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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 
 

Kibbutz Kinar Galilee – Ved Galileasjøen 
+972-4-6738815  
 

Jerusalem Gate Hotel 
+927-2-500 8500 
 
 

Reiseledere og guider 
Koordineringskontakt mot eksterne reiseledere: Lars Johan 
Buss 1 – Ansvarlig: Jan Kristian – Etter Jerusalem, blir Lars 
Johan leder på denne bussen.   
Buss 2 – Ansvarlig: Randi  
Buss 3 – Ansvarlig: Lars Johan – norsk mobil +47 911 19 768 
 
Guider 
Ariel Frøytland +972 546 299973 
Bjørn Nordholm +972 52 250 296  

 
Guider Betlehem: 
Sana +972 529619030 
Barbara +972 587811506 
 
De norske mobilnummerne er kostbare å besvare i Israel. 
Bruk dem bare i nødsfall. Lars Johan vil kunngjøre et israelsk 
mobnr som vi kan nås på under turen. SMS fungerer 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. Dere må også ordne dere mat på reise ut og hjem. 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 9,23. Turen var budsjettert ut fra en dollarkurs på kr 8,1. Dette blir det tatt 
hensyn til ved sluttoppgjøret. 
 

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. 
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Kart Dødehavet – Jerusalem – Gallilea – Golan 
 

 
Værmelding Tiberias  
 
 
 
 
 
 
 



 

  5   
 

Kart Sør-Israel 
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Onsdag 23. oktober 
Tilsyn: Lars Johan og Randi  
 

Kl. 05.00 Bussavgang 
OPPMØTE 15 minutt før avgang!!!!! 
 
Flyruter: 
Kl 07.00 DY401 AES OSL 0700 0755 
 
Kl 08.50: DY1996 OSL TLV 0850 1500 
 

Transport fra Tel Aviv til Kibbutz Kinar Galilee. Hotellet er 
drives av en kibbutz som ligger like nedenfor Golan, ved 
Genesaretsjøen. Hotellet ligger på området til det 
annekterte Golan, like ved grensen fra før 1967. Stranda 
nedenfor hotellet har vært Israelsk siden 1948.  
Her skal vi bo i tre netter. 
 
Kl 24.00 – Ro. 
 

  

Torsdag 24. oktober 
Tilsyn: Hallvard og Aida   Ofd: Randi 
 
Kl 7.30: Frokost  
Kl 8.30: Avreise 

Besøk og lunsj hos Maccabi Haifa  
på Sammy Ofer stadium.  (RB) 

 Badestopp i Sachne 
Kl 20.00:  Kveldssamling (LJK + HI) 
Kl. 23.00  Ro for kvelden 
 

SUDOKU 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Fredag 25. oktober 
Tilsyn: Jan Kristian + Cornelia  OFD: Hallvard 
Kl. 07.30  Frokost 
Kl. 08.00  Båttur på Genesaretsjøen 

Kapernaum (Jesu by) Luk 7. 1-10 +  Mat 11. 20-24 
  Tabga (Brødunderet), Saligprisningsberget (Bergpreken) med OFD. 

Lunsj  
   Golanhøydene + Olivenfabrikk 
Kl 18.30  Middag 
Kl 20.00  Kveldssamling (RB+RSØ) 
Kl 23.00  Alle inne på hotellet – Kibbutz Kinar Galil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lørdag 26. oktober 
Tilsyn: Knut Ståle + Helene + Martha    OFD: Jan Kristian 
Kl 6.30:  Frokost 
Kl 7.30:  Pakking og avreise. 
  Nazareth Village 
Kl. ??.00  Infomøte med Tass Al-Saada ved Seeds of Hope, informasjon om arbeid og hans historie (HRN) 

Lunsj på Green Valley Restaurant, senest avreise kl.??     avreise fra Jeriko 
  Døpeplassen ved Jordanelva. 
Kl ??  Middag på hotellet – mulig sent pga sabbat. 
  Innsjekking sent pga sabbat. Kveldssamling i grupper. 
Kl 23.00:  Ro – Jerusalem Gate hotell  
HUSK DET BLIR SKIFTE FRA SOMMERTID TIL VINTERTID I ISRAEL DENNE NATTA! 
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Søndag 27. oktober 
Tilsyn: Robert + Kristina + Ellen   OFD: Robert 
Kl 07.00:  Frokost  

Oljeberget, gå ned til Getsemane, Løveporten, St. Anna, Via Dolorosa, Jerusalem Kirkene, Golgata, og 
besøke på Vestmuren 

  Fritid i Jerusalem 
Kl 18.30:  Middag ved Jerusalem Gate hotel  
Kl 20.30:  Kveldssamling (JKB+HRN)   
Kl 23.00:  Ro  
 

Kart Jerusalem 

Værmelding Jerusalem 
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Mandag 28. oktober 
Tilsyn: Anne Marte + Jon Harald    OFD:  Hallvard 
Kl. 06.30  Frokost 
Kl. 07.00  Avreise til tempelhøyden – for de som vil. 
For de som ikke vi få med seg tempelplassen omkring Klippemoskeen kan dere spise frokost kl 8.00 
Kl 10.00:  Alle på Gordons Golgata. 
  Mehane Yeuda – lunsj på egen hånd. Fritid i Jerusalem 
Kl 19.00:  Middag 
Kl 20.00:  Kveldssamling (AMAA + Aida) 
Kl. 23.00  Alle inne – Jerusalem Gate Hotel 
 
----------- 

Info valgbare grupper i Betlehem: 
En smak av Betlehem og Vestbredden. 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.  

- 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 forsøke 
komme i snakk 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 +972 5 47794411)- palestinsk 33-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.? Uavklart ennå. 

- Besøk i glassblåserverksted i Hebron. De som har glassblåsing har førsterett til denne 
turen. 
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Tirsdag 29. oktober 
Tilsyn:  Lars Johan + Aida + Randi  OFD: Ellen 
Kl 07.00:  Frokost 
Kl 08.00:  Avreise.  

Betlehem. Fødselskirken, 30 min fritid ved fødselskirken etterpå Hyrdemarkene 
Lunsj på Tent Restaurant   

Kl 13.30  Valgbare grupper/besøk i Betlehem 
- WIAM 
- Bridge Builders 
- Graffiti vandring Betlehem  
- Utflukt til glassblåser i Hebron 
- Møte med..! 

 
Kl 17.00   Avreise første busser fra Betlehem 
Kl 18.00  Avreise buss fra Hebron fra Betlehem. 
Kl 18.30:  Middag -  
Kl 20.00:  Kveldssamling (  ..  ) 
Kl 23.00:  Ro – alle inne. Jerusalem Gate Hotel 
 
 

Kart Vestbredden  
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Onsdag 30. oktober 
Tilsyn:  Hallvard + Cornelia + Ellen    OFD:  Anne Marte 
Kl 07.00:  Frokost 
Kl 08.00:  Avreise  
   
 

Yad Vashem – møte med overlevende 
 
Lunsj ved Masada 

 
Senest 14.45  Masada (kabelbane opp, gå ned romerske rampen) NB! Senest inngang på Masada er kl. 15.00! 

 
Leirbål og Beduin gjestfrihet  

Kl 18.30:  Middag 
Kl 20.00:  Samling rundt leirbålet i beduinleiren. ( CS+KST+Krstina ). 
Kl 23.00:  Ro – lysene slukkes. Beduinleir - Kfar Hanokdim 
 

Sudoku 
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Torsdag 31. oktober 
Tilsyn: Jan Kristian +Jon Harald +Martha     OFD: Lars Johan 
Kl 5.55  Soloppgang – lurt å jogge opp på en topp først – start ca 05.25 – Hanne og Tor Henning vet veien.. 
Kl 7.00  Frokost 
Kl 8.00  Avreise 
 

Bad i Dødehavet ved Ein Bokek – alle får 1 håndkle utdelt på Premiere Beach, kjøre til Timna Park, middag 
og overnatting i Eilat 

 
  Innsjekking Nova Hotel – Eilat. 
 
Kl 18.30  Middag  
 
 

Fredag 1. november 
Tilsyn:  Knut Ståle + Anne Marte + Jon Harald   OFD: Knut Ståle 
Kl 7.30  Frokost 
Kl 9.00  Avreise til snorkling og bading  - i Rødehavet 
  Lunsj på egen hånd 
Kl 18.30  Middag på hotellet 
Kl 20.00  Kveldssamling (LJK+RB) 
Kl 23.00  Ro på hotellet 
 
 
 
 

Lørdag 2. november 
Tilsyn: Lars Johan + Robert + Randi  
 
Kl 7.00  Frokost 
Kl 8.30  Avreise 
 
  Lunsj ved Tel Aviv 
 
Kl 16.00  Ankomst Ben Gurion Airport 
Kl 19.05  Flyavgang DY1997 TLV OSL 1905 23.35 
 
Kl 24.00  Buss Gardermoen – Ålesund. 
☺ 
 

Langtidsvarsel Hatleholen 

  
 
   
Velkommen hjem! 
  

Værmelding Eilat 
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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) 

Egypt  80,4 218,9 2 4 475  

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 

Libanon  4,1 39 4,2 0 

De palestinske 
territoriene  

3,7 4,8 ukjent 0 

Norge  5 413 1,6 74375 

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

Utdanning av kvinner/jenter i Palestina og Israel  
Av Andrine Flo Flaatedal 

 

Problemstilling: Har kvinner/jenter i Israel og Palestina lik jobb- og utdanningsmulighet? 

 

Landene skiller seg fra hverandre med religion, kultur og lov. Når det kommer til utdanning av kvinner, er det også 

forskjeller. Landene er tynget av konflikt som har vart i flere tiår. Spesielt områdene nærme landenes nabogrense 

har opplevd de verste sidene av konflikten.  

 

Selv om konflikten i Palestina ofte griper overskrifter, er daglige funksjoner, som jenters utdanning i Palestina, 

også viktig. Ifølge The Brookings Institute er "utdanning, spesielt for jenter og kvinner, en av de mest utnyttede 

investeringene som et utviklingsland kan gjøre i fremtiden." Kvinner i Palestina er blant de mest utdannede i 

Midtøsten. I 2007-2008 var det 467 flere palestinske kvinner påmeldt på universiteter enn palestinske menn. 

Jenter i Palestina har en lese- og skrivekyndighets rate på 94 prosent og starter på skolen like tidlig som sine 

mannlige jevnaldrende. Sammenlignet med kvinner i Yemen, Egypt eller Afghanistan, blomstrer jenters utdanning 

i Palestina. Tross de gode resultatene er det fortsatt hindringer for kvinner og barn i Palestina. Konflikten med 

Israel har i lang tid påvirket infrastrukturen i landet og har dermed påvirket utdanningsmulighetene negativt. 

Spesielt i områdene der konflikten slår ned hardest. Ved Gazastripen blir skoler ødelagt av bomber og raketter. 

Flyktige områder som Gazastripen og deler av Vestbredden begrenser barn sin tilgang til utdanning. 

Ødeleggelsene ved Gaza i 2014 rammet utdannelsen til over 475 000 studenter. Ikke nok med det, palestinske 

skoler på israelsk territorium er underbemannet med overfylte klasserom og har lavere budsjett sammenlignet 

med israelske skoler. (http://womeninscience.rasit.org/files/women_in_palestine_education.pdf) 

Nesten en tredjedel av palestinske familier lever under fattigdomsgrensen, definert som en månedlig inntekt på 

under 6402 dollar. Arbeidsledigheten er høy. Ca. 32,4 prosent av hele den palestinske befolkningen er uten 

arbeid. Ytterligere er arbeidsledigheten rundt 53,7 prosent på Gazastripen. Arbeidsledigheten når 60 prosent av 

ungdommene på Gazastripen og 80 prosent av befolkningen er avhengig av en form for humanitær hjelp. Noen 

barn og familier opplever skolefrafall, barnearbeid, rus og tidlig ekteskap. 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Egypt
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/Libanon
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/Norge
http://womeninscience.rasit.org/files/women_in_palestine_education.pdf)
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I tillegg har frafallet for elever på videregående skoler (selv om det fremdeles er lite - under 3 prosent) økt den 

siste tiden. Resultater viser at det er litt mer sannsynlig at jenter dropper ut enn gutter. Kvinner har også en 

tendens til å få en dårligere utdanningskvalitet. Det er mer sannsynlig at familier sender gutter til privatskoler 

fordi de i en tradisjonelt patriarkalsk kultur blir sett på som nødvendige for den utvidede familiens økonomiske 

levebrød. Når familier har begrensede ressurser, fordeler de dem som oftest til guttene som jobber i utlandet, 

spesielt i Gulf-statene. Bureau of Statistics-rapporten fant også at gjennomsnittslønnen for palestinske kvinner er 

29% lavere enn for deres mannlige kolleger.  

 

I Israel er det andelen av kvinner som tar videre utdanning på høyskoler eller universiteter høy. I 2011-2012 var 

56,7% av studentene ved akademiske institusjoner kvinnelige. I 2012 var kvinner også 59,3% av kandidatene til 

masterstudier og 52,4% for doktorgradsprogrammer. I Israel deltar 59 prosent av kvinnene i arbeidsstyrke. Kun 19 

prosent av palestinske kvinner er ansatt i enten deltidsstilling eller heltidsstillinger. Israel ble rangert på 11. plass 

blant de 59 utviklede landene for deltakelse av kvinner på arbeidsplassen. Rangeringen viser også Israel på 24. 

plass når det gjelder kvinner i utøvende stillinger. 

 

I konklusjon viser nevnt statistikk at det er skjev balanse mellom kvinners muligheter til utdanning i Israel og 

Palestina. I Palestina møter kvinner, særlig i områder berørt av konflikten, mer mostand enn i Israel. Dette skyldes 

ikke bare konflikten, men også kulturelle tradisjoner. I Israel er det flere kvinner som fullfører påbegynt utdanning 

og flere kommer seg ut i jobb.  

 
 

Vannproblematikk i Midtøsten 

Av Elise Mjøen 
 
Vann er grunnlaget for vår eksistens. Vann er dermed en viktig maktfaktor, spesielt i tørre områder som Israel og 
Vestbredden. Den som har tilgang på vann, kontrollerer hvem som skal få muligheten til fremgang og utvikling 
ved å kunne tilby eller holde tilbake vannet. Ettersom tilgang til vann ifølge FN er det største miljøproblemet i 
Israel, er det naturlig at det er et stort uenighetsmoment i Midtøsten-konflikten (FN, 2019).  Denne teksten tar for 
seg noen av årsakene til mangelen på vann i Israel, hvordan dette påvirker Midtøsten-konflikten og hvordan 
fremtidsutsiktene for vannproblematikken ser ut.  

En naturlig årsak til vannmangelen i Israel er klimaet. Det tempererte middelhavsklimaet i nord fører med seg god 
vanntilgang og fruktbart jordsmonn. I sør, derimot, er det et tørt ørkenklima med lite nedbør (FN, 2019). Dermed 
oppstår det lett spenninger mellom de ulike gruppene som vil ha tilgang til de begrensede vannressursene i de 
tørre områdene i sør.  

Overforbruk av vann bidrar også til at vanntilgangen minsker. En kombinasjon av høy innvandring over lang tid og 
høy naturlig befolkningsvekst har ført til at behovet for vann overstiger et bærekraftig vannforbruk (Røsnes, 
2018). I tillegg ble det utover på 1900-tallet satt i gang dyrking av vannkrevende vekster, som forverret 
problemene ytterligere (Asser, 2010). 

Konflikt om vanntilgang er en viktig pådriver for Midtøsten-konflikten. Som resultat av seksdagerskrigen i 1967 
fikk Israel eksklusiv kontroll over tilgangen til flere store vannreservoarer. Et eksempel er det okkuperte 
Aquiferfjellet, hvor israelerne tar ca. 80 % av vannressursene, mens palestinerne bare får 20 %. Til tross for at 
vannet kommer fra okkupert land, begrunner Israel sin rett på vannet med at det uansett etter hvert skal renne 
inn på opprinnelige israelske landområder som ikke er okkupert. På den andre siden hevder palestinerne at de blir 
nektet adgang til sine egne vannressurser av en fiendtlig militærmakt (Fig.1). De reagerer sterkt på at de må kjøpe 
vann, som de anser som sitt eget, fra Israel for høye priser. Dette fører til dårligere levestandard for palestinerne, 
og hindrer deres agrikulturelle økonomi å utvikle seg. Noen mener at deler av årsaken til byggingen av barrieren 
rundt Vestbredden er for å sikre Israel tilgang til større deler av vannressursene i okkupert område, selv om Israel 
selv begrunner det som et midlertidig sikkerhetstiltak (Asser, 2010).   
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Uenigheter om vann har også hindret forhandlinger mellom Syria og Israel. Israel nekter å trekke seg tilbake til 
grensene som gjaldt før seksdagerskrigen, fordi de da mister kontroll over viktige vannressurser i Jordan og 
Jarmuk–elvene (Asser, 2010).   

Israel har satt i gang skogplantingsprosjekter for å stabilisere vanntilgangen. De prøver også å utvikle en effektiv 
metode for å avsalte sjøvann. Denne teknologien er foreløpig ikke kommet langt nok til å være lønnsom i bruk, 
men med den hurtige teknologiske utviklingen som pågår i Israel er det håp for at de snart kommer nærmere en 
midlertidig løsning som foreløpig kan utsette problemene (FN, 2019). Likevel vil dette sannsynligvis ikke være nok 
til å fullstendig løse det stadig forverrede vannproblemet.  

For med global oppvarming, som fører til at nedbørsfattige områder blir enda tørrere, og et økende overforbruk, 
forventes det at vannproblemet blir verre i tiden som kommer (Asser, 2010). Det gjenstår å se om dette vil føre til 
videre opptrapping av konflikten, eller at partene endelig innser at en løsning på vannproblematikken forutsetter 
et samarbeid på tross av politiske uenigheter. Landene i Midtøsten må begynne å jobbe sammen, for de kommer 
rett og slett ikke til å overleve vannproblemene som fiender.  

 

Hvordan er Jerusalem en sentral by i ulike religioner? 

Av Elise B. Skjekkeland 
 
Jerusalem er en viktig by i Israel/Palestina, men har blitt annektert av Israel som deres område. Byen ble delt i 
1948 i en Vest- og Øst-del, der Vest- er tilhørende Israel og Øst-Jerusalem er kontrollert av Jordan. Øst-delen ble 
okkupert av Israel under seksdagerskrigen i 1967, og deretter innlemmet i Israel ifølge en israelsk lov. Dette er 
derimot ikke anerkjent av resten av det internasjonale verdenssamfunnet. Jerusalem har en viktig historie, der 
flere av verdens største religioner har sitt utspring. Dette gjør byen til et viktig reisemål for mange spredt utover 
hele kloden. Denne oppgaven skal ta for seg hvordan Jerusalem er en sentral by i verdensreligionene; islam, 
jødedommen og kristendommen. 
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Jerusalem er den tredje viktigste byen innen islam, etter Mekka og Medina. I de tidligste årene vendte muslimene 
seg mot Jerusalem ved bønn, men etter år 624 ble bønneretningen byttet til byen Mekka. I år 638 gikk muslimske 
hærstyrker inn i Jerusalem, der de ble møtt av lite motstand. Den daværende Kalifen i Damaskus lot muslimene 
bygge de to helligdommene al-Aqsa-moskeen og Klippedomen. Begge disse ble reist på den jødiske 
Tempelhøyden som på dette tidspunkt lå i ruiner.  

Klippedomen      al-Aqsa-moskeen 
 
Jerusalem spiller en sentral rolle også i jødedommen, der det først og fremst er hovedstaden i den jødiske staten 
Israel. Ifølge 1. Kongebok 6-8 i det gamle testamentet gjorde Kong David Jerusalem til sin hovedstad. Dette gjorde 
han i begynnelsen av 900-tallet fvt. Ifølge bibeltekstene hersket Kong David over et stort og flott rike, og slik har 
Jerusalem lenge blitt opphøyd i jødedommen. Sentralt i jødedommen er templene på Tempelhøyden, der den 
kjente klagemuren er Vest-siden av tempelhøyden. Klagemuren anses som det stedet man kan få komme 
nærmest Gud, og hit drar derfor mange religiøse, spesielt jøder, på pilegrimsreise.  

Klagemuren / Vestmuren - Tempelhøyden 
 
I tidene videre oppsto også en forestilling om at kong David hadde blitt lovet av Gud at hans etterfølgere skulle 
være konger i Israel til evig tid. I de problematiske årene som fulgte ble israelittene var truet av stormaktene i 
området, og av indre stridigheter. Her ble det utviklet av profetene av ide om at en ny og mektig konge av Davids 
slekt skulle komme. Denne kongen, tror de som bekjenner seg jødedommen, at ikke har kommet enda. Derimot 
fantes det de som så Jesus Kristus som denne lovte kongen, og her fant splittelsen mellom jødedommen og 
kristendommen sted.  
 
Også i Kristendommen spiller byen Jerusalem en stor rolle, der det først og fremst er der Guds sønn Jesus Kristus 
døde og sto opp fra de døde igjen. Det står skrevet i det nye testamentet om Jesus liv, der han dro til Jerusalem 
og møtte motstand fra de jødiske lederne. Her ble han derfor stilt for retten, korsfestet og gravlagt. Ifølge det nye 
testamentet er det også her Jesus oppstandelse og himmelfart også fant sted. I Jerusalem møtte Jesus disipler 
også den hellige ånd, og den første kristne menigheten ble organisert og opprettet. Jerusalem blir sett på i de 
kristnes øyne som Guds by, i kontrast til den gamle byen Babylon som symboliserer alt av synd og ondskap. Østlig 
i Jerusalem finnes høydedraget kalt Oljeberget, som fikk sitt navn etter oliventrærne som gror der. I bunnen av 
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denne høyden finnes hagen kalt Getsemane. Getsemane er i henhold til kristen tradisjon og Det nye testamentet i 
Bibelen, der Guds sønn Jesus Kristus oppholdt seg for å be med disiplene før han ble korsfestet. 

 Oljeberget        Getsemane 
 

Å være homofil i Israel, kontra andre land i Midtøsten 
Av Frida Solheim Moe 
 

Å være homofil betyr at man tiltrekkes av noen av samme kjønn. Dette uttrykket har tidligere-, men blir også den 
dag i dag, brukt som skjellsord i enkelte miljøer. Mange homofile kjemper hver dag en hard kamp for deres 
rettigheter, og for at homofili skal bli “godtatt” av samfunnet og resten av verden. Religioner, livssyn og samfunn 
verden over, har ulike syn på på i hvilken grad homofili er greit og tillatt, men i de fleste religioner - og også i 
svært mange land, er det generelt en negativ stilling til homofili og homofil praksis. I denne teksten skal jeg ta for 
meg hvordan det er å være homofil i Israel, kontra andre land i Midtøsten. 
 
I 2012 puliserte Amnesty.no en artikkel som omhandlet hvor i verden det er absolutt verst å være homofil. Mange 
land i Afrika og Midtøsten troner på topp, og alle de syv landene som praktiserer dødsstraff for homofili, ligger i 
disse to kontinentene. I de aller fleste land i Midtøsten er homofili forbudt. Det straffes hardt, og mange steder 
med døden. Homofile blir arrestert og straffet, politiet infiltrerer dating-sider og andre lukkede rom, slik at de kan 
kartlegge folks privatliv. Politiet aksjonerer også mot klubber og fester. Homofile i Midtøsten forfølges, og blir i 
noen av landene torturert og drept med loven i hånd. 
 
I land som Iran, Saudi Arabia, Jemen og Egypt lever homofile i en konstant frykt for seg selv og sitt eget liv. I Israel, 
derimot, er det helt annerledes. Israel er et fristed i Midtøsten for homofile og lesbiske. Hvor homofili i de aller 
fleste av disse landene er forbudt, er det noe helt annet å være homofil i Israel. Israel er et vestlig liberalt 
demokrati, og en klar motsetning til sine naboland. Her kan alle leve sine liv på den måten de selv ønsker, og 
mangfoldet blomstrer.  
 
Israels hovedstad, Tel Aviv, er i dag en høyteknologisk og mangfoldig by i Israel, og byen blir ofte blir omtalt som 
Midtøstens homohovedstad. Mange homofile i den arabiske verden flykter hit, da de ikke føler seg trygge i sitt 
eget land. Hovedstaden har barer og strender for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner, noe som gjør at byen 
blir anbefalt i reiseguider som et turistmål for disse gruppene. Tel Aviv arrangerer også hvert år en av verdens 
største Pride-parader. Dette er midtøstens eneste homoparade. I denne paraden blir de homofile hyllet, ikke 
forfulgt. 
 
Selv om det er godtatt blant de fleste å være homofil i Israel, er kontrasten til Gaza-stripen er svært stor. Der blir 
homofile forfulgt, trakassert og arrestert. Homofili er forbudt, og den politiske organisasjonen Hamas håndhever 
forbudet brutalt. På Vestbredden er det litt bedre. Der gjelder lovgivningen fra den gangen området var en del av 
nabolandet Jordan, hvor homofili ble tillatt i 1951. Likevel har ingen homofile og lesbiske noen form for 
beskyttelse i lovverket. Det er også viktig å nevne at det er forskjell mellom aksept av homofili i de ulike landene i 
Midtøsten. Homofiles situasjon i Midtøsten handler om både lovgivning og kultur. I land som Libanon og Marokko 
har det blitt litt lettere, og i Iran er det en viss aksept blant folk flest, på tross av at det er dødsstraff for voksne 
homofile. Likevel er det viktig å fastslå at det i Midtøsten bare er i Israel det er lett å være homofil. Den viktigste 
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årsaken til at det er slik, sies å være at jødene vet så altfor godt hva hat mot folkegrupper kan føre til, og at de vet 
hvordan det føles å bli forfulgt. 
 
Selv om Israel er et av få land i verden som er såpass liberal når det kommer til homofili, og også det eneste 
landet i Midtøsten som godtar homofili og det å være “annerledes”, har alle de andre landene i Midtøsten en lang 
vei å gå enda for å innføre samme type aksept. Det er langt igjen før fordommene blir nedkjempet, og lenge til 
noe annet land i Midtøsten enn Israel gir homofile friheten til å leve ut sin kjærlighet.  

  

Mat i Israel  
Av Iver Omenås 
 

Maten i Israel er en god nok grunn til å besøke landet. Den varierte maten - alt fra friske grønnsaker til 
hvalnøttbrød - gjør at mange turister velger å sette Israel som reisemål. Hvilke matretter finner man egentlig i 
landet, og hva er det som gjør dem særegne? 

Først og fremst er det viktig å snakke om hummus-retten. Den utbredte purèen tar stor plass i de arabiske 
mattradisjonene. Hummusen lages vanligvis med kikerter, sitronsaft, hvitløk og andre ingredienser, avhengig av 
hvor i landet og på hva slags kafè en kjøper den på. 

En annen rett som ofte nevnes i sammenheng med Israel er falafel. Opprinnelsen til falafel går langt tilbake, og 
uansett hvilken nasjonalitet som hevder på oppfinnelsen, er uten tvil et kjerneelement i det israelske kjøkken i 
dag. Du finner den på mange restaurantmenyer, spesielt de som har budsjettenden av spekteret. I Israel er det 
billigere å gå ut og kjøpe falafel ferdig gjort enn det er å prøve å lage den hjemme. Laget av fava bønner, kikerter, 
eller en kombinasjon av de to, vil det bli servert en tradisjonell falafelfest med alle tilbehør, inkludert den nevnte 
hummus, rosa syltede kålrot, pitabrød, tradisjonell israelsk salat og sylteagurk også. Flere kafè-eiere har som mål 
å ha den beste falafelen i landet, men et sted kalt North & Hasharon har flere ganger fått hedersprisen som den 
beste falafel-restauranten i staten. El Al beskriver restauranten: "There are many tahini fans out there, some of 
them even call it “the nectar of the gods” and are in a constant search for the perfect flavor and texture. This tiny 
falafel place is a well-known establishment among falafel enthusiasts and takes much pride in their excellent 
tahini. Other than the great patties, the extras are narrowed down to fresh salad, pickled cucumbers, cabbage 
and spicy sauce. Keeping it simple but perfect to the last tahini drop." 

I tillegg til de sistnevnte har Israel også en kjennetegns-rett som kalles Kanafeh. Kanafeh er en levantinsk arabisk 
rett og er veldig populær som dessert i Israel. I utgangspunktet er det et ostebrød dynket i søt, sukkerbasert sirup. 
Du tar bakverket og varmer det i smør, deretter sprer du det med en hvit myk ost som Nabulsi-ost eller geitost, og 
fyll deretter den bunten med helse med mer kringle. De fleste vil tilsette en dråpe rosevann eller appelsinblomst i 
løpet av de siste minuttene. Når den er klar til å servere, hell du sirup over toppen. Der jeg hadde det på Han 
Manoli-restauranten i Jaffa, serverte de det også med yoghurt for smak. 

Fisk har også en stor rolle i det israelske kostholdet. Den ferske fisken er lett tilgjengelig, gjerne fanget utenfor 
Israels kystområder i Middelhavet og Rødehavet, eller i Galileahavet, eller oppdratt i dammer i kjølvannet av 
fremskritt innen fiskeoppdrett i Israel. Fersk fisk serveres hel, i middelhavsstil, grillet eller stekt, kun kledd med 
ferskpresset sitronsaft. Ørret (kalt ørret), gilthead seabream (kalt denisse), St. Peters fisk (kjent som 'sopp') og 
annen fersk fisk tilberedes på denne måten.  Fisk blir også spist bakt, med eller uten grønnsaker, eller stekt hel 
eller i skiver, eller grillet over kull, og servert med forskjellige sauser. 
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Fisk, tradisjonelt karpe, men nå også andre faste hvite fisker, blir 
hakket og formet til brød eller baller og tilberedt i fiskekjøtt, slik 
som den filtrerte fisken fra Ashkenazi-jødene, som også hentet 
syltet sild fra Øst-Europa. Sild serveres ofte i kiddush som følger 
synagoge tjenester på sabbat, spesielt i Ashkenazi-samfunn. I det 
russiske innvandrermiljøet kan det serveres som et lett måltid med 
kokte poteter, rømme, mørke brød og snaps eller vodka. 

Med andre ord finnes det mange forskjellige matretter som er 
typiske for Israel.  

 

Valget i Israel 
Av Sofie Halvorsen 
 

Ved valget i april stemte 67,9 prosent av Israels stemmeberettigede 
borgere. Til valget i september økte deltagelsen med 1,5 
prosentpoeng, valgdeltagelsen var på 69,4 prosent. I denne 
oppgaven vil jeg se på problemstillingen «Hvem var sentrale i det 
israelske valget og hva står de for?» 

I april 2019 ble det avholdt valg i Israel. De to viktigste figurene var 
sittende statsminister Benjamin Netanyahu og tidligere forsvarssjef 
Benny Gantz. Netanyahu og partiene på høyresiden vant valget, 
men klarte ikke å komme til enighet. Uenigheten handlet om 
verneplikt for haredim (en fløy av ultraortodoks jødedom). Dessuten 
prøvde Netanyahu å skape et samarbeid med Arbeiderpartiet i 
Israel, men klarte ikke å danne regjering før fristen gikk ut 29. mai. 
Dermed ble det bestemt å holde nyvalg 17. september 2019. 

Etter valget i april har Netanyahus parti, Likud, inngått samarbeid 
med Kulanu. Den største overraskelsen fra valget i april var at 
partiet Nye Høyre havnet under sperregrensa. Nå går de under 
navnet Yamina og samarbeider med Unionen. Listetoppen i partiet 
er tidligere justisminister Ayelet Shaked. Netanyahu og høyresidens 
største utfordrere var samarbeidet som kalte seg Blått og Hvitt. 
Samarbeidet, eller den politiske listen som det kalles, besto av 
partiene Hosen L'Yisrael, Yesh Atid og Telem. Lederen deres er 
tidligere forsvarssjef Benny Gantz. 

I valgkampen lovet Netanyahu at Israel skulle annektere 
størsteparten av Jordan-dalen i Vestbredden, i tillegg til flere av de 
ulovlige bosettingene i Øst-Jerusalem. Netanyahu vant valget i april, 
sånn sett virker det som han har en viss støtte i folket. Likevel er 
andre veldig imot han, den israelske avisa Ha'aretz har skrevet at 
«Netanyahus oppførsel viser at det ikke er noen grenser for hvor 
mye han er villig til å ødelegge Israels demokrati bare for å holde 
seg til makta - og for å unngå å bli stilt til retten for 
korrupsjonsanklager» (fra dagbladet). De mener at Benny Gantz er 
en bedre statsministerkandidat. Samtidig finnes de som mener at 
ingen av disse to er verdige kandidater. Amit Gilutz fra et israelsk 
informasjonssenter som avdekker hva Israel driver med på 
Vestbredden og Gaza synes begge to er like ille. Han sier at «Den 
ordentlige krisa nå, er at det finnes politiske løsninger, men at det 
ikke er noen politisk vilje i Israel for å løse den.» 
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Faktisk var det få politiske forskjeller mellom Netanyahus parti Likud og Benny Gantz’ Blått og Hvitt liste. Såpass 
mye likhet at Blått og Hvitt uttalte at Netanyahu hadde stjålet planen om å annektere Jordan-dalen, fra dem 
(foreignpolicy.com). 

I mellomtiden så andre land på Gantz som et håp om fred. Han brukte hyppig begrepet «sikker fred» for å styrke 
det omdømmet, men enda viktigere var hans sterke motstand til Netanyahu, som i ettertid ble fremstilt som 
motstand mot statsministerens aggressive politikk og planer om å ta over andres territorium. Likevel er det flere 
elementer som viser at dette ikke stemmer. Hans tanker om å styrke israelske bosetningsblokker, anneksjon av 
Jordan-dalen, israelsk suverenitet både i Golan og Jerusalem er blant eksemplene som viser at han egentlig ikke er 
en motpol til Netanyahu. 

Dersom Israel ender med å annektere de områdene Netanyahu hevder er planen, vil noen palestinere havne midt 
i et område med israelsk lovgivning. Det vil gjøre disse palestinerne og andre folkeslag enn jøder til 
annenrangsborgere på grunn av kontroversielle nasjonalstatslover som ble innført i fjor sommer. Lovene sier 
blant annet at «retten til å utøve nasjonal selvbestemmelse i staten Israel er unik for det jødiske folk». 

I denne oppgaven har vi sett av Benjamin Netanyahu og Benny Gantz har vært to sentrale figurer i den israelske 
valgkampen. Gantz er Netanyahus største utfordrer, men hvis en setter seg inn i meningene deres så er det en del 
saker de er enige i. 19. september kl. 14:42 skriver NRK at Gantz, som vant valget i Israel, krever 
statsministerposten. Tidligere har han avslått tilbudet om et samarbeid med Netanyahu, men åpner nå for å 
danne regjering sammen, hvis han blir statsminister. 

 

Seksdagerskrigen - Et vendepunkt i Israel-Palestina-konflikten 
Av Julie H. Semb 
 

Den grunnleggende årsaken for Israel-Palestina-konflikten var uenighet 
mellom staten Israel og det palestinske folket om rettigheter til 
landområder. Det hele startet med at europeiske jøder på 1880-tallet 
begynte å flytte til daværende Palestina for å danne en jødisk stat. 
Ønsket om en egen jødisk stat var blant annet en reaksjon på de 
antijødiske holdningene og jødeforfølgelsene i Europa.  

 

Bakgrunn:  

I 1947 fremla FN en delingsplan for Palestina som innebar opprettelsen av 
en jødisk stat. Til tross for omfattende protester fra palestinerne som 
bodde i dette området fra før, ble staten Israel opprettet 14. mai 1948. De 
voldelige konfliktene som foregikk før og etter denne datoen førte til at 
90% av den palestinske befolkningen flyktet fra de jødiske områdene. Året 
etter satt Israel igjen med et landområde som var 77 prosent av det 
historiske Israel, dvs. 22 prosent større enn det FNs delingsplan hadde 
foreslått. Bildet til venstre viser FNs delingsplan. 

 

Seksdagerskrigen: 

 I 1967 startet den såkalte seksdagerskrigen. Den 
varte fra 5.-10. juni og blir ofte sett på som et 
vendepunkt i Israel-Palestina-konflikten. Krigen ble 
utkjempet mellom Israel på den ene siden, og de 
arabiske landene Egypt, Jordan og Syria på den 
andre siden. Det som utløste krigen var et 
lynangrep fra Israel mot flyvåpenet til Egypt, Jordan 
og Syria. De israelske kampflyene kjempet i grupper 
på fire, og dette gjorde angrepene svært effektive. 
5. juni tilintetgjorde det israelske flyvåpenet 304 
egyptiske, 53 syriske og 28 jordanske militærfly.  
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I dagene som fulgte erobret israelske soldater 
Sinaihalvøya og Gazastripen fra Egypt, Vestbredden og 
Øst-Jerusalem fra Jordan og Golanhøydene fra Syria. 
Fem dager senere, altså 10. juni, godtok de arabiske 
lederne våpenhvile. Etter krigen kontrollerte dermed 
Israel mer enn hele det opprinnelige Palestina, og 
omtrent én million palestinere var bosatt på okkupert 
område under israelsk styre. Israel hadde rett og slett 
tredoblet sine teritorielle områder. Bildet til høyre viser 
hvilke områder Israel kontrollerte før og etter 
seksdagerskrigen. 

Vendepunktet: 

Seksdagerskrigen la hovedgrunnlaget for palestinernes 
motkamp i ettertid. Israels overlegne seier rystet de 
arabiske landene. Den israelske staten hadde blitt en okkupant, og det istraelske forsvaret ble sett på som det 
mektigste i regionen. De arabiske landene mistet store deler av deres flyvåpen i krigen og kunne dermed ikke slå 
tilbake direkte mot Israel for å ta tilbake tapte områder. Palestinerne var overbeviste om at de måtte gjøre jobben 
selv for å kunne bli et selvstendig land, og det oppstod en radikal arabisk nasjonalisme. Mange palestinere ble 
med i geriljagrupper som utførte terroraksjoner i Israel og Jordan, og i årene fremover ble det utkjempet mange 
kamper mellom de radikale palestinerne og det jordanske forsvaret. 

I kjølevannet av krigen utformet FN «Resolusjon 242». Formålet var å løse Midtøsten-konflikten, og den inneholdt 
prinspipper som skulle godtas og følges. Den mest kontroversielle paragrafen sa at Israel skulle trekke tilbake alle 
styrker i områder okkupert under nylig strid. Ettersom formuleringen var ubestemt og ikke sa hvilke eller hvor 
mange områder som måtte gis tilbake, godtok Israel resolusjonen og beholdt områdene de okkuperte i løpet av 
Seksdagerskrigen. Jordan godtok også resolusjonen, og Egypt godtok under visse forhold. Syria avviste 
resolusjonen. Det gjorde også Palestina, da de ønsket total frigjøring av Palestina.  

Bortsett fra Sinai, er områdene Israel okkuperte i 1967 fortsatt okkupert i dag. Sinai fikk Egypt tilbake som en 
del av «den egyptisk-israelske fredsavtalen» i 1979. Resten av områdene som ble okkupert er områder det 
fortsatt strides om i dag. Dette betyr at på litt over 50 år er man omtrent like langt som man var ved krigens 
slutt i 1967, og det ser heller ikke ut som det er noen løsning i sikte i nærmeste fremtid. 

 

Israel, et reisemål? 
Av Marte Sand Gimming 

Hva er det første du tenker på når du hører Israel? Krig, konflikt frykt? På grunn av nyhetsbildet i media tenker vi 
det kun er dette Israel er. Men Israel er og har så mye mer å tilby. Det er for eksempel helt unik natur i Israel og 
kan være et minst like fint sted å feriere som for eksempel Syden. I min oppgave vil jeg drøfte hva mer som skjuler 
seg i Israel under krigsbilde i media.  

Først og fremst vil jeg trekke frem naturen. Israel har et helt spesielt landskap. Israel har både fjellområder, 
ørkenområder og en kystlinje til Rødehavet. Med andre ord kan du utnytte naturen til å gjøre masse forskjellig. 
Alt fra en rolig dag på stranda til en tøff fjelltur eller noe helt annet som å ri på kamel i ørkenen. Eller dykke eller 
snorkle i Rødehavet – kanskje et av verdens fineste steder for slike aktiviteter med utallige arter i vannet, som 
havskilpadder, delfiner, fargerike fisker og vakre koralrever. Kanskje du også ser en hai? Med andre ord -
mulighetene er store.  Også Dødehavet befinner seg i Israel – det laveste punktet på kloden. Hit kan man ta seg en 
tur for en helt spesiell opplevelse. Med saltholdighet på 30% i innsjøen kan du bare ligge der og flyte. Kanskje du 
vil ligge og lese avisen der som personen på bildet under? Men ta med deg badesko for saltet på bunn kan være 
skarpt å tråkke på! Overflaten ligger i dag på 415 muh – og 415 muh det er det ikke mange som kan si de har 
vært.  
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Histrorisk sett er også Israel et utrolig spennende land! Det er så mye historier som hører til, og det er attraktivt 
for turister å se slike omtalte steder fra gammelt av, selv for ikke religiøse. Men for å ta det religiøse først. 
Jerusalem er vel kronjuvelen, ikke bare i Israel, men i verden religiøst sett. For kristne er det stedet Jesus ble 
korsfestet, sto opp fra de døde og der Gud sendte sin hellige ånd over apostlene. For dem er det byen der 
kristendommen har sitt opphav.  For muslimer er det stedet Muhammed for opp til himmelen, og byen regnes 
som den tredje av islams hellige byer, etter Mekka og Medina.  I følge 1. Mosebok gjorde Kong David Jerusalem til 
hovedstad på begynnelsen av 900-tallet f.kr. Jødene ser Jerusalem som jødenes evige hovedstad, dit de vender 
tilbake etter fangenskap fordrivelser og holocaust. I dag er vestmuren fra Tempelplassen jødenes helligste sted, 
kjent som Klagemuren. Det er også mange andre hellige bygninger der for de forskjellige av religionene blant 
annet den hellige gravs kirke, Gordons Golgata, Al.Aqsa moskeen, klippedomen og Sion. Det er mange pilegrimer 
som reiser til Jerusalem, og det er verdenskjent som ”The Holy City”. Men så er det ikke bare Jerusalem i Israel 
som er sentral i troshistoriene. I en krybbe i Betlehem ble Jesus født, og han vokste opp i Nasaret. Moses delte 
opp Rødehavet slik at han fraktet folket sitt trygt over. Det er også mye fin arkitektur i Israel, kanskje spesielt i 
Jerusalem.  

De har også spesiell matkultur i Israel, med populære retter som hummus og falafel. Med andre ord ganske 
annerledes enn norsk mat. De er kjent for spesielt hummusen sin i Israel. Det kan du få servert både på jødisk vis 
og palestinsk vis. På jødisk vis serverer de det som en hovedrett og varmere, mens på palestinsk vis er det som et 
tilbehør til annen mat og er kaldere.  

Mange vil være skeptiske til å reise til Israel selv etter å ha hørt hva landet har å tilby. Det som også er viktig å 
tenke på og kanskje tro på er at det er absolutt ikke utrygt over alt i Israel. Man må bare holde seg unna stedene i 
konflikt. Andre byer lever svært avskilt fra konflikten og det er akkurat som det har en boble rundt seg. For 
eksempel byen Haifa, der de ser ut til å leve livet med å kose seg på stranda og dra ut om kveldene til et ”never 
ending party”. Her lever israelerne og palestinerne hånd i hånd.  Når man ser livet i disse byene skulle man ikke 
trodd det var krig like unna for å si det sånn!  
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Jesus i Israel 
Av Jeanett Aarvik 

 
Et sentralt tema i reisen vår er Jesus. Fordi jeg selv trenger en oversikt over hvor kjente historier har hendt og 
hvilke områder som kan tilknyttes til Jesus, har jeg skrevet denne teksten som et kort historisk sammendrag av de 
viktigste og mest sentrale hendelsene i evangeliene i det nye testamentet. 
 
Jesus ble født i Betlehem i Judea. Byen ligger ca. 10km sør for Jerusalem, og her finner vi Fødselskirken. Kirken 
skal være bygget over stedet der det er antatt at Jesus ble født. I Betlehem finner vi også hyrdemarkene. 
 
Jesus vokste opp i Nasaret. Etter at Herodes - datidens konge som ville drepe den nye kongen - var død, flyttet 
Josef med sin lille familie til Nasaret i Galilea (Galilea er et stort område nord i Israel). Byen Nasaret er mest kjent 
som Jesu barndomshjemsted, og flere kirker er bygd over minnesteder fra Jesu liv, blant annet ved Josefs 
verksted og synagogen der Jesus lærte. I Nasaret vet vi også at Jesus helbredet og gjorde under, blant annet 
teksten i Matteus 9 hvor Jesus sier «Stå opp, ta båren din og gå hjem!» til en lam. 
 
Jerusalem er en viktig by i Israel og Palestina, og i Jesu liv. Jesu foreldre (Maria og Josef) pleide å dra til Jerusalem 
for å feire påske hvert år. I Lukasevangeliet finner vi en fortelling fra Jesus var 12 år, og ble igjen i tempelet uten at 
hans foreldre visste det. Jesus svarte på misnøyen deres med «Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?». 
 
Døperen Johannes døpte Jesus i Jordanelven. 
 
Galileasjøen er også kjent som Genesaretsjøen og Tiberiassjøen. Det var ved denne sjøen Jesus fikk øye på 
brødrene og fiskerne Simon (som blir kalt Peter) og Andreas, og ba dem om å følge ham. Brødrene Jakob og 
Johannes ble også kalt på og begynte å følge Jesus i dette området. Disse ble Jesu fire første disipler. 
 
Galileasjøen nevnes flere ganger i bibelen, og det var her Jesus gikk på vannet og stilnet stormen. 
Jesus gikk rundt i hele Galilea og forkynte og helbredet. Han helbredet blant annet blinde, lamme, syke og 
stumme i området rundt Galileasjøen. 
 
Brødunderet hvor Jesus mettet minst fem tusen skjedde ifølge Markusevangeliet på et øde sted Jesus og disiplene 
dro med båt for å være alene. Dette stedet var trolig Tabgha, som ligger ved Galileasjøen. 
 
På veien mot Jerusalem før påsken Jesus ble korsfestet, talte Jesus om sin død og oppstandelse for tredje gang. 
Langs veien i nærheten av Jeriko, møtte Jesus på en blind mann, Bartimeus. Jesus gjorde så han kunne se. Det er 
også i Jeriko Jesus møter på og frelser Sakkeus. 
 
Påsken i kristendommen er sterkt forbundet med hendelsene i Jerusalem. Jesus red inn i Jerusalem på et esel 
som jødenes konge. Det var ved Oljeberget Jesus ba disiplene finne et esel til seg, og på skråningen ned fra 
Oljeberget som folket hyllet kongen. I nærheten av hagen Getsemane spiste Jesus sitt siste måltid med disiplene 
og innstiftet nattverden. Etter dette siste måltidet gikk Jesus mot Oljeberget, og i Getsemane ba han til Gud, blant 
annet med dødsangst og bønn om å la Guds vilje skje. 
Etter Judas forrædelse og Peters fornektelse, ble Jesus tatt til fange og korsfestelsen bestemt. 
På Golgata ble Jesus korsfestet og døde. Golgata ligger en halvtimes gangavstand vest for Oljeberget. Jesus ble 
lagt i en grav i nærheten, men stod opp fra døden. 
 
Tredje gangen Jesus åpenbarte seg for disiplene, var ved Genesaretsjøen. Her kommer historien om disiplene 
som ikke fikk fisk, Jesus på stranden som ba dem kaste ut garnet på andre siden av båten, og der fikk de massevis 
av fisk. 
 
Jesus gikk rundt på jorden i førti dager etter hans oppstandelse, og forsvant med en sky opp til himmelen fra 
Oljeberget, mens disiplene så på. Disiplene ble igjen i Jerusalem en stund, holdt trofast sammen i bønn og ble fylt 
av Den hellige ånd på pinsedagen. 
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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 
T/M Marthe Wang 
 
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 
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ROMLISTE Kibbutz Kinar Galilee  
 

   Surname Name Surname Name Surname Name 

 1 Nybø Margrete Taranger Mari Lund Storaune Ragne Kolsum 

 2 Auran Maria Lia Marit Helene   

 3 Riise Karoline Hast Aase Sara Larsson Avi 

 4 Byfuglien Ellinor  Tunheim Silje Antonsen Vilde Helen Aasland 

 5 Lindland Hannah Walther Mentzoni Amalie Hansen Julie 

 6 Dybvik Mathias Brungot Gjørtz Jacob Sebastian Jacobsen Cornelius 

 7 Strømmen Thea Sofie Eikeland Kari Melen Thea 

 8 Hogseth Vilde Lindholm Moe Frida Solheim Magnussen Karolina 

 9 Krøger Iselin Helèn Sæle Magnhild  Tolsrød Alma Wahlstrøm 

 10 Liaaen Kristin Elise   Rypestøl Stine Sigrun Fiskå 

 11 Johnsen John Arvid Emblem Ruben Thorsen Jens 

 12 Havro Sigrid Skjelvik Sara Kanutte Nummedal Vilde Brigtsen 

 13 Norderud Maren Haarklau Karin Bird Edvartsen Ingeborg Åmland 

 14 Sørland Julie Ullaland Mikalsen Emma Sofia Olsson Bjørnsen Sophie Iversen 

 15 Eriksen Peder Aadland Odin Jean Lysvold Isak 

 16 Buodd Erik  Bjørkelo Aksel Omenås Iver 

 17 Kleiven Julie Haug Vera Christine  Dietrich Duås Eline 

 18 Bakken Malene Sødal Thea Hellesø Susanne Sandtorv 

 19 Slora Ingrid Zahl Harneshaug Ida Katarina Nævdal Ingunn Statle 

 20 Halvorsen Sofie Øyjordet Tilde Aarvik Jeanett 

 21 Kristiansen Torstein Horghagen Esten Flermoen Markus 

 22 Knudsen Karl Erik Nordås Thomas Skramstad Arne Herleik 

 23 Skjekkeland Elise B. Ræge Matilde Brynildsen Stene Johanne 

 24 Lundem Elise Liseth Stensvand Randi Fjelltun Mjøen Elise 

 25 Strandbakken Silje Risbakken Tuva Elise Sjøvold Berit 

 26 Flaatedal Andrine Flo Flatebakken  Tuva  Nesheim Samuelsen Siril 

 27 Karlstrøm Mina Virum Vilde Otterlei Gimming Marte 

 28 Ellingsen Tor Erling Aschehoug Niels Henrik Odberg Tor Martin 

 29 Strømme Ingebjørg Lillesæter-Spendlove Andrea  Jalving Helene 

 30 Lillegård Madeleine  Semb Julie Horn Omdal Julie 

 31 Hedemark Sofia Foth Hildrum Kajsa Storsul Vareberg Kristin Øen 

 32 Jystad Kari Frøysa Helene Køltzow Pia 

 33 Lindsten Synne Nilsen Nicole Elisabeth Grumheden Maria 

 34 Åmot Christoffer Øverland Magnus Lie   

 35 Langhelle Adrian Blomvågnes Isaksen Daniel Bjordal Tor Henning  

 36 Spenning Matias Moe Nils Einar  Nordli Auran Oliver Saur 

 37 Hermundsplass May-Britt Navrud Håkestad Aleksandra Bergseng Ingeborg 

 38 Fremo Mari Kiplesund Skarset Sunniva Augland Ragna Marie 

 39 Feen Hanne Urkedal Aida Aasebø Anne Marte 

 40 Indrebø Helene Indrebø Ellen Berte    

 41 Skuggen Cornelia Fagerhol, Kristina   

 42 Øvstebø Randi Stige Eggehorn Marthan Gravaas   

 43 Klokk Lars Johan Strømme Jon Harald   

 44 Nordstrand Hallvard Roald Behrentz Jan Kr.   

 45 Botn Robert Thomassen Knut Ståle    
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ROMLISTE Jerusalem Gate Hotel 
  
   Surname Name Surname Name Surname Name 

 1 Nybø Margrete Taranger Mari Lund Storaune Ragne Kolsum 

 2 Auran Maria Lia Marit Helene   

 3 Riise Karoline Hast Aase Sara Larsson Avi 

 4 Byfuglien Ellinor  Tunheim Silje Antonsen Vilde Helen Aasland 

 5 Lindland Hannah Walther Mentzoni Amalie Hansen Julie 

 6 Dybvik Mathias Brungot Gjørtz Jacob Sebastian Jacobsen Cornelius 

 7 Strømmen Thea Sofie Eikeland Kari Melen Thea 

 8 Hogseth Vilde Lindholm Moe Frida Solheim Magnussen Karolina 

 9 Krøger Iselin Helèn Sæle Magnhild  Tolsrød Alma Wahlstrøm 

 10 Liaaen Kristin Elise   Rypestøl Stine Sigrun Fiskå 

 11 Johnsen John Arvid Emblem Ruben Thorsen Jens 

 12 Havro Sigrid Skjelvik Sara Kanutte Nummedal Vilde Brigtsen 

 13 Norderud Maren Haarklau Karin Bird Edvartsen Ingeborg Åmland 

 14 Sørland Julie Ullaland Mikalsen Emma Sofia Olsson Bjørnsen Sophie Iversen 

 15 Eriksen Peder Aadland Odin Jean Lysvold Isak 

 16 Buodd Erik  Bjørkelo Aksel Omenås Iver 

 17 Kleiven Julie Haug Vera Christine  Dietrich Duås Eline 

 18 Bakken Malene Sødal Thea Hellesø Susanne Sandtorv 

 19 Slora Ingrid Zahl Harneshaug Ida Katarina Nævdal Ingunn Statle 

 20 Halvorsen Sofie Øyjordet Tilde Aarvik Jeanett 

 21 Kristiansen Torstein Horghagen Esten Flermoen Markus 

 22 Knudsen Karl Erik Nordås Thomas Skramstad Arne Herleik 

 23 Skjekkeland Elise B. Ræge Matilde Brynildsen Stene Johanne 

 24 Lundem Elise Liseth Stensvand Randi Fjelltun Mjøen Elise 

 25 Strandbakken Silje Risbakken Tuva Elise Sjøvold Berit 

 26 Flaatedal Andrine Flo Flatebakken  Tuva  Nesheim Samuelsen Siril 

 27 Karlstrøm Mina Virum Vilde Otterlei Gimming Marte 

 28 Ellingsen Tor Erling Aschehoug Niels Henrik Odberg Tor Martin 

 29 Strømme Ingebjørg Lillesæter-Spendlove Andrea  Jalving Helene 

 30 Lillegård Madeleine  Semb Julie Horn Omdal Julie 

 31 Hedemark Sofia Foth Hildrum Kajsa Storsul Vareberg Kristin Øen 

 32 Jystad Kari Frøysa Helene Køltzow Pia 

 33 Lindsten Synne Nilsen Nicole Elisabeth Bergseng Ingeborg 

 34 Åmot Christoffer Bjordal Tor Henning    

 35 Langhelle Adrian Blomvågnes Isaksen Daniel Auran Oliver Saur 

 36 Spenning Matias Moe Nils Einar  Nordli Øverland Magnus Lie 

 37 Hermundsplass May-Britt Navrud Håkestad Aleksandra Grumheden Maria 

 38 Fremo Mari Kiplesund Skarset Sunniva Feen Hanne 

 39 Augland Ragna Marie Indrebø Helene Urkedal Aida 

 40 Eggehorn Marthan Gravaas Indrebø Ellen Berte    

 41 Kristina  Skuggen Cornelia  
 42 Øvstebø Randi Stige Aasebø Anne Marte   

 43 Klokk Lars Johan Botn Robert   

 44 Nordstrand Hallvard Roald Strømme Jon Harald   

 45 Behrentz Jan Kr. Thomassen Knut Ståle    
      
 36 TRIPLE ROOMS 108 pax 

 9 TWIN ROOMS 18 pax 

 45 Total number of rooms/pax 126 pax 
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ROMLISTE Eilat  - Nova Hotel 

 

Dykkere 

1 Aadland Odin Jean 

2 Aschehoug Niels Henrik 

3 Auran Oliver Saur 

4 Buodd Erik  

5 Byfuglien Ellinor  

6   

7 Eriksen Peder 

8 Feen Hanne 

9 Halvorsen Sofie 

10 Haug Vera Christine  Dietrich 

11 Kristiansen Torstein 

12 Lindland Hannah Walther 

13 Mentzoni Amalie 

14 Nævdal Ingunn Statle 

15 Ræge Matilde Brynildsen 

16 Samuelsen Siril 

17 Sjøvold Berit 

18 Skjekkeland Elise B. 

19 Skjelvik Sara Kanutte 

20 Sødal Thea 

21 Urkedal Aida 

22  

   Surname Name Surname Name Surname Name 

 1 Nybø Margrete Taranger Mari Lund Storaune Ragne Kolsum 

 2 Auran Maria Lia Marit Helene   

 3 Riise Karoline Hast Aase Sara Larsson Avi 

 4 Hansen Julie Tunheim Silje Antonsen Vilde Helen Aasland 

 5 Dybvik Mathias Brungot Gjørtz Jacob Sebastian Jacobsen Cornelius 

 6 Strømmen Thea Sofie Eikeland Kari Melen Thea 

 7 Hogseth Vilde Lindholm Moe Frida Solheim Magnussen Karolina 

 8 Krøger Iselin Helèn Sæle Magnhild  Tolsrød Alma Wahlstrøm 

 9 Liaaen Kristin Elise   Rypestøl Stine Sigrun Fiskå 

 10 Johnsen John Arvid   Thorsen Jens 

 11 Havro Sigrid Kleiven Julie Nummedal Vilde Brigtsen 

 12 Norderud Maren Haarklau Karin Bird Edvartsen Ingeborg Åmland 

 13 Sørland Julie Ullaland Mikalsen Emma Sofia Olsson Bjørnsen Sophie Iversen 

 14 Lysvold Isak Bjørkelo Aksel Omenås Iver 

 15 Bakken Malene Duås Eline Hellesø Susanne Sandtorv 

 16 Slora Ingrid Zahl Harneshaug Ida Katarina Øyjordet Tilde 

 17 Aarvik Jeanett Horghagen Esten Flermoen Markus 

 18 Knudsen Karl Erik Nordås Thomas Skramstad Arne Herleik 

 19 Lundem Elise Liseth Stensvand Randi Fjelltun Mjøen Elise 

 20 Strandbakken Silje Risbakken Tuva Elise Stene Johanne 

 21 Flaatedal Andrine Flo Flatebakken  Tuva  Nesheim   
 22 Karlstrøm Mina Virum Vilde Otterlei Gimming Marte 

 23 Strømme Ingebjørg Lillesæter-Spendlove Andrea  Jalving Helene 

 24 Lillegård Madeleine  Semb Julie Horn Omdal Julie 

 25 Hedemark Sofia Foth Hildrum Kajsa Storsul Vareberg Kristin Øen 

 26 Jystad Kari Frøysa Helene Køltzow Pia 

 27 Lindsten Synne Nilsen Nicole Elisabeth Grumheden Maria 

 28 Åmot Christoffer Ellingsen Tor Erling   
 29 Langhelle Adrian Blomvågnes Isaksen Daniel Bjordal Tor Henning  

 30 Spenning Matias Moe Nils Einar  Nordli Øverland Magnus Lie 

 31 Hermundsplass May-Britt Navrud Håkestad Aleksandra Augland Ragna Marie 

 32 Fremo Mari Kiplesund Skarset Sunniva Bergseng Ingeborg 

 33 Eggehorn Marthan Gravaas Indrebø Ellen Berte  Kristina  

 34 Aasebø Anne Marte Skuggen Cornelia   
 35 Øvstebø Randi Stige Indrebø Helene   
 36 Thomassen Knut Ståle  Botn Robert   

 37 Klokk Lars Johan Strømme Jon Harald   
 38 Behrentz Jan Kr. Nordstrand Hallvard Roald   
      
 27 TRIPLE ROOM 81  
 10 TWIN ROOM 20  
 37 Total number of rooms/pax 101  
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Sudoku - For viderekomne 
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Busslister 
  

Buss 1 Bjørn Nordholm 
1 Jan Kr. 
2 Aadland Odin Jean  
3 Aarvik Jeanett  
4 Melen Thea Eikeland 
5 Mentzoni Amalie Freding 
6 Mikalsen Emma Sofia Olsson   

7 Feen Hanne 
8 Aase Sara Bentsen 
9 Antonsen Vilde Helen Aasland 

10 Bjørnsen Sophie  Iversen 
11 Buodd Erik     

12 Aasebø Anne Marte 
13 Nummedal Vilde Brigtsen 
14 Nybø Margrete  
15 Nævdal Ingunn  Statle 
16 Byfuglien Ellinor   
17 Duås Eline    

18 Omenås Iver Boger 
19 Riise Karoline Hast 
20 Risbakken Tuva Elise  
21 Emblem Ruben  
22 Eriksen Peder    

23 Thomassen Knut Ståle Løvoll 
24 Gjørtz Jacob Sebastian   
25 Kleiven Julie  
26 Haarklau Karin Bird 
27 Rypestøl Stine Sigrun Fiskå 
28 Ræge Matilde  Brynildsen   

29 Halvorsen Sofie  
30 Hansen Julie  
31 Harneshaug Ida Katarina   
32 Samuelsen Siril  
33 Semb Julie  Horn   

34 Indrebø Ellen Berte 
35 Håkestad Aleksandra   
36 Jacobsen Cornelius Sand 
37 Jalving Helene  
38 Johnsen John Arvid   
39 Jystad Kari Postmyr   

41 Grumheden Maria 
42 Strandbakken Silje  
43 Strømme Ingebjørg  
44 Strømmen Thea Sofie Svinø 
45 Karlstrøm Mina Skjøthaug   

46 Fagerhol Kristina Nergård 
47 Knudsen Karl Erik Nævestad 
48 Kristiansen  Torstein Magnus 

Fett 49 Krøger Iselin Helèn   
50 Sæle Magnhild   

  

51 Strømme Jon Harald 
52 Tunheim Silje  
53 Vareberg Kristin  Øen 
54 Sødal Thea Katharina 

 

  Buss 2 – Ariel Frøytland 
1 Øvstebø Randi Stige 
2 Aschehoug Niels Henrik  
3 Tolsrød Alma Wahlstrøm 
4 Mjøen Elise  
5 Moe Frida  Solheim 
6 Auran Maria    

7 Auran Oliver Saur 
8 Nilsen Nicole Elisabeth   
9 Norderud Maren  

10 Nordås Thomas  
11 Bakken Malene Arefjord   

12 Botn Robert 
13 Edvartsen Ingeborg  
14 Eikeland Kari  
15 Ellingsen Tor Erling Philip 
16 Odberg Tor Martin Timaran 
17 Omdal Julie Gunnarsen   

18 Flaatedal  Andrine  Flo 
19 Flatebakken  Tuva  Nesheim  
20 Flermoen Markus 
21 Fremo Mari Kiplesund 
22 Frøysa Helene Honglian   

23 Skuggen Cornelia 
24 Haug Vera Christine  Dietrich 
25 Havro Sigrid  
26 Hedemark Sofia  Foth 
27 Sjøvold Berit Siding 
28 Skarset Sunniva    

29 Øverland Magnus Lie 
30 Øyjordet Tilde  
31 Hildrum Kajsa Storsul 
32 Hogseth Vilde Lindholm 
33 Horghagen Esten    

34 Indrebø Helene 
35 Skjekkeland Elise Brudevoll 
36 Skjelvik Sara Kanutte  
37 Skramstad Arne Herleik  
38 Slora Ingrid Zahl 
39 Spenning Matias    

41 Bjordal Tor Henning  
42 Stene Johanne Almestad 
43 Stensvand Randi  Fjelltun 
44 Storaune Ragne  Kolsum 
45 Moe Nils Einar  Nordli   

46 Eggehorn Martha Gravås 
47 Sørland Julie  Ullaland 
48 Taranger Mari  Lund 
49 Thorsen Jens  
50 Hermundsplass May-Britt  

Navrud 
  
  

51 Augland Ragna Marie 
52 Lia Marit Helene  
53 Liaaen Kristin Elise  
54 Køltzow Pia  

 

  Buss 3  
 

1 Klokk Lars Johan Til B1 

2 Lundem  Elise  Liseth Til B1 

3 Lysvold Isak  Til B1 

4 Magnussen Karolina Elise Til B1 

5 Bjørkelo Aksel  Til B1 

6 Virum Vilde Otterlei  Til B1 
  

 

7 Urkedal Aida Irene 
Kjerstad 

Til B1 

8 Bergseng Ingeborg Til B1 

9 Lindland Hannah  Walther Til B1 

10 Lindsten Synne  Til B1 

11 Isaksen Daniel   Til B1 

12 Larsson Avi Martha Til B1 

13 Lillegård Madeleine   Til B1 
   

14 Nordstrand Hallvard 
Roald 

Til B2 

15 Lillesæter-Spendlove 
Andrea   

Til B2 

16 Åmot Christoffer  Til B2 

17 Gimming Marte Sand Til B2 

18 Hellesø  Susanne Sandtorv Til B2 

19 Dybvik Mathias Brungot Til B2 

20 Langhelle Adrian  
Blomvågnes 

Til B2 

   

 
Dykkerne reiser med buss 3 fra 
Jerusalem. 

 

 


