på hvem som får reiser inn og ut 
ifra Betlehem. Dette fører til at de som bor i Betlehem føler seg fanget bak muren. Denne muren har 
blitt utsmykket med graffiti av ulike kunstnere og har mange sterke politiske motiv. Ønsker du mange 
spennende fotomotiv og møte med lokalbefolkning så er dette valget for deg. 

- Wi'am: The Palestinian Conflict Transformation Center 
o Vi er heldige som får besøke organisasjonen Wi´am, som arbeider for å  utvikle gode forhold innad i det 

palestinske samfunnet.  Ja, «Wi´am»  eller «hjertelige forhold» utgjør selve kjernen i arbeidet deres. 
Gjennom en form for mekling kjent som Sulha, ivevd elementer fra   
vestlige modeller for konfliktløsning, tar de tak i konflikter på grasrotnivå. De driver arbeid for å 
myndiggjøre barn, ungdom og  voksne, med et fokus på psykologiske og fysiologiske konsekvenser av 
å  leve midt i langvarig konflikt. 
Wi´am anser det som sitt oppdrag å skape en kultur hvor man aksepteres  slik man er. Gjennom å gi 
sine samfunnsborgere verktøy for å delta i  samfunnsdebatten, og samtidig arbeide for å forbedre 
samfunnets  generelle sosiale, politiske, psykologiske og økonomiske velferd, tar  de hver dag nye steg 
mot det som er visjonen: Å bygge et samfunn hvor   
ulikheter anses som en styrke, og ikke en svakhet. Et levende samfunn, hvor rettferdighet og 
fredsbygging er blant de viktigste verdiene. 
Målet er et samfunn gjennomsyret av sunne relasjoner, en myndig befolkning som mer enn noe annet 
etterstreber forsoning. 

- Besøke Ashraf K. E. Tannous (0547794411)- palestinsk 32-åring som arbeider som pastor i en luthersk menighet 
nær Beit Sahour. Samtale og spørsmål. Om det palestinske samfunnet, være kristen minioritet blant palestinere, 
være palestiner blant israelere.  
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Kl 17.00:  Avreise fra Betlehem 
Kl 18.00:  Middag på hotellet 
Kl 22.00:  Kveldssamling (Hallvard og Martha) 
Kl. 23.00  Alle inne på hotellet. Jerusalem Gate Hotel 
 

Søndag 4. november 
Tilsyn:  Martha, Randi og Helene   OFD: Helene 
Kl 07.30:  Frokost 
Kl 08.30:  Avreise 
09.00 + 09.15 Yad Vashem, møte med en overlevende  – 3 timer totalt 
Lunsj på Ramat Rachel før Oljeberget, Getsemane, Løveporten, St. Anna, Via Dolorosa, Jerusalem Kirkene, Golgata, 
Vestmuren  
Kl 19.00:  Middag 
Kl 20.30:  Samling med rabbiner Michael Melcior (Sven og Lars Johan)  
Kl 23.00:   Alle inne på hotellet. Jerusalem Gate Hotel 
 

Mandag 5. november 
Tilsyn: Robert, Sven og Kristina   OFD: Hallvard – nattverd 
Kl 0630:  Avreise til Tempelhøydetur for de som ønsker det. 
Kl 07.30 : Frokost 
Kl 08.00:  Avreise 
Kl 10.00:  Gordons Golgata. Ord for dagen.  Mulighet for å være med på nattverdsamling. 
Kl 11.00:  Mehane Yehuda markedet - fritid 
Kl 17.00  Middag 
Kl 18.00  Siste samling (Randi + Helene og Martha) 
 
60 stk. reise til flyplassen kl. ca. 21.00 til flyplassen i TLV avreise med TK791 kl 01.00 (06.11.18). 
 
 

Tirsdag 6. november 
 
Frokostpakker for de 58 personer, avreise fra hotellet  
kl. 04.45. Transfer til flyplassen i TLV.  
Avreise med TK 865 kl. 08.45  
 
Første gruppe lander på Vigra kl 13.55. 
Neste gruppe lander kl 20.10 og siste gruppe kl 22.50. 
 
 
 
 
 
 
 
☺ 
 

Langtidsvarsel Hatleholen 

 
 
   
Velkommen hjem! 
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OPPGAVETEKSTER 
Her følger en del oppgavetekster om Israel og Vestbredden. I utvalget er det lagt vekt på å dekke en bredde av tema og det 
er flere gode tekster som ikke ble med i heftet av plasshensyn. Stor takk til alle bidragsyterne!  

Land Antall innbyggere 
(millioner) 

Brutto- 
nasjonal-
produkt 
(milliarder 
US dollar) 

Prosent av 
BNP brukt på 
Militære (%) 

Eksport av 
råolje per år 
(1000 tonn) 

Bahrain  0,7 20,6 3,7 0 

Egypt  80,4 218,9 2 4 475  

Forente arabiske 
emirater  

5 297,6 5,4 107 661  

Iran  76,9 331 1,9 113 830  

Irak  29,6 82,2 6 88 226  

Israel  6,7 217,3 6,5 10 114  

Jordan  6,4 27,6 5,2 0 

Kuwait  2,8 109,5 4 87 806  

Libanon  4,1 39 4,2 0 

Oman  3 46,9 9,6 29 645  

De palestinske 
territoriene  

3,7 4,8 ukjent 0 

Qatar  0,8 98,3 2,3 34 218  

Syria  22,1 59,2 3,9 5 917  

 

Saudi-Arabia  29,2 434,7  10,4 353 703  

Tyrkia  77,8 734,4 2,4 0 

Jemen  23,5 26,4 4,4 9 890  

 

Norge  5 413 1,6 74375 

All data er basert på tall fra 2011/2012. Tallene er hentet fra: http://www.globalis.no 

 
Tidslinje over Israel-Palestina konflikten  

- Oversikt for ”dummies” 
Av Sara Fahrendorff 

 
Den kompliserte, innviklede og omfattende konflikten med navn Israel-Palestina konflikten kan være 
vanskelig å forstå omfanget av. Hvor stor er den egentlig, og hvor lenge har den pågått? Mange 
momenter utgjør selve konflikten, og det kan være viktig å skaffe seg oversikt over dem alle sammen for 
å forstå seg ordentlig på historien, som leder fram til dagens situasjon. På hvilken måte gjøres dette 
lettere enn ved en tidslinje? 
 
1850-1920 
På andre halvdel av 1800-tallet, vokste det fram en tankeretning kalt sionismen. Sionismen er 
betegnelsen på det jødiske folkets ønske og håp om å vende tilbake til sitt gamle hjemland i landet Israel 
(Groth, 2018). I 1897 ble verdens sionistorganisasjon, ”World Zionist League” opprettet med et ønske 

http://no.wikipedia.org/wiki/Bahrain
http://no.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://no.wikipedia.org/wiki/Forente_arabiske_emirater
http://no.wikipedia.org/wiki/Forente_arabiske_emirater
http://no.wikipedia.org/wiki/Iran
http://no.wikipedia.org/wiki/Irak
http://no.wikipedia.org/wiki/Israel
http://no.wikipedia.org/wiki/Jordan
http://no.wikipedia.org/wiki/Kuwait
http://no.wikipedia.org/wiki/Libanon
http://no.wikipedia.org/wiki/Oman
http://no.wikipedia.org/wiki/De_palestinske_territoriene
http://no.wikipedia.org/wiki/De_palestinske_territoriene
http://no.wikipedia.org/wiki/De_palestinske_territoriene
http://no.wikipedia.org/wiki/Qatar
http://no.wikipedia.org/wiki/Syria
http://no.wikipedia.org/wiki/Saudi-Arabia
http://no.wikipedia.org/wiki/Tyrkia
http://no.wikipedia.org/wiki/Jemen
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge


 

  15   
 

om at jøder skulle få en egen stat i Palestina. Denne ideen ble spredt blant jøder i Europa. På denne 
tiden var Israel og Palestina en del av det Ottomanske riket, og var befolket av arabere. 
1900-1947 
Flere og flere jøder flytter til Palestina på starten av 1900-tallet. Dette skjedde etter 
sionistorganisasjonen, i 1904, hadde bestemt seg for at Palestina var det eneste riktige stedet for jødene 
å få egen stat. Storbritannia hadde tilbudt dm et område i Uganda, men fått avslag. For jødene var 
Palestina naturlig, ettersom det har bodd jøder i området i flere tusen år.  
 
1917-1920 
Første verdenskrig gitt mot slutten, og det Ottomanske riket falt. Deretter ble Midtøsten delt mellom 
Storbritannia, og de andre stormaktene. Britene lovte å støtte jødene i oppbyggelsen av en egen stat i 
Palestina. Hva som skjer etterpå, er veldig sentralt i konflikten. Jøder flytter nemlig inn i et område, som 
allerede er befolket av arabere. Sistnevnte var det ingen som tok hensyn til, og innflyttingen ble derfor 
sett på som et ”kolonialistisk overgrep” (Huuse & Ekehaug, 2014).  
 
Videre utover mot andre verdenskrig (i mellomkrigstiden) fortsatt jøder å innvandre til Palestina som 
følge av den voksende antisemittismen i Europa. Antisemittisme er et begrep som brukes om negative 
holdninger mot jøder, kjent som ”jødehat” på folkemunne.  
 
1936-1947 
Som følge av Storbritannia sin innblanding, gjør både jødiske og palestinske grupper opprør mot britene 
mellom 1936 og 1939. Opprøret ble slått ned av 20 000 britiske soldater. Etter dette ble konflikten lagt 
på is, før Storbritannia i 1947 overlot konflikten og ”problemet” til FN. Senere samme år bestemte den 
nyetablerte organisasjonen seg for at Palestina skulle deles i to, hvor av den ene staten skulle være for 
jøder, og den andre for palestina-arabere. Jødene aksepterer forslaget, men palestinerne, uten egen 
representant i FN, takker nei. Dette fører til kamper mellom folkegruppene.  
 
1947-1949 
FN´s vedtak medfører borgerkrig mellom jøder og palestinere mellom 1947 og 1949. Britene trakk seg ut 
av landet 4. Mai 1948, og samme dag erklærte David Bed Gurion, leder av det jødiske samfunnet, Israel 
til en selvstendig stat. Jødeforfølgelsen som hadde pågått under andre verdenskrig førte med seg et 
verdensfokus på at jødene trengte beskyttelse, og behovet for en jødisk stat fikk bred støtte. Men hvem 
passet på Palestinas rettigheter oppi dette?  
 
Vedtaket om et selvstendig Israel forbeholdt jøder, førte til angrep fra nabolandene. Den arabiske-
israelske krigen sendte 800 000 palestinere på flukt, og Israel tar kontroll over områder som var tiltenkt 
Palestinere i FN´s delingsplan.  
 
1949-1967 
Fram mot 1967 hadde palestinerne et håp om at de arabiske nabolandene skulle frigjøre Palestina for 
dem. Dessverre for dem, hadde Israel et militært overtak. I 1967 angriper Egypt, Syria og Jordan Israel, 
men de blir nedkjempet i løpet av seks dager, derav seksdagerskrigen. Israel har nå tatt Vestbredden og 
Øst-Jerusalem fra Jordan, Sinaihalvøya fra Egypt og Golanhøydene fra Syria. Dette er områdene vi i dag 
kaller de okkuperte områdene.  
 
1982-2000 
PLO er betegnelsen for den palestinske frigjøringsorganisasjonen. Organisasjonen hadde før 1978 
hovedsete i Libanon. Dette endres etter Israel angriper Libanon i 1978 og 1982 etter et mislykket angrep 
fra PLO på Israel. Hovedkontoret flyttes til Tunisia.  
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Fram mot år 2000 skjer det flere hendelser, som alle er en del av konflikten. En av de mest sentrale er 
Oslo-avtalene. 
 
1993-1995 
Israel blir sammen med PLO enige om to oslo-avtaler i 1993 og 1995. I disse står det at Palestina skal få 
sin egen stat i løpet av fem år, og at det i mellomtiden skal opprettes palestinske selvstyremyndigheter. 
Oslo-prosessen stagnerer når Israels statsminister, Yitzhak Rabin blir drept i 1995.  
 
I 1994 inngår Israel og Jordan en fredsavtale, og oppretter diplomatiske relasjoner.  
1995- i dag  
Det blir ikke opprettet en egen palestinsk stat, som fører til opprør fra palestinerne. Blant annet utførte 
Palestina terror mot sivile Israelere mellom 2001 og 2005. I 2006 kriger Israel og Hizbollah i Libanon. 
Mellom 2006 og 2014 blir palestinerne splittet grunnet at det israelske partiet Hamas vant det 
palestinske valget i 2006. I 2008 bryter det ut i krig på Gaza. Krigen varer et år og består av diverse 
rakettangrep på Gazastripen fra palestinske grupper. Dette gjør at Israel setter ut en offensiv mot 
området. Israel drepte 1400 palestinere (FN-sambandet, 2018), og har møtt kritikk etter å ha bombet 
området tett befolket av sivile.  
 
2018 
I dag er det fortsatt spenninger mellom Israel og Palestina. Bare siden 30.mars er minst 191 palestinere 
skutt og drept i demonstrasjoner og sammenstøt mellom Israel og Gazastripen. Kun én israelsk soldat er 
drept i samme periode (NRK, 2018). Det skjer nye hendelser knyttet til konflikten hver eneste dag, og 
områdene er sterkt betente. Israel får støtte og sympati fra USA, som gir dem et militært overtak. Dette 
fører så klart med seg diverse reaksjoner.  
 
Konflikten er innviklet, komplisert, vanskelig og viktig for hele verden. Den omhandler religion, land, 
menneskerettigheter, frykt, terror, skyldspørsmål og etikk. Dagens omfang viser klart og tydelig at 
dagens verdenssituasjon avhenger av historien vår, og det blir derfor ekstra viktig å vite noe om 
hendelsene som har ført opp mot der konflikten står i dag.  
 
Next Year in Jerusalem 
Eurovision Song Contest fra Jerusalem til Tel Aviv 
Av Emilie Loe Hestad 
 
Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix som vi kaller det i Norge er en sangkonkurranse og kun 
en sangkonkurranse. Alle forskjeller, ulikheter og ulike meninger, både politisk og religiøst skal legges til 
side, for under denne konkurransen er ikke dette noe som skal legges vekt på. I løpet av en uke skal 
ulikheter og mangfold feires med en stor folkefest, som Eurovision så fint er. Det er 42 ulike land med, 
så selvfølgelig er det ulikheter, men for en liten uke skal dette legges til side og fokuset skal være på 
musikken og sangen. Men det er ikke alltid like lett og noen ganger blir det politisk uten at det egentlig 
var hensikten.  
 
12.mai i år vant Israel med sangen ”Toy”, som handler om kvinners rettigheter og om #metoo-saken, 
framført av Netta Barzilai. Under vinnertalen til Netta roper hun ut ”Next year in Jerusalem!”. For de 
som ikke vet så mye om den jødiske kulturen, høres det bare ut som at Netta sier at konkurransen skal 
holdes i Jerusalem neste år, men for jøder har dette ordtaket en mye større betydning. Ordene ”Next 
year in Jerusalem” blir sunget når Yom-kippur-fasten er ferdig og etter Passover-måltidet. Dette blir 
derfor et veldig religiøst uttrykk – og som ikke passer som en vinnertale i en ikke-religiøs 
sangkonkurranse. Dette skapte derfor mye opprør.  
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Etter at Netta hadde denne vinnertalen ble det masse spekulasjoner om Eurovision 2019 faktisk skulle 
være i Jerusalem. Mange land truet til og med med  å boikotte konkurransen neste år hvis det skulle 
være i Jerusalem. Israel kom kjapt ut med bekreftelsen om at ja, Eurovision skal holdes i Jerusalem. 
Hvorfor skulle det ikke det? Det er jo tross alt hovedstaden til Israel. Men så enkelt skulle det altså ikke 
være. Etter at ”The guardian” publiserte et innlegg i september som oppfordret folk til å boikotte 
Eurovision, ble det enda mer opprør og flere artister fra både Norge og Europa gikk ut med at de hadde 
tenkt til å boikotte Eurovision om det blir i Jerusalem. Grunnen til boikotten er at de mener at det ikke 
er rettferdig for palestinerne at det skal være i Jerusalem. Inntil palestinerne kan nyte frihet, 
rettferdighet og likeverd, burde det ikke være i en stat som nekter dem sine grunnleggende rettigheter.  
 
Bare en liten uke etter at ”The guardian” kom med artikkelen sin om oppfordring til boikott, ble det 
skrevet at Eurovisionfinalen skal være i Tel Aviv og ikke i Jerusalem. Det var Eurovision Song Contest 
Reference Group, en styrelsegruppe, som tok beslutningen om å flytte festen. Den blir flyttet til Tel Aviv, 
som er Israels nest største by og er kjent for å være en veldig liberal by. Denne beslutningen har ført til 
at de som ville boikotte Eurovision, ikke velger å gjøre det allikevel.  
 
Selv om Eurovision kun skal være en sangkonkurranse, så kommer man ikke unna med at Eurovision er 
politisk. Det handler om vennetjenester fra sine ”venne-land”.  Norge får stemmer av våre naboland, 
Sverige, Danmark og Finland. Russland får stemmer av Hviterussland og andre eks-sovjetstater og Spania 
får stemmer fra sine naboland. Sånn har det alltid vært og sånn vil det alltid bli. Dette gjør altså 
Eurovision til storpolitikk. I perioden 1960-2016 har Norge gitt flest stemmer til Sverige, Finland, Island, 
Danmark, Storbritannia, Frankrike, Nederland, Sveits, Israel og Irland. Alle er våre naboland og resten er 
nesten bare NATO-land. Vi stemmer på de landene vi er best ”venn” med og ikke land som vi ikke har 
noe med.  
 
Når det gjelder den truende boikotten, så mener den israelske ambassaden i Norge at boikotten er 
skammelig og kaller den en kollektiv avstraffelse av ni millioner israelere. Besøk Israel så ser du at 
apartheid-påstanden er løgn. Vi har en arabisk minoritet på 20 prosent som nyter de samme 
rettighetene som alle andre. Det er skammelig å boikotte Israel over en ikke-politisk sangkonkurranse, 
sier ambassaderåd Dan Poraz til Dagbladet. Han nekter for påstandene om at Israel bruker Eurovision til 
politisk vinning. Han mener at de vant Eurovision fordi seerne mente at de hadde den beste sangen og 
at de dermed er verter neste år. Boikotten bunner i stemmer fra det radikale venstre som vil 
dehumanisere Israel, dem må vi kjempe mot.  
 
Sjef for Melodi Grand Prix i Norge, Stig Karlsen, forteller at NRK har besluttet at Norge skal være med 
neste år. Oppdraget til Norge er å lage en flott musikalsk MGP, og ta med den norske vinneren til 
Eurovision. Uavhengig av hvilket land som arrangerer. Eurovision skal være en ikke-politisk arena hvor 
man skal feire fellesskap og mangfold, og ikke la en konflikt komme i veien for det. Konflikten mellom 
Israel og Palestina er selvfølgelig vanskelig, men i denne konkurransen kan man prøve å legge den bak 
seg og tenke på det konkurransen egentlig handler om – nemlig sangen, musikken og den store 
folkefesten som det er. Eurovision skal være en positiv ting for alle parter og et sted hvor alle, uansett 
religion og politisk ståsted kan samles sammen og ha det gøy.  
 
Jødeforfølgelse: Hvorfor? 
Av Even Austad 

Hva kan være grunnen for at jøder verden rundt har blitt forfulgt gjennom tidene? Antisemittisme er et 
fenomen som var bakgrunnen til det største folkemordet gjennom tidene. Mange mennesker vil også 
argumentere at antisemittismen er på vei tilbake den dag idag. Antisemittisme er langt fra noe nytt, og 
har fantes helt siden det første århundre ettersom det var jøder som korsfestet Jesus. Det finnes utallige 
eksempler av antisemittisme verden rundt, i alle mulige forskjellige trossamfunn og tidsperioder. 
Jødeforfølgelse og jødehat finnes blant enkelte mennesker verden rundt, men hvorfor? 



  

 18   
 

 
Som tidligere nevnt så ble Jesus korsfestet av jøder i Jerusalem i det første århundre. Å drepe profeten 
til en religion er en effektiv måte å bli mislikt på. Men det som er veldig verdt å nevne er det at Jesus 
selv var jøde, og at det ikke fantes noen andre store religioner I midtøsten på denne tiden. Jødene 
nektet også for at Muhammed var en profet da han levde, noe som selvfølgelig skaper friksjon med det 
muslimske trossamfunnet. 
 
Jødene er også blitt stemplet av mange som grådige og onde gjennom tidene. Det er et veldig 
uproposjonelt antall av verdens rikeste og mektigste mennesker som er jøder, noe som mange mener er 
veldig mistenkelig. Det er menneskelig å være sjalu, selv om det regnes som en av dødssyndene, men 
det er virkelig verdt å nevne at mye av jødehatet kan ha røtter I ren sjalusi.  
 
En av grunnene til jødenes velstand idag ligger I det at det tidligere var ulovlig for kristne og muslimer å 
drive bankvirksomhet, ettersom kirken forbyr å ta rente. Dette åpnet et stort marked for jødisk 
bankvirksomhet, som gjennom tidene har vært med på å gi de et skikkelig fotfeste I bankvirksomheten. 
Et klassisk bilde som er med å fremme antisemittisme, er når man selv som en fattig, hardtjobbende 
bonde har for dårlig råd, og må krype opp til den “griske jøden” for å låne penger. Særlig hvis man har 
dårlige kår for å få lån, og enten blir avslått eller må ned på kne og be fordi man ikke har noe annet valg. 
Uansett hvem som befinner seg på andre siden av bordet når man blir avslått et viktig lån, så er det 
vanskelig å ikke bære nag på vedkomne. 
Da Norges grunnlov ble skrevet I 1814, så sto det faktisk at Jøder ikke var velkomne inn I riket. 
Antisemittisme har da til og med røtter I Norge. Jødeparagrafen som den ble kalt, ble ikke fjernet før I 
1851. Ifølge SNL så er motivene bak jødeparagrafen fortsatt uklare, selv om det har blitt fremmet både 
religiøse, økonomiske og idehistoriske forklaringer. 
 
Det er også en vanlig trend å bruke jøden som syndebukk når noe går dårlig. Et eksempel på dette er 
antisemittismen og nazismen som vokste ueksponensielt i Tyskland etter 1. Verdenskrig. Da var Tyskland 
fått enorm gjeld på grunn av krigserstatninger til de andre landene som var med, samt en veldig svekket 
nasjonalfølelse fordi de hadde fått skylden for krigen. På grunn av dårlige tilstander ble det mye lettere 
for Hitler og Nazistene å overbevise folket om at det var jødene sin feil at de har det så dårlig.  
 
Det er mye lettere å få folk til å stelle seg bak at det er noen andre sin feil at ting har gått galt, enn å få 
de til å ta ansvar for det selv. Dette har man sett I utallige historiske sammenhenger.  
 
Noen mente også på 1400- og 1500-tallet at svartedauden var noe jødene hadde forårsaket. Det er altså 
veldig vanlig å skylde på jødene når noe ukontrollert går galt. Dette rett og slett være fordi det nesten 
ble til litt av en “mote” å bruke jøden fordi den allerede var litt mislikt av kristne og muslimer grunnet 
trosforskjeller I religionenes begynnelse. Derfor er det lettere å bare balle på det inntrykket at alt er 
jødens feil, istedenfor å beskylde f.eks svensken istedenfor. Fordi når mange tror at jødene allerede har 
gjort så mye galt, så er det ikke så vanskelig for de å tro at de også er ansvarlige for én ting til. 
 
I dag er det Jødiske-riket Israel omringet av muslimske land på alle kanter. Israel har også lenge vært I 
både konflikt og krig med Palestina, og når muslimer oppfatter at jødene prøver å stjele det hellige 
landet fra de, så er dette også noe som forsterker jødehat.  
 
På grunn av trosforskjellger har det oppstått litt friksjon mellom det jødiske og de muslimske og kristne 
trossamfunnene. I tillegg til dette har jødenes store velstand bidratt til mye sjalusi og hat blant mindre 
heldige. Dette er delvis fordi kristne og muslimer ikke hadde lov til å ta renter før veldig nylig. Det å 
bruke jøden som en syndebukk er noe som har fantes I flere tusen år, og som gjør jøden til et enkelt mål 
når man skal finne noen å skylde på. 
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Israel som en kultur/ kulturen i Israel 
Av Ida Eline Brækken 
 
I Israel opplever befolkningen veldig mye og har mange forskjellige utfordringer til hverdagen. Livet til 
folket har mange forskjellige sider. De moderne og politiske i Tel Aviv, den militære situasjonen blant 
soldater på Hermon, sykehuset, medisinske utfordringer, terrorberedskap, jordbruk i Negav, grensen til 
Gaza. Ortodokse jøder med sin tro og framtidshåp, messianske jøder med deres tro og håp. Samtidig 
som det skjer mye forferdelig, er det mye spennende arkitektur og kultur. Vårblomstringen er grønn og 
frodig, med vannrike bekker og et rikt fugleliv.  
 
Israel er et parlamentarisk demokrati i Midtøsten, og har en befolkning på ca 8 millioner som er 
sammensatt og knyttet til den politiske utviklingen i landet. Det offisielle språket til Israel er hebraisk og 
arabisk, og er verdens eneste jødiske stat. Israel ble opprettet i 1948 for å være en jødisk stat som kunne 
beskytte jøder mot forfølgelse. Imidlertid ble landet etablert i et område der palestinere hadde levd i 
lang tid. Dette var starten for Israels identitet, politikk og samfunn, og landets pågående konflikt med 
palestinerne. Det er et lite land med varierte naturforhold.  
 
Israel har gjennom årene hatt en del konflikter med arabiske naboland og den palestinske kampen for 
egen stat. Samtidig har økonomien vært en utfordring for Israel. Selv med den økonomiske bistanden fra 
USA har det ikke vært lett for Israel med tanke på, den store innvandringen, integrering, mangel på 
arbeidsplasser og militæret.  
 
Byen Jerusalem har stor historisk og religiøs betydning innenfor religionene jødedom, kristendom og 
islam. Ifølge bibelen ble Jerusalem gjort til hovedstad for omkring 3 400 år siden. Jødene regner 
vestmuren som også blir kalt klagemuren som sitt viktigste hellige sted. For kristne er Jerusalem byen 
der Jesus ble korsfestet og stod opp fra de døde. Altså de mener det er der kristendommen har sitt 
opphav, og gjennom nesten to tusen år har kristne dratt på pilgrimstur til Jerusalem. Muslimene har 
bygd Al Aqsa-moskeen på tempelhøyden, der de mener Muhammed for opp til himmelen. 
 
Kulturen i Israel kommer av den mangfoldige sammensatte befolkningen, altså de er en flerkulturell 
nasjon, et hjem til et bredt utvalg av tradisjoner og verdier. .Jøder fra hele verden har tatt med seg sine 
kulturelle og religiøse tradisjoner og dermed laget jødiske vaner, uttrykk og trosretninger. Israel ble 
etablert som hjemland for det jødiske folket. Kulturen som er felles for de fleste israelerne er en vestlig 
kultur med stor innflytelse av tradisjoner fra de vest europeiske innvandrerne. Det er full religionsfrihet i 
landet, men majoriteten av befolkningen bekjenner seg til jødedommen. Haifa, Tel Aviv og Jerusalem er 
kulturelle sentre som er kjent for kunstmuseer. Det israelske museet i Jerusalem er en av Israels 
viktigste, kulturelle institusjoner.   
 
Musikken i Israel er påvirket av musikk fra hele verden. Den er meget versatil og kombinerer elementer 
av både vestlige og østlig musikk. Folkedans er svært populært, noe som appellerer til mange av 
immigrantenes kulturelle herkomst. Nasjonens religiøse folkemusikk i Israel handler om pionerens 
opplevelser da de bygget det jødiske hjemlandet. De har også en rekke kjente musikere, der noen har 
oppnådd internasjonal stjernestatus. 
 
Trening og sport har ikke alltid vært spesielt viktig i jødisk kultur. Fysisk fostring var ansett som viktig i 
antikkens Hellas, men ble sett ned på som en forstyrrelse senere. Maimonides, som var en jødisk doktor, 
understreket derimot virkeligheten av fysisk aktivitet og å hva det var å holde kroppen i form. Dette ga 
stor innflytelse i det 19.århundre. Hvert fjerde år holder de Maccabiah Games, som er en olympisk-
lignende konkurranse for jødiske atleter, dette startet de med på 1930-tallet.. De mest populære 
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tilskuer-sportene i Israel i dag er fotball og basketball. Israel har vunnet seks olympiske medaljer, 
inkludert gullmedalje i brettseiling under Sommer-Ol.  
 
I det siste har det vært stor suksess for norsk kultur i Israel. I en rapport skriver de at “det har vært en 
merkbar økning i kulturaktiviteter de siste årene med mange kulturelle arrangementer innenfor de 
fleste sjangere”. Dette er noe den norske ambassaden ønsker. De “arbeider for å skape større interesse 
for og kunnskap om norsk kulturliv, samt å øke etterspørselen etter norsk kultur i Israel” og for å 
“fremme bredden av norske kultursjangre og støtte samarbeid mellom norske og lokale kulturaktører, 
med fokus på kunstneriske kvalitet og lokal etterspørsel”. De mener at et kulturelt samarbeid kan faktisk 
være en viktig og nødvendig brobygger i vanskelige situasjoner. Blant annet er norsk musikk og 
litteraturer blitt ettertraktet. 
 
Vestmuren i Jerusalem 
Av Thea Næss Kristoffersen 
 
Byen Jerusalem har vært en helt spesiell plass i jødisk tradisjon i flere tusen år (Groth, 2018). I følge 1. 
Kongebok 6-8 var det kong David som i begynnelsen av 900-tallet fvt. gjorde Jerusalem til sin hovedstad, 
og derfor er byen så viktig for jødene. I tillegg ble det viktig å samle det jødiske folk etter andre 
verdenskrig fra all forfølging og tortur som hadde pågått i flere ti-år. Når jødene fikk samlet seg som et 
folk i Jerusalem var det viktig for dem å bevare tradisjon og kultur. Et svært viktig tempel ble bygd opp 
igjen etter romernes ødeleggelse og som regnes som jødedommens helligste sted; nemlig Vestmuren. I 
denne oppgaven skal jeg drøfte Vestmuren innebærer, og hvilken betydning den har for jødene.  
 
Vestmuren, som også blir kalt for klagemuren, er en rest av støttemuren etter det jødiske Tempelet i 
Jerusalem. Muren var en del av en større struktur og ble ødelagt av romerne i år 70 evt. Muren er 48 
meter lang og 18 meter høy. Tempelet ble bygget på det fjellet der Abraham skulle ofre Isak. Selve 
muren og området foran er satt av som en ortodoks jødisk synagoge. En jødisk synagoge er den 
generelle termen for jødiske bønne- og forsamlingshus. Det foregår også ulike gudstjenester der i tillegg 
til at mennesker ber individuelle bønner. Tempelplassen overfor muren er det stedet der tempelet sto 
fra Salomos tid. Jøder unngår å bevege seg opp på selve plassen, delvis av sikkerhetshensyn, og delvis 
for å unngå å provosere muslimer som holder til der, og delvis fordi enkelte rabbinere forbyr ferdsel av 
frykt for at man skulle skjende stedet der Det hellige og Det Aller Helligste sto.  
 
Den andre betegnelsen som blir brukt for templet er ”klagemuren”, og det er en utberedt misforståelse 
som har ført til at det blir kalt for nettopp klagemuren. Det har med at bønnene som man utfører foran 
tempelet er sorgfulle påminnelser om tempelets ødeleggelse. Det med at bønnene refererer til dette 
bestemte stedet, har en sammenheng med et ønske om en messiansk tid der det blir fred og tempelet 
bygges opp igjen. Derfor er betegnelsen ”klagemuren” blitt en misforståelse, fordi man tror det jødiske 
folk går opp til tempelet å klager på noe, noe som de ikke gjør.  
 
For jødene er det Vestmuren som er det eneste som er igjen av det game tempelets fundament. De 
første århundrene av vår tidsregning, oppsto en rabbinsk tradisjon, som blir kalt midrash, og som sier at 
dette er stedet der Gud alltid er tilstedeværende. Men det var ikke før på 1500-tallet, når området ble 
innlemmet i det Osmanske rike, at Vestmuren fikk noe av sin nåværende betydning som jødenes 
viktigste bønnested. På 1800-tallet fikk muren en sterk jødisk nasjonal betydning, og stadig flere begynte 
å oppsøke området. Det var på grunn av sterk nasjonalisme blant jøder og palestinere utover på 1900-
tallet som førte til at mange samlet seg sammen langs muren. 
 
Når Øst-Jerusalem var underlagt jordansk styre fra 1948-67 hadde ikke jøder en gang tilgang til 
Vestmuren, og heller ikke noe område hvor de kunne se over til muren. Etter Seksdagerskrigen i 1967 
når Israel erobret Jerusalems gamleby, ble en større del av muren lagt åpen, og det ble laget en stor 
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åpen plass for publikum. Betegnelsen ”klagemuren” ble ikke lenger ansett som passende da, og den 
langt eldre betegnelsen ”Vestmuren” fikk etter hvert gjennomslag nesten over alt, og det er fortsatt den 
betegnelsen jødene foretrekker at man bruker den dag i dag.  
 
I ortodoks jødedom skal menn gjennomføre de rituelle og tradisjonelle jødiske bønnene ved muren, som 
for eksempel å lese fra Torarullene iført tallit, som er bønnesjal. Kvinner kan be sine egne og private 
bønner på sitt eget område, men kan ikke delta i de offentlige ritualene, som for eksempel å lese fra 
Tora-ruller og de kan heller ikke bruke rituelle symboler som bønneremmer eller bønnesjal (tallit). Ikke-
ortodokse kvinner har gjennom flere tiår forsøkt å endre denne gamle tradisjonen med å gjennomføre 
bønner på stedet og gjennom rettssaker. Men de har ikke klart å få det gjennom, og forsøket på å endre 
tradisjonene har ført til bortvisninger, mobbing og mye politisk spill.  
 
Jøder fra hele verden oppsøker Vestmuren, og det er både av religiøse og nasjonale grunner. Mange 
benytter anledningen til å skrive små lapper som man stikker inn i murens sprekker der lappene 
inneholder ønsker og takksigelser til Gud, og anses for en form for direkte kommunikasjon med 
guddommen. Noen dager blafrer det en stor mengde små papirlapper i vinden, og områdets rabbiner 
sørger for at lappene som etter hvert må fjernes, behandles på en respektfull måte.  
Det er også vanlig å oppsøke muren i forbindelse med sykdom eller andre vanskeligheter, for eksempel 
som å søke helbredelse og trøst. 
 
Jerusalem – en hellig by 
Av Benedikte Lindtvedt Fladmoe 
 
For 3000 år siden ble Jerusalem hovedstaden i Israel. Den har gjennom historien blitt kalt for verdens 
midtpunkt. Jerusalem er en sentral og hellig by i både kristendommen, islam og jødedommen. Det er 
også den eneste byen som har to eksistenser – en i himmelen og en på jorden. Alle tre religioner har sin 
egen forestilling. til denne byen. Hvorfor har det seg slik? I denne teksten skal jeg fremføre fakta, drøfte 
og komme med en konklusjon på problemstillingen min som er: 
 
Hvorfor er Jerusalem en hellig by for alle tre religioner? 
 
Jerusalem betegner Jerusalem som hunkjønn, en livlig, sensuell og såret prinsesse.. har hatt høytstående 
betydning for jødedommen i nesten tre tusen år. Det var kong David som gjorde Jerusalem til sin 
hovedstad på begynnelsen av 900-tallet fvt i følge Bibelen. Men hvorfor var Jerusalem så viktig for 
jødene på denne tiden? Det var fordi stormaktene truet israelittene i denne perioden. Derfor bygget 
Salomo, Davids sønn et stort tempel i tillegg til en høy bymur i Jerusalem etter han konsoliderte makten 
for å beskytte sine egne. Dette slottet ble kalt for ”Det første tempelet” etter jødisk tradisjon. Dette 
tempelet var både Jahves, et av Guds navn i Den hebraiske bibelen, bolig og det symboliserte gudens 
makt. Jerusalem ble et sentrum for religionen der jødene utførte sine offentlige religiøse ritualer 
samtidig som det var hjemmet til de mektige kongene som dermed utøvde makten over landet fra 
Jerusalem. Den babylonske kongen Nebukadnesar ødela tempelet 586 før vår tid. Konsekvensene av 
tempelets fall var at de offentlige ritualene mellom Gud og det jødiske folk ikke kunne gjennomføres. 
Dette lagde rom for Synagogen som i dag er jødenes hellige hus og som du kan finne overalt i verden 
hvor jødene utfører sine religiøse ritualer. 
 
For kristendommen er Jerusalem hovedsakelig byen der Jesu døde og sto opp igjen, den såkalte Jesu 
oppstandelse. I Det nye testamentet ender evangeliene om Jesu med at Jesu drar til Jerusalem for å 
konfrontere de jødiske lederne og det var da han ble stilt for retten og korsfestet. Jerusalem var også 
der de kristne mottok den Hellige ånd og iverksatte den første kristne menigheten. Kirkebygg har også 
sine bånd fra hvordan Jerusalem ble beskrevet hvor det skulle være fokus på himmelen og hva som skal 
komme. Samtidig har Jerusalem vært et pilegrimsmål for mange kristne. En pilgrim er en som går, gjerne 
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i mange dager, for å være i kontakt med Guds og skaperverket. Mange pilegrimer slo seg ned som 
munker og nonner i Jerusalem.  
 
Jerusalem er ansett som den tredje av islam sine hellige byer bak Mekka og Medina. Jerusalem blir kalt 
for Al-Quds som betyr ”Den hellige by”. Før Mekka ble bønneretningen til den rituelle bønnen i islam, 
var Al-Quds den hellige bønneretningen. I Koranen fortelles det at Al-Quds, nemlig Jerusalem, var 
nattereisen Muhammad gjorde etter han hadde nådd Medina. Det var også her Muhammad var før han 
dro til himmelen. I 638 fvt inntok muslimske hærstyrker Al-Quds. På den jødiske tempelhøyden der alt lå 
i ruiner ble de to helligdommene Klippedomen og Al-Aqsa-moskeen bygget. Koranen referer til Palestina 
med Jerusalem som et land Gud har gitt oss og som er velsignet.  
 
Alle de tre religionene har en egen historie å fortelle som uttaler seg om hvorfor Jerusalem er hellig for 
dem. Det er nettopp denne blandingen av religioner som har gjort Jerusalem til verdens sentrum og til 
en hellig by. I 2017 omtalte President Trump Jerusalem som Israels hovedstad og flyttet den 
amerikanske ambassaden dit. Selv syns jeg det er spennende å høre fortellingene om hvordan verdi 
Jerusalem har for de tre religionene og hvorfor Jerusalem er hellig for alle de tre religionene på 
forskjellige måter. 
 
Dødehavet   
Av Emilie Faksvåg Larsen  
 
Israel er et svært spennende land geografisk sett og Dødehavet, også kalt Saltsjøen eller Livets sjø, ligger 
her som et unikt geografisk fenomen. Vannspeilet til Dødehavet ligger omlag 430 m under Middelhavets 
overflate, og er dermed jordoverflatens laveste punkt. Dødehavet er en avløpsløs innsjø, og er ca. 65 km 
lang og 18 km på sitt bredeste. Dødehavet er et svært populært reisemål for turister som reiser til Israel, 
og hadde i 2017 ca. 1.7 millioner besøkende. 
 
Innsjøen får sitt tilløp med vann fra Jordanelven, som renner langs grensen av Israel og Jordan. 
Jordanvassdraget er meget viktig i vannforsyningen til Israel, og sideelven Jarmuk er en viktig 
vannforsyning for staten Jordan. Som følge av mangel på vann i regionen tar begge landene ut mye vann 
fra elvene. Dette er noe som har ført til at Jordanelven har fått en vannføring som er for lav til å holde 
vannstanden i Dødehavet på et stabilt nivå. Fordampingen er nå høyere enn vanntilførselen, og 
konsekvensen av dette er at vannspeilet til innsjøen synker med rundt 5-8 meter i året.  
 
Geologisk sett har Dødehavet blitt til som et resultat av en nedsunket strimmel av jordskorpen mellom 
to bruddlinjer. Denne riften kalles Jordan Rift Valley, og befinner seg mellom den afrikanske platen og 
den arabiske platen. Riften går nordover mot Hermonfjellene på grensen mellom Israel, Libanon og 
Syria. Sørover går den ut i Rødehavet og strekker seg videre inn i den østlige delen av Afrika.  
 
Vannet i Dødehavet er ti ganger så salt som vanlig sjøvann. I Dødehavet er saltinnholdet på ca. 35 %, 
mens vanlig sjøvann ligger på rundt 3.5%. Det høye saltinnholdet gjør at vannet har større tetthet enn 
menneskekroppen, og dermed blir det mulig for oss å flyte oppå vannet uten og trenge å svømme. 
Grunnen til at Dødehavet har så høyt saltinnhold kommer av at innsjøen ikke har noe avløp. Så vann 
siver inn, men ikke ut og vannet blir da tvunget til å fordampe. Ved Dødehavet er klimaet stort sett tørt 
og varmt igjennom hele året, noe som fører til at store vannmengder går tapt igjennom et år til 
fordamping. At vannet i Jordanelven inneholder salt skyldes forvitring. Forvitring er en kjemisk prosess 
som bryter ned stein til oppløste stoffer i form av ioner. I dette tilfellet er disse ionene Na+ og Cl-, som 
til sammen danner NaCl (salt). I løpet av et år er det ved Dødehavet 330 solskinnsdager, og en total 
nedbørsmengde på kun 45 mm. 
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Innsjøen har tapt H2O innhold i over 65 000 år, og mineralinnholdet har på denne måten blitt mer og 
mer konsentrert. Natriumklorid eller salt er den dominerende av dem, andre mineraler er magnesium-, 
kalsium- og kaliumklorid. Vannet i Dødehavet har en klar og fin farge, men det er en mettet saltløsning. 
Konsekvensen av dette er at ingen høyere organismer kan leve i den. Det er kun en bakterie som kan 
leve i Dødehavet og den heter Haloarcula marismortui. Denne bakterien kan leve her fordi den filtrerer 
saltet, og blir dermed ikke påvirket av det høye innholdet av salt. Navnet Dødehavet kommer av det 
høye saltinnholdet gjør det svært vanskelig for liv å eksistere i det.  
 
Dødehavet er sagt å ha en rekke helsefrembringende egenskaper som følge av de høye 
mineralinnholdet. Det demper smerter, stivhet og hevelse i ledd og muskulatur. Det bedrer 
blodsirkulasjonen, virker avspennende på nervesystemet og er helsegivende for huden vår. Det har blitt 
bygd en rekke Spa rundt Dødehavet, som besøkes av store mengder turister. Det utvinnes mineraler fra 
sjøen både på israelsk og jordansk side, henholdsvis av firmaene Dead Sea Works Ltd. og Arab Potash 
Company.  
 
Luften ved Dødehavet er ganske unik, og det skyldes flere grunner. For det første finner vi verdens 
høyeste barometertrykk her, siden sjøen ligger 430 meter under havoverflaten. Dette gjør at luften har 
en oksygenmetning som er 6-8% høyere enn luften ved sjønivå. For det andre gjør den høye 
fordampingen som foregår ved innsjøen luften rik på mineralsalter. For det tredje er luften fri for 
forurensing og allergifremkallende partikler. Dette er et resultat av at det ikke er noe CO2-produserende 
industri her, og det tørre klimaet fører til ats det er lite vegetasjon der som avgir pollen. Den spesielle 
luften skal visstnok gi en spesielt positiv helseeffekt for mennesker med astma, KOLS, cystisk fibrose og 
hjertesykdommer.  
 
Som nevnt tidligere har Dødehavet rundt 330 soldager i året. Sollyset ved innsjøen blir filtrert igjennom 
tre naturlige lag: 400 meter ekstra med atmosfære, en tykk dis av mineralaerosoler som følge av den 
høye fordampingen og ozonlaget. Disse lagene fungerer sammen som et filter som reduserer 
intensiteten av både UVA- og UVB-strålingen.  Målinger viser at området ved Dødehavet har 10% 
redusert UVB-stråling, og 3.6% redusert UVB-stråling. Dette fører til at man ikke blir solbrent like fort 
her som andre plasser på jorda. 
 
Konflikten mellom Israel og Palestina 
Av Mia Pettersen 
Israel ble opprettet i 1948, selv etter omfattende protester fra Palestinerne som bodde i området fra før 
av. Siden 1967 har palestinerne levd under israelsk okkupasjon. Dette har medført sammenstøt mellom 
israelere og palestinere, som har vært mange og blodige. Konflikten dem mellom er en territorial 
konflikt. Det store spørsmålet i konflikten er hvem som har mest rett til å kontrollere og bo i området. 
Konflikten har sin bakgrunn i at europeiske jøder flyttet til såkalte Palestina, som nå utgjør dagens Israel 
og Palestina. Den jødiske innvandringen var grunnet sionismen. Sionismen er en ideologi og politisk 
bevegelse som arbeidet for en jødisk stat i det historiske Palestina. Den ble etablert på 1880-tallet, og 
planen var å etablere en jødisk stat, inspirert av en ide om en stat til hvert folk. Jødene ble på den måten 
sett på som et folkeslag om burde ha sin egen stat. Ønsket om en egen stat var og en reaksjon på 
antisemittismen og jødeforfølgelsene i Europa. 
 
Det historiske Palestina ble pekt ut som et passende sted å etablere en slik jødisk nasjonalstat. Grunnen 
til dette var at jødenes historie har røtter derfra. Jøder ble drevet på flukt fra området rundt år 70 e.kr. 
Da ble de spredd over hele Europa og Midtøsten. Denne delen av historien har spilt en viktig rolle for at 
jøder har følt eierskap til Palestina, og for at mange jøder har flyttet dit i nyere tid. Etter første 
verdenskrig gikk det osmanske riket, (som Palestina var en del av), i oppløsning og Palestina ble 
underlagt britisk kontroll. Sionistbevegelsen fikk sitt gjennombrudd i 1917 hvor den briiske regjeringen 
lovet å arbeide for et «nasjonalhjem til et jødiske folket» i Palestina. Dette resulterte i stor jødisk 
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innvandring til Palestina. Jødeforfølgelsene i Europa gjorde at innvandringen økte ytterligere. Dette førte 
til at den jødiske befolkningen i Palestina mer enn tidoblet seg, fra ca. 56.000 personer i 1917, til ca 
650.000 i 1948. 
 
Palestinerne likte ikke denne utviklingen, og spesielt ikke jødenes prosjekter med å etablere en stat som 
var ekskluderende ovenfor dem som ikke er jøder. Denne situasjonen skapte konflikt mellom den 
jødiske minoriteten, den palestinske majoriteten og den britiske mandatadministrasjonen. Dette var 
begynnelsen på dagens konflikt mellom Israel og Palestina. 
 
Den jødiske innvandringen fortsatte etter andre verdenskrig, og Europa hadde svært dårlig samvittighet 
for holocaust og jødeutryddelsen gjorde at opprettelsen av en jødisk stat hadde stor støtte enn det det 
tidligere har gjort. Holocaust bidro også til at jødene følte ett behov for å opprette en stat hvor de kunne 
få være, og gi sikkerhet til alle verdens jøder som måtte trenge beskyttelse. Problemet som oppsto her, 
var at flertallet av befolkningen i Palestina ikke er jøder. Etter andre verdenskrig ønsket sionistledelsen å 
overta makten i Palestina og bli kvitt det britiske styre. Dette medførte til at sionistbevegelsens 
paramilitære tyrker inngikk samarbeid med sionistiske terrororganisasjoner, (Irgun og Stern) som angrep 
britene i Palestina. Volden gjorde slik at de britiske myndighetene bestemte å trekke seg som 
mandatmakt og overlate Palestina- Israel konflikten til FN. 
 
FN's generalforsamling kom med en ikke juridisk bindende anbefaling om at Palestina burde deles i to, 
hvor jødene ble tildelt 55% av jorda, og palestinerne fikk 44% av jorda. Sionistbevegelsen aksepterte 
dette, og så på det som et viktig steg mot å overta hele Palestina. Palestinerne derimot,som utgjorde ca. 
70 % av befolkingen så på dette som urettferdig og avviste det. FN's delingsplan løste det første og 
viktigste krigen i Palestina-konflikten, 1948-krigen. Krigen ble til realitet ved maktvakuumet som 
oppstod når det britiske styret i Palestina ble avviklet. Krigen førte til ødeleggelser av det palestinske 
samfunnet,begynnelsen på det palestinske flyktningproblemet og opprettelsen av Israel. Da krigen 
endte satt Israel igjen med de 77 % av det som var Palestina, som var mer enn det FN hadde foreslått. 
Den neste krigen i Israel- Palestina konflikten var i 1967 som blir omtalt som Seksdagerskrigen. Da mistet 
veldig mange palestinere sine hjem, omkring 300.000 mennesker. Israel tok Gaza og Sinai- ørkenen fra 
Egypt, Vestbredden med øst Jerusalem fra Jordan, og deler av Golanhøydene fra Syria. Etter 
seksdagerskrigen kontrollerte Israel mer enn hele Palestina, med et resultat av at ca 1 million 
palestinere var bosatt på okkupert område, under et Israelsk styre. 
 
Disse to krigene har lagt hovedgrunnlaget for palestinernes motstandskamp i ettertid, en kamp som har 
både vært i tråd med og i strid med folkeretten. Folkeretten gir palestinerne rett til væpnet motstand 
mot israelsk kolonialisme, okkupasjon og undertrykkelse. Samtidig legger den noen  begrensninger på 
hva som anses som lovlig væpnet motstand, som at man ikke har lov til å angripe sivile mennesker. 
Palestinernes motstand utføres idag i hovedsak ikke med voldelige midler. Israelerne mener de har en 
opplevelse av at palestinsk vold motiveres av ett hat mot jøder. Noe som bidrar til at Israel vil 
opprettholde okkupasjons- politikken, og ser på den som viktig, for å bevare sikkerheten til jødene. 
Mange bosettere mener at jødene er Guds utvalgte folk og at derfor har de rett til å bo i hele det 
bibelske Israel som inkluderer de okkuperte palestinske områdene. Områdene er viktige religiøse 
områder for troende jøder. Mange har flyttet til de okkuperte områdene fordi Israel tilbyr dem 
økonomiske goder og billige boliger i disse områdene. Utbyggingen av bosettinger viser at Israel stadig 
velger ekspansjon og okkupasjon istedenfor fredelige og folkerettslige løsninger  i konflikten.  
De palestinske tapene av menneskeliv er så voldsomt store i forhold til den israelske. Den israelske 
undertrykkelsen av palestinerne må ses i sammenheng med den sionistiske målsetningen om at det 
store flertallet av den israelske befolkningen skal ha jødisk nasjonalitet. Å være av palestinsk identitet og 
tilstedeværelse blir dermed sett på som en trussel mot Israels eksistens som en jødisk stat. Sionismen er 
fortsatt det ideologiske fundamentet til Israel og spiller en sentral rolle i Israels politikk.  
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SANGER 
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Deilig er jorden 
 
Deilig er jorden,  
prektig er Guds himmel, 
Skjønn er sjelenes pilgrimsgang! 
Gjennom de fagre riker på jorden 
går vi til paradis med sang. 
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Det lyser i stille grender 
 

Det lyser i stille grender 
av tindrande ljos i kveld, 
og tusende barnehender 
mot himmelen ljosa held. 
 
Og glade med song dei helsar 
sin broder i himmelhall, 
som kom og vart heimsens 
frelsar 
som barn i ein vesal stall. 

Der låg han med høy til pute, 
og gret på si ringe seng, 
men englane song der ute 
på Betlehems aude eng. 
 
Der song dei for fysste gongen, 
ved natt over Davids by, 
den evige himmelsongen 
som alltid er ung og ny. 
 

 
Den Songen som atter tonar 
med jubel kvar julenatt, 
om barnet, Guds son, vår sonar 
som døden for evig batt. 
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Gloria 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! / Gloria, gloria. Halleluja, halleluja! 
Lova Gud, lova Gud, / lova Gud i det høgste! Lova Gud, lova Gud. Halleluja, halleluja! 
 
Deg være ære 
1. Deg være ære 
Herre over dødens makt 
Evig skal døden være 
Kristus underlagt. 
Lyset fyller haven 
Se, en engel kom 
Åpnet den stengte graven, 
Jesu grav er tom! 
 
Refr: Deg være ære… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

FRAGILE 
 
If blood will flow when flesh and steel are one 
Drying in the colour of the evening sun 
Tomorrow's rain will wash the stains away 
But something in our minds will always stay 
Perhaps this final act was meant 
To clinch a lifetime's argument 
That nothing comes from violence and nothing 
ever could 

For all those born beneath an angry star 
Lest we forget how fragile we are 
 
 
On and on the rain will fall 
Like tears from a star, like tears from a star 
On and on the rain will say 
How fragile we are, how fragile we are 

 

 
DU TAR MEG IMOT 
1:Jeg har mye jeg vil vise Stolt av det som jeg får til 
Jeg har også det jeg gjemmer Ting som setter alt 
på spill  
Gud, hjelp meg å slippe Gi slipp på det ingen får se  
REF: Du tar meg imot med alt som er vanskelig å 
bære 
Du tar meg imot med alt som er vanskelig å være 
Jeg er sett, avslørt og elsket Alt jeg tenker og gjør 
og er Gud, Du går med meg her  
 

2:Hva hvis jeg ikke får til alt Hvis jeg ikke når helt 
opp  Hva hvis måla blir for høye Hvis det pluts’lig 
sier stopp  
Gud, hjelp meg å elske Meg selv for den som jeg er 
REF.  
3:Jeg har lyst til å se andre Møte dem med 
kjærlighet  Jeg står her klar til å ofre med mot og 
tålmodighet  
Gud, hjelp meg å møtehvert menneske med åpent 
blikk  
REF. 
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Kjære Gud jeg har det godt 
 

Kjære Gud jeg har det godt. 
Takk for alt som jeg har fått! 
Du er god, du holder av meg. 
Kjære Gud, gå aldri fra meg! 
Pass på liten og på stor. 
Gud bevare far og mor 
og alle barn på jord! 
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Hallelujah 
Intro: C Am C Am 

 

  C                 Am 

I heard there was a secret chord 

     C                   Am 

That David played and it pleased the lord 

    F                G               C        G 

But you don't really care for music, do you?  

        C                  F           G 

Well it goes like this the fourth, the fifth 

    Am                 F 

The minor fall and the major lift 

    G            E7             Am 

The baffled king composing hallelujah 

 

     F           Am          F           C    G   C 

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-jah ....  

           

Well your faith was strong but you needed proof 

You saw her bathing on the roof 

Her beauty and the moonlight overthrew you 

She tied you to her kitchen chair 

She broke your throne and she cut your hair 

And from your lips she drew the hallelujah 

 

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-jah ....  

 

Baby I've been here before 

I've seen this room and I've walked this floor 

I used to live alone before I knew you 

I've seen your flag on the marble arch 

But love is not a victory march 

It's a cold and it's a broken hallelujah 

 

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-jah ....  

 

Well there was a time when you let me know 

What's really going on below 

But now you never show that to me do you 

But remember when I moved in you 

And the holy dove was moving too 

And every breath we drew was hallelujah 

 

Well, maybe there's a god above 

But all I've ever learned from love 

Was how to shoot somebody who outdrew you 

It's not a cry that you hear at night 

It's not somebody who's seen the light 

It's a cold and it's a broken hallelujah 

    

 

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-jah .... 
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Langt å gå 
(Klovner i kamp) 
 
Ååå det er langt å gå, og hvem vet om vi kommer i 
mål? 
Det trengs mer enn en kubbe for å lage et bål 
så kom og gå sammen med meg. 
 
Ååå det er langt å gå, og hvem vet om vi kommer i 
mål? 
Det trengs mer enn en kubbe for å lage et bål 
så kom og gå sammen med meg. 
 
Si meg, hvordan spiser man en hval? 
En bit av gangen 
Hvordan spiser man en elefant? 
En bit av gangen 
Hvordan gå på beina til Nepal? 
Et skritt av gangen. 
Det kanke gå galt, bare man har trua på at det går 
bra 
 
Men så hender det at for selv de beste 
menneskenene 
at det som før var lett og spennendene 
har plutselig blitt et skrekk og skremmendene 
Det er da man trenger sine beste vennenene 
 
Ååå det er langt å gå, og hvem vet om vi kommer i 
mål? 
Det trengs mer enn en kubbe for å lage et bål 
så kom og gå sammen med meg. 
Ååå det er langt å gå, og hvem vet om vi kommer i 
mål? 
Det trengs mer enn en kubbe for å lage et bål 
så kom og gå sammen med meg. 
 
Du tror det ikke kan skje 
(Ja, ja, ja) 
At livet blir snudd opp ned 
(Ah, ah, ah) 
men når du minst venter det 
(yeah, yeah, yeah) 
skjer det, som ikke skal skje 

(Ah, ah, ah. løp løp løp) 
 
Og du må vise hva du har har har 
om du har hva det tar ar ar 
om du ikke flykter, og ikke svikter 
men tenner lykten og trosser frykten 
 
Ååå det er langt å gå, og hvem vet om vi kommer i 
mål? 
Det trengs mer enn en kubbe for å lage et bål 
så kom og gå sammen med meg. 
Ååå det er langt å gå, og hvem vet om vi kommer i 
mål? 
Det trengs mer enn en kubbe for å lage et bål 
så kom og gå sammen med meg. 
 
Syng sammen med meg 
på min sang 
hvis din vei 
blir for lang. 
Yeah, for mine beste menn er mine bestevenner 
det er dem man trenger, når dassen brenner 
Så klapp i henda, klapp i henda 
og syng denne sangen med meg 
(Fyr) 
 
Ååå det er langt å gå, og hvem vet om vi kommer i 
mål? 
Det trengs mer enn en kubbe for å lage et bål 
så kom og gå sammen med meg. 
 
Ååå det er langt å gå, og hvem vet om vi kommer i 
mål? 
Det trengs mer enn en kubbe for å lage et bål 
så kom og gå sammen med meg. 
 
Ååå det er langt å gå, og hvem vet om vi kommer i 
mål? 
Det trengs mer enn en kubbe for å lage et bål 
så kom og gå sammen med meg. 
Det trengs mer enn en kubbe for å lage et bål 
så kom og gå sammen med meg. 
HEY! 
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Har Du Fyr? 
Av Ola Bremnes 
 
Intro og mellom versene : G - C/G   X2 
1) vers 
G                         Hm 
Ytterst i verden,ytterst i vest, 
     C                  G 
kan hende du seile di skute. 
     G                           Hm 
Kan hende du seile tilfeldig som gjest, 
       A7                            D     
kan hende du går der i rute. 
 D7                             G                     G/A G/H 
Uansett treng du et punkt som e fast, 
 C                          G        D 
der du frakte di skjøre last. 
          D                 H7/D#         Em 
Det e nok at det står der og brenn, 
     C           D             G     G/F# 
en trofast gammel venn. 
 

Refreng  
            Em   C 
Har du fyr, 
             D    Dsus2         D 
har du løkte langs din vei. 
            Em     Cadd9 
Har du fyr, 
          D     Dsus2     D 
et signal om riktig lei. 
    Em                           Hm 
Ei lampe som gløde i mørket, 
      C           G/H    Am 
og lose dæ ut og frem. 
         G         G/F#      Em 
Som tar dæ bort og hjemmefra, 
          C       D         G 
men også tar dæ hjem. 
  
2) vers 
Vårherre sa det da jorda vart te, 
la det bli lys, og det ble det. 
Så sette Han sol og måne og stjærne, 

opp så vi kunne se det. 
Men de som Han glemte i skapningens 
gry, 
va alle de som e dømt til å fly, 
på havet i vær og vind, 
mens skodde og mørke sett inn. 
 
Refreng 
 
3) vers 
Et landemerke for håp og drøm, 
helst sku vi la det bemanne. 
Der skarven flyg og der seien svøm, 
ute på kanten av landet. 
Et hus i havet som står han av, 
og gjør en seilar så glad så glad. 
Han rope så sjyen skvætt: 
Æ vil bli sett!  
 
Refreng med siste linje x 2 

 

 
Til deg 
 
Bm                         D 
  Til deg som ikke håper mer 
              Em              D/F#           G                   A 
Du som trenger et lysglimt og trenger det nå 
Bm                         D 
  Til deg som ikke orker mer 
                Em               D/F#        G                A 
Som har tanker som bare du selv kan forstå 
Bm                          D 
  Til deg som ikke tror på mer 
              Em           D/F#        G              A 
Du som finner en mening i livet her nå 
Bm                               D 
  Til deg som tror det finnes mer 
              Em        D/F#       G                      Asus4-A 
Mellom vår lille jord og stjernehimmel stor 
 
D   G    A   Bm 
Da da, da da,  
D   G    A   Bm 
da da, da da 
 
Til deg som bare løper bort 
All bekymring og uro som kroppen din har 
Til deg som synes alt er bra 
Som nyter hver natt og som liker hver dag 
Til deg som venter på et svar 
På hvert spørsmål du stilte og spørsmål du har 
Til deg som ligger helt i ro 
Mellom kaos og lykke, mellom tvil og tro 

 
D  G   A  Bm 
Da da, da da,  
D  G   A  Bm 
da da, da da 
D  G   A  Bm 
Da da, da da,  
D  G   A  Bm  D  G 
da da, da da, da da 
D  G   A  Bm 
Da da, da da,  
D  G   A  Bm  
da da, da da  
C 
da 
 
Til deg som ikke sover mer 
Du som drømmer deg våken om alt du sku’ gjort 
Til deg som bare sover bort 
Selv om alt løper fra deg og tiden går fort 
 
D  G   A  Bm 
Da da, da da,  
D  G   A  Bm  
da da, da da  
C 
da 
 
 
 

  



 

  41   
 

ROMLISTE Petah Tikva 
 

   Surname Name Surname Name Surname Name 

 1 Øverland Magnus Lie Floden Marius Stener Lahus Hans Jørgen 

 2 Larsen Emilie Faksvåg Bergseng Ingeborg Holmgren Frida Myklebust 

 3 Øverås Johannes Austad Even Andreas K. Espeland Tellev 

 4 Kristensen Jacob Flæte Aars Fredrik Heibø Lockert Håvard Haugen 

 5 Flagstad Ragni Roth Ellen Nygård Fahrendorff Sara Sivertsen 

 6 Ask Håkon Auran Oliver Saur Bjordal Tor Henning 

 7 Marthinsen Harald M. Andersen-Sundhagen Robin Garsjø Ole 

 8 Solås Martine  Bråtveit Mari 
 

 9 Fornes Ida Eline Brækken Aarthun Ingrid Meltveit 
 

 10 Andresen Kamilla Eikli Nesje Maria 
 

 11 Augland Ragna Marie Hovland Malene 
 

 12 Pettersen Mia Hjelvik Jorun 
 

 13 Torgersen Maren Norstrand Lunde Liv Pauline 
 

 14 Rønning Julie Stenumgaard Kjeldsen Frida Elmelund 
 

 15 Stokdal Mina Asbjørnsen Regine 
 

 16 Blaser Lisa Kristensen Kaci Lund 
 

 17 Hestad Emilie Loe Brendeford Andrea 
 

 18 Mork Sofie Ingeborg  Hestvik Kjelstrup Linnea 
 

 19 Malvik Ingrid Husum Espedalen Mia 
 

 20 Mokkelbost Annelin Stavang Anna Selås 
 

 21 Tremoen Ragne Storesund Botten Turid Martea 
 

 22 Leivestad Silje Løklingholm Berg Aurora Therese 
 

 23 Haavik Anine  Johansen Hedwig Follestad 
 

 24 Leganger Marthe Liseth Valle Thea Bergem 
 

 25 Lauritsen Pernille Slettvoll Johansen Kaja Nybø 
 

 26 Rosvold Lorentine Resell Kristoffersen Thea Næss 
 

 27 Skjevling Minna Overvåg Oda 
 

 28 Alvestad Martine Johansen Ljønes Tina Sophie 
 

 29 Grytnes Matilde Louise Feen Hanne  
 

 30 Wiik Julie Husøy Frida 
 

 31 Gundersen Isabella Nesje Eline  
 

 32 Fornal Niclas Gudmundsrud  Holter Brian Moe Klo Yngve Heggem 

 33 Off Sandra Milena Brandhaug Hanne Fevang Ingrid 

 34 Arnesen Samuel Dybvik Mathias Brungot Holm Andreas Thomassen 

 35 Fremo Mari Kiplesund Kverndokk Jenny Hammari Guro Dahl 

 36 Hess Jørgen Stai Bergh Odd Harald Nygaard 
 

 37 Botn Robert Nordstrand Hallvard Roald 
 

 38 Sæther Sven Wågen Klokk Lars Johan 
 

 39 Fagerhol Kristina Nergård Rødset Ingrid 
 

 40 Helene Indrebø 
  

 41 Eggehorn/Martha Gravås Øvstebø Randi Stige 
 

 42 Kveberg Marianne Aanerud Othilie 
 

 43 Øverjordet Shirin Falk Malin 
 

 44 Hagen Steffenie Kristin Grumheden Maria 
 

 45 Granly Mia Cornelia Pålsdatter  Myking Ingvild 
 

 46 Gundersen Annie Gjesdal Ingrid Aurora Bygstad 
 

 47 Fjellestad Sofie   Fladmoe Benedikte Lindtvedt 
 

 48 Nordal Maiken Skøld Sørlien Ragna Svendsrud 
 

 49 Sletten Isabella Eva Gulseth Maria Henriette  
 

 50 Grønsberg Alida Grøvlen Kjellmann Emilie Sofie  Modin 
 

 51 Hus Maria  Sævareid Døvik Julie 
 

 52 Breen Sara Lilleåsen Skevik Ida Marie Ravler 
 

 53 Bore Sofie Vold Andrea Madeleine Systad 
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ROMLISTE Eilat  - Nova Hotel 
 
   Surname Name Surname Name Surname Name 

 1 Larsen Emilie Faksvåg Bergseng Ingeborg Holmgren Frida Myklebust 
 2 Øverland Magnus Lie Austad Even Andreas K. Espeland Tellev 
 3 Kristensen Jacob Flæte Aars Fredrik Heibø Lockert Håvard Haugen 
 4 Flagstad Ragni Roth Ellen Nygård Fahrendorff Sara Sivertsen 
 5  Auran Oliver Saur Bjordal Tor Henning 
 6 Marthinsen Harald M. Andersen-Sundhagen Robin Garsjø Ole 
 7 Fornes Ida Eline Brækken Aarthun Ingrid Meltveit Aanerud Othilie 
 8 Andresen Kamilla Eikli Nesje Maria   
 9 Augland Ragna Marie Hovland Malene Bråtveit Mari 
 10 Pettersen Mia Hjelvik Jorun Hagen Steffenie Kristin 
 11 Torgersen Maren Norstrand Lunde Liv Pauline Grumheden Maria 
 12 Rønning Julie Stenumgaard Kjeldsen Frida Elmelund Solås Martine  
 13 Stokdal Mina Asbjørnsen Regine Myking Ingvild 
 14 Hestad Emilie Loe Brendeford Andrea Gjesdal Ingrid Aurora Bygstad 
 15 Mork Sofie Ingeborg  Hestvik Kjelstrup Linnea Fjellestad Sofie  
 16 Malvik Ingrid Husum Wiik Julie Fladmoe Benedikte 
 17 Mokkelbost Annelin Stavang Anna Selås Nordal Maiken Skøld 
 18 Tremoen Ragne Storesund Botten Turid Martea Gundersen Annie 
 19 Leivestad Silje Løklingholm Berg Aurora Therese Sletten Isabella Eva 
 20 Haavik Anine  Johansen Hedwig Follestad Gulseth Maria Henriette  
 21 Leganger Marthe Liseth Valle Thea Bergem Skevik Ida Marie Ravler 
 22 Lauritsen Pernille Slettvoll Johansen Kaja Nybø Kjellmann Emilie Sofie  Modin 
 23 Rosvold Lorentine Resell Kristoffersen Thea Næss Hus Maria  Sævareid 
 24 Skjevling Minna Overvåg Oda Ljønes Tina Sophie 
 25 Grytnes Matilde Louise Feen Hanne   
 26 Gundersen Isabella Nesje Eline  Vold Andrea Madeleine  
 27 Fornal Niclas Gudmundsrud  Holter Brian Moe Klo Yngve Heggem 
 28 Off Sandra Milena Brandhaug Hanne Bore Sofie 
 29 Arnesen Samuel Dybvik Mathias Brungot Hess Jørgen Stai 
 30 Fremo Mari Kiplesund Kverndokk Jenny Hammari Guro Dahl 
 31 Døvik Julie Husøy Frida Fevang Ingrid 
 32 Bergh Odd Harald Nygaard Holm Andreas Thomassen Floden/Marius 
 33 Botn Robert Sæther Sven Wågen   
 34 Nordstrand Hallvard Roald Klokk Lars Johan   
 35 Eggehorn/Martha Gravås Rødset Ingrid   

 36 Øvstebø Randi Stige    
 37 Helene Indrebø Fagerhol Kristina Nergård   
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ROMLISTE Hotel Daniel Dead Sea 
 

   Surname Name Surname Name Surname Name 

 1 Øverland Magnus Lie Floden Marius Stener Lahus Hans Jørgen 

 2 Larsen Emilie Faksvåg Bergseng Ingeborg Holmgren Frida Myklebust 

 3 Øverås Johannes Austad Even Andreas K. Espeland Tellev 

 4 Kristensen Jacob Flæte Aars Fredrik Heibø Lockert Håvard Haugen 

 5 Flagstad Ragni Roth Ellen Nygård Fahrendorff Sara Sivertsen 

 6 Ask Håkon Auran Oliver Saur Bjordal Tor Henning 

 7 Marthinsen Harald M. Andersen-Sundhagen Robin Garsjø Ole 

 8 Solås Martine  Bråtveit Mari Kveberg Marianne 

 9 Fornes Ida Eline Brækken Aarthun Ingrid Meltveit Aanerud Othilie 

 10 Andresen Kamilla Eikli Nesje Maria Øverjordet Shirin 

 11 Augland Ragna Marie Hovland Malene Falk Malin 

 12 Pettersen Mia Hjelvik Jorun Hagen Steffenie Kristin 

 13 Torgersen Maren Norstrand Lunde Liv Pauline Grumheden Maria 

 14 Rønning Julie Stenumgaard Kjeldsen Frida Elmelund Granly Mia Cornelia Pålsdatter  

 15 Stokdal Mina Asbjørnsen Regine Myking Ingvild 

 16 Blaser Lisa Kristensen Kaci Lund Gundersen Annie 

 17 Hestad Emilie Loe Brendeford Andrea Gjesdal Ingrid Aurora Bygstad 

 18 Mork Sofie Ingeborg  Hestvik Kjelstrup Linnea Fjellestad Sofie 

 19 Malvik Ingrid Husum Espedalen Mia Fladmoe Benedikte  

 20 Mokkelbost Annelin Stavang Anna Selås Nordal Maiken Skøld 

 21 Tremoen Ragne Storesund Botten Turid Martea Sørlien Ragna Svendsrud 

 22 Leivestad Silje Løklingholm Berg Aurora Therese Sletten Isabella Eva 

 23 Haavik Anine  Johansen Hedwig Follestad Gulseth Maria Henriette  

 24 Leganger Marthe Liseth Valle Thea Bergem Grønsberg Alida Grøvlen 

 25 Lauritsen Pernille Slettvoll Johansen Kaja Nybø Kjellmann Emilie Sofie  Modin 

 26 Rosvold Lorentine Resell Kristoffersen Thea Næss Hus Maria  Sævareid 

 27 Skjevling Minna Overvåg Oda Wiik Julie 

 28 Alvestad Martine Johansen Ljønes Tina Sophie Breen Sara Lilleåsen 

 29 Grytnes Matilde Louise Feen Hanne  Skevik Ida Marie Ravler 

 30 Gundersen Isabella Nesje Eline  Vold Andrea Madeleine  

 31 Fornal Niclas Gudmundsrud  Holter Brian Moe Klo Yngve Heggem 

 32 Off Sandra Milena Brandhaug Hanne Fevang Ingrid 

 33 Arnesen Samuel Dybvik Mathias Brungot Hess Jørgen Stai 

 34 Fremo Mari Kiplesund Kverndokk Jenny Bore Sofie 

 35 Husøy Frida Døvik Julie Hammari Guro Dahl 

 36 Holm Andreas Thomassen Bergh Odd Harald Nygaard 
 

 37 Botn Robert Klokk Lars Johan   

 38 Nordstrand Hallvard Roald Sæther Sven Wågen   

 39 Øvstebø Randi Stige 
 

  

 40 Helene Indrebø Rødset Ingrid   

 41 Fagerhol Kristina Nergård Eggehorn/Martha Gravås   
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ROMLISTE Club Tiberias Hotel 
 

   Surname Name Surname Name Surname Name 

 1 Øverland Magnus Lie Floden Marius Stener Lahus Hans Jørgen 

 2 Larsen Emilie Faksvåg Bergseng Ingeborg Holmgren Frida Myklebust 

 3 Øverås Johannes Austad Even Andreas K. Espeland Tellev 

 4 Kristensen Jacob Flæte Aars Fredrik Heibø Lockert Håvard Haugen 

 5 Flagstad Ragni Roth Ellen Nygård Fahrendorff Sara Sivertsen 

 6 Ask Håkon Auran Oliver Saur Bjordal Tor Henning 

 7 Marthinsen Harald M. Andersen-Sundhagen Robin Garsjø Ole 

 8 Solås Martine  Bråtveit Mari Kveberg Marianne 

 9 Fornes Ida Eline Brækken Aarthun Ingrid Meltveit Aanerud Othilie 

 10 Andresen Kamilla Eikli Nesje Maria Øverjordet Shirin 

 11 Augland Ragna Marie Hovland Malene Falk Malin 

 12 Pettersen Mia Hjelvik Jorun Hagen Steffenie Kristin 

 13 Torgersen Maren Norstrand Lunde Liv Pauline Grumheden Maria 

 14 Rønning Julie Stenumgaard Kjeldsen Frida Elmelund Granly Mia Cornelia Pålsdatter  

 15 Stokdal Mina Asbjørnsen Regine Myking Ingvild 

 16 Blaser Lisa Kristensen Kaci Lund Gundersen Annie 

 17 Hestad Emilie Loe Brendeford Andrea Gjesdal Ingrid Aurora Bygstad 

 18 Mork Sofie Ingeborg  Hestvik Kjelstrup Linnea Fjellestad Sofie 

 19 Malvik Ingrid Husum Espedalen Mia Fladmoe Benedikte 

 20 Mokkelbost Annelin Stavang Anna Selås Nordal Maiken Skøld 

 21 Tremoen Ragne Storesund Botten Turid Martea Sørlien Ragna Svendsrud 

 22 Leivestad Silje Løklingholm Berg Aurora Therese Sletten Isabella Eva 

 23 Haavik Anine  Johansen Hedwig Follestad Gulseth Maria Henriette  

 24 Leganger Marthe Liseth Valle Thea Bergem Grønsberg Alida Grøvlen 

 25 Lauritsen Pernille Slettvoll Johansen Kaja Nybø Kjellmann Emilie Sofie  Modin 

 26 Rosvold Lorentine Resell Kristoffersen Thea Næss Hus Maria  Sævareid 

 27 Skjevling Minna Overvåg Oda Husøy Frida 

 28 Alvestad Martine Johansen Ljønes Tina Sophie Breen Sara Lilleåsen 

 29 Grytnes Matilde Louise Feen Hanne  Skevik Ida Marie Ravler 

 30 Gundersen Isabella Nesje Eline  Vold Andrea Madeleine  

 31 Fornal Niclas Gudmundsrud  Holter Brian Moe Klo Yngve Heggem 

 32 Off Sandra Milena Brandhaug Hanne Fevang Ingrid 

 33 Arnesen Samuel Dybvik Mathias Brungot Holm Andreas Thomassen 

 34 Fremo Mari Kiplesund Kverndokk Jenny Bore Sofie 

 35 Hammari Guro Dahl Døvik Julie Wiik Julie 

 36 Hess Jørgen Stai Bergh Odd Harald Nygaard  
 37 Botn Robert Sæther Sven Wågen  
 38 Nordstrand Hallvard Roald Klokk Lars Johan  
 39 Øvstebø Randi Stige Fagerhol Kristina Nergård  
 40 Helene Indrebø    
 41 Eggehorn/Martha Gravås Rødset Ingrid  
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ROMLISTE Jerusalem Gate Hotel 
  
   Surname Name Surname Name Surname Name 

 1 Øverland Magnus Lie Floden Marius Stener Lahus Hans Jørgen 

 2 Larsen Emilie Faksvåg Bergseng Ingeborg Holmgren Frida Myklebust 

 3 Øverås Johannes Austad Even Andreas K. Espeland Tellev 

 4 Kristensen Jacob Flæte Aars Fredrik Heibø Lockert Håvard Haugen 

 5 Flagstad Ragni Roth Ellen Nygård Fahrendorff Sara Sivertsen 

 6 Ask Håkon Auran Oliver Saur Bjordal Tor Henning 

 7 Marthinsen Harald M. Andersen-Sundhagen Robin Garsjø Ole 

 8 Solås Martine  Bråtveit Mari Kveberg Marianne 

 9 Fornes Ida Eline Brækken Aarthun Ingrid Meltveit Aanerud Othilie 

 10 Andresen Kamilla Eikli Nesje Maria Øverjordet Shirin 

 11 Augland Ragna Marie Hovland Malene Falk Malin 

 12 Pettersen Mia Hjelvik Jorun Hagen Steffenie Kristin 

 13 Torgersen Maren Norstrand Lunde Liv Pauline Grumheden Maria 

 14 Rønning Julie Stenumgaard Kjeldsen Frida Elmelund Granly Mia Cornelia Pålsdatter  

 15 Stokdal Mina Asbjørnsen Regine Myking Ingvild 

 16 Blaser Lisa Kristensen Kaci Lund Gundersen Annie 

 17 Hestad Emilie Loe Brendeford Andrea Gjesdal Ingrid Aurora Bygstad 

 18 Mork Sofie Ingeborg  Hestvik Kjelstrup Linnea Fjellestad Sofie 

 19 Malvik Ingrid Husum Espedalen Mia Fladmoe Benedikte Lindtvedt 

 20 Mokkelbost Annelin Stavang Anna Selås Nordal Maiken Skøld 

 21 Tremoen Ragne Storesund Botten Turid Martea Sørlien Ragna Svendsrud 

 22 Leivestad Silje Løklingholm Berg Aurora Therese Sletten Isabella Eva 

 23 Haavik Anine  Johansen Hedwig Follestad Gulseth Maria Henriette  

 24 Leganger Marthe Liseth Valle Thea Bergem Grønsberg Alida Grøvlen 

 25 Lauritsen Pernille Slettvoll Johansen Kaja Nybø Kjellmann Emilie Sofie  Modin 

 26 Rosvold Lorentine Resell Kristoffersen Thea Næss Hus Maria  Sævareid 

 27 Skjevling Minna Overvåg Oda   

 28 Alvestad Martine Johansen Ljønes Tina Sophie Breen Sara Lilleåsen 

 29 Grytnes Matilde Louise Feen Hanne  Skevik Ida Marie Ravler 

 30 Wiik Julie Bore Sofie  
 31 Gundersen Isabella Nesje Eline  Vold Andrea Madeleine Systad 

 32 Fornal Niclas Gudmundsrud  Holter Brian Moe Klo Yngve Heggem 

 33 Off Sandra Milena Brandhaug Hanne Døvik Julie 

 34 Arnesen Samuel Dybvik Mathias Brungot Bergh Odd Harald Nygaard 

 35 Fremo Mari Kiplesund Kverndokk Jenny Husøy Frida 

 36 Fevang Ingrid Hammari Guro Dahl  
 37 Hess Jørgen Stai Holm Andreas Thomassen  
 38 Botn Robert Sæther Sven Wågen  
 39 Øvstebø Randi Stige   
 40 Eggehorn/Martha Gravås Fagerhol Kristina Nergård  
 41 Klokk Lars Johan Nordstrand Hallvard Roald  
 42 Helene Indrebø Rødset Ingrid  
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Sudoku - For viderekomne 
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Flygruppe 1 
30 PLASSER:  
MLICWX  
SK1315 26OCT AES OSL HK30 0915 1005 
TK1752 26OCT  OSL IST PK30  1200 1645 
TK 790  26OCT  IST TLV PK30   2020 2230 
TK 865   06NOV TLV IST PK30  0845 1215 
TK1753 06NOV IST OSL PK30  1425 1630 
SK1334  06NOV OSL AES HK30 2155 2250 
1 Sæther/Sven Wågen 
2 Øverjordet/Shirin 
3 Floden/Marius Stener 
4 Breen/Sara Lilleåsen 
5 Granly/Mia Cornelia Pålsdatter  
6 Austad/Even Andreas Kjøtrød 
7 Espeland/Tellev 
8 Lahus/Hans Jørgen 
9 Øverås/Johannes 
10 Lockert/Håvard Haugen 
11 Flagstad/Ragni 
12 Roth/Ellen Nygård 
13 Fahrendorff/Sara Sivertsen 
14 Auran/Oliver Saur 
15 Bjordal/Tor Henning 
16 Bergseng/Ingeborg 
17 Solås/Martine  
18 Andersen-Sundhagen/Robin 
19 Garsjø/Ole 
20 Bråtveit/Mari 
21 Fornes/Ida Eline Brækken 
22 Aarthun/Ingrid Meltveit 
23 Aanerud/Othilie 
24 Andresen/Kamilla Eikli 
25 Nesje/Maria 
26 Augland/Ragna Marie 
27 Hovland/Malene 
28 Pettersen/Mia 
29 Eggehorn/Martha Gravås 
30 Holmgren/Frida Myklebust 
 

Flygruppe 2 
28 plasser: 
MEVZRL 
SK1315 26OCT  AES OSL HK30  0915 1005 
TK1752 26OCT  OSL IST PK30   1200 1645 
TK 790  26OCT  IST TLV PK30    2020 2230 
TK 865  06NOV TLV IST PK30    0845 1215 
TK1753 06NOV IST OSL PK30   1425 1630 
SK1330 06NOV OSL AES HK30  1915 2010 
1 Arnesen/Samuel 
2 Bergh/Odd Harald Nygaard 
3 Brandhaug/Hanne 

4 Dybvik/Mathias Brungot 
5 Døvik/Julie 
6 Fremo/Mari Kiplesund 
7 Kverndokk/Jenny 
8 Off/Sandra Milena 
9 Fagerhol/Kristina Nergård 
10 Nordstrand/Hallvard Roald 
11 Rødset/Ingrid 
12 Wiik/Julie 
13 Alvestad/Martine Johansen 
14 Ask/Håkon Rolfsen 
15 Blaser/Lisa 
16 Asbjørnsen/Regine 
17 Espedalen/Mia 
18 Falk/Malin 
19 Stokdal/Mina 
20 Grønsberg/Alida Grøvlen 
21 Kristensen/Kaci Lund 
22 Kveberg/Marianne 
23 Kristensen/Jacob Flæte 
24 Sørlien/Ragna Svendsrud 
25 Vold/Andrea Madeleine Systad 
26 Aars/Fredrik Heibø 
27 Øverland/Magnus Lie 
28 Hjelvik/Jorun 
 

Flygruppe 3 
30 plasser:   
MMX5MV  
SK1313  26OCT  AESOSL HK30 0655 0750 
TK1752   26OCT  OSLIST PK30  1200 1645 
TK 788   26OCT   ISTTLV PK30  1805 2005 
TK 791   06NOV  TLVIST PK30  0100 0410 
TK1751  06NOV  ISTOSL PK30  0845 1045 
SK1320  06NOV  OSLAES HK30 1300 1355 
1 Klokk/Lars Johan 
2 Botn/Robert 
3 Berg/Aurora Therese 
4 Bore/Sofie 
5 Botten/Turid Martea 
6 Brendeford/Andrea 
7 Feen/Hanne  
8 Fevang/Ingrid 
9 Fjellestad/Sofie  
10 Fladmoe/Benedikte Lindtvedt 
11 Gjesdal/Ingrid Aurora Bygstad 
12 Grumheden/Maria 
13 Grytnes/Matilde Louise 
14 Gulseth/Maria Henriette Storvand Arff 
15 Gundersen/Annie 
16 Gundersen/Isabella 
17 Haavik/Anine  

18 Hammari/Guro Dahl 
19 Hess/Jørgen Stai 
20 Hestad/Emilie Loe 
21 Holter/Brian Moe 
22 Hus/Maria  Sævareid 
23 Husøy/Frida 
24 Johansen/Hedwig Follestad 
25 Johansen/Kaja Nybø 
26 Kjeldsen/Frida Elmelund 
27 Kjellmann/Emilie Sofie  Modin 
28 Kjelstrup/Linnea 
29 Klo/Yngve Heggem 
30 Hagen/Steffenie Kristin 
 

Flygruppe 4 
28 plasser:  
OID379  
SK1313 26OCT AES OSL HK30 0655 0750 
TK1752 26OCT  OSL IST PK30   1200 1645 
TK 788  26OCT  IST TLV PK30  1805 2005 
TK 791  06NOV TLV IST PK30   0100 0410 
TK1751 06NOV  IST OSL PK30 0845 1045 
SK1320 06NOV  OSL AES HK30 1300 1355 
1 Øvstebø/Randi Stige 
2 Indrebø/Helene 
3 Kristoffersen/Thea Næss 
4 Lauritsen/Pernille Slettvoll 
5 Leganger/Marthe Liseth 
6 Leivestad/Silje Løklingholm 
7 Ljønes/Tina Sophie 
8 Lunde/Liv Pauline 
9 Malvik/Ingrid Husum 
10 Mokkelbost/Annelin 
11 Mork/Sofie Ingeborg  Hestvik 
12 Myking/Ingvild 
13 Nesje/Eline  
14 Nordal/Maiken Skøld 
15 Larsen/Emilie Faksvåg 
16 Overvåg/Oda 
17 Rosvold/Lorentine Resell 
18 Rønning/Julie Stenumgaard 
19 Skevik/Ida Marie Ravler 
20 Skjevling/Minna 
21 Sletten/Isabella Eva 
22 Stavang/Anna Selås 
23 Torgersen/Maren Norstrand 
24 Tremoen/Ragne Storesund 
25 Valle/Thea Bergem 
26 Fornal/Niclas Gudmundsrud  
27 Marthinsen/Harald Mekonnen 
28 Holm/Andreas Thomassen
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Busslister 
 

 BUSS 1  
 Guide Bjørn  
   

1 Sæther Sven Wågen 
 

2 Brendeford Andrea 
 

3 Espedalen Mia Dykker 

4 Garsjø Ole 
 

5 
Gjesdal Ingrid Aurora 
Bygstad 

 

6 Grytnes Matilde Louise  
 

7 
Grønsberg Alida 
Grøvlen 

Dykker 

   

8 
Nordstrand Hallvard 
Roald 

 

9 
Leivestad Silje 
Løklingholm 

 

10 Aars Fredrik Heibø 
 

11 Asbjørnsen Regine 
 

12 Berg Aurora Therese 
 

13 Breen Sara Lilleåsen Dykker 

14 Dybvik Mathias Brungot 
 

   
14 Helene Indrebø 

 

15 
Holmgren Frida 
Myklebust 

 

16 
Alvestad Martine 
Johansen 

Dykker 

17 Andresen Kamilla Eikli 
 

18 Johansen Kaja Nybø 
 

19 
Kjeldsen Frida Breistein 
Elmelund 

 

20 
Kjellmann Emilie Sofie  
Modin 

 

21 Kverndokk Jenny 
 

   

22 
Eggehorn Martha 
Gravås  

23 Ask Håkon Dykker 

24 Brandhaug Hanne 
 

25 Falk Malin Dykker 

26 Feen Hanne 
 

27 Floden Marius Stener 
 

28 Lunde Liv Pauline 
 

29 
Rønning Julie 
Stenumgaard 

 

   
30 Botn Robert 

 

31 Blaser Lisa Dykker 

32 Aanerud Othilie 
 

33 
Andersen-Sundhagen 
Robin 

 

34 Bråtveit Mari 
 

35 Hjelvik Jorun 
 

36 Klo Yngve Heggem 
 

37 Øverås Johannes Dykker 

   

38 Hess Jørgen Stai 
 

39 Gundersen Isabella 
 

40 Holter Brian Moe 
 

41 Kristensen Jacob Flæte 
 

42 
Vold Andrea Madeleine 
Systad 

 

   
43 Husøy Frida 

 

44 Flagstad Ragni 
 

45 
Austad Even Andreas 
Kjøtrød 

 

46 
Fahrendorff Sara 
Sivertsen 

 

47 Fjellestad Sofie 
 

48 Fornal Niclas 
 

   

49 
Bergh Odd Harald 
Nygaard 

 

50 Ljønes Tina Sophie 
 

51 Mokkelbost Annelin 
 

52 Nesje Maria 
 

   
53 Døvik Julie 

 

54 Pettersen Mia 
 

55 Wiik Julie 
 

56 
Lauritsen Pernille 
Slettvoll 

 

57 Solås Martine 
 

58 Botten Turid Martea 
 

   
   

 BUSS 2  
 Madeleine  
   

1 Klokk Lars Johan  
2 Hus Maria Sævareid  

3 
Kristoffersen Thea 
Næss  

4 
Lahus Hans Jørgen Dykker 

NB!! 

5 Larsen Emilie Faksvåg  
6 Leganger Marthe Liseth  
7 Hestad Emilie Loe  

   
8 Øvstebø Randi Stige  

9 
Rosvold Lorentine 
Resell  

10 Bjordal Tor Henning  

11 
Fladmoe Benedikte 
Lindtvedt  

12 Hagen Steffenie Kristin  
13 Skevik Ida Marie Ravler  
14 Stavang Anna Selås  

15 
Sørlien Ragna 
Svendsrud Dykker 

   
16 Rødset Ingrid  

 Augland Ragna Marie  

18 Bergseng Ingeborg  
19 Fremo Mari Kiplesund  
20 Malvik Ingrid Husum  
21 Myking Ingvild  
22 Nordal Maiken Skøld  
23 Stokdal Mina  

24 
Fornal Niclas 
Gudmundsrud   

   

25 
Fagerhol Kristina 
Nergård  

26 Hovland Malene  
27 Arnesen Samuel  
28 Granly Mia Dykker 

29 
Gulseth Maria 
Henriette Storvand Arff  

30 Gundersen Annie  
31 Haavik Anine  

32 
Johansen Hedwig 
Follestad  

   
33 Fevang Ingrid  
34 Espeland Tellev  
35 Aarthun Ingrid Meltveit  
36 Auran Oliver Saur  

37 
Fornes Ida Eline 
Brækken  

38 
Mork Sofie Ingeborg  
Hestvik  

39 Øverjordet Shirin Dykker 

40 Øverland Magnus Lie  
   

41 
Holm Andreas 
Thomassen  

42 
Tremoen Ragne 
Storesund  

43 
Marthinsen Harald 
Mekonnen  

44 Nesje Eline  
45 Valle Thea Bergem  
46 Kristensen Kaci Lund Dykker 

   
47 Bore Sofie  
48 Grumheden Maria  
49 Kjelstrup Linnea  
50 Kveberg Marianne Dykker 

51 Lockert Håvard Haugen  
52 Overvåg Oda  
   
53 Hammari Guro Dahl  
54 Roth Ellen Nygård  
55 Skjevling Minna  
56 Sletten Isabella Eva  

57 
Torgersen Maren 
Norstrand  

58 Off Sandra Milena  

 


