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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 Ohalo – Ved Galileasjøen
+972-4 667 5555

Jerusalem Gate Hotel
+927-2-500 8500

St Gabriel.Hotell Betlehem
+972 – 2-275-9990

Reiseledere og guider

Egne guider følger oss i Betlehem og Hebron, men vi har ikke
mob til disse.

Koordineringskontakt mot eksterne reiseledere: Sven
Buss 1 – Ansvarlig: Martha og Hallvard.
Buss 2 – Ansvarlig: Sven og Hilde-Karin

De norske mobilnummerne er kostbare å besvare i Israel.
Bruk dem bare i nødsfall. Sven vil kunngjøre et israelsk
mobnr som vi kan nås på under turen. SMS fungerer fint
også til norske nummer!
Sven mobil: +47 92 82 71 17 (kun sms)

Guider
Buss 1 - Ariel Frøytland +972 546 299973
Buss 2 - Bjørn Nordholm +972 52 250 296

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, noe flymat får vi. 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 8,5.

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:
Følg alle ordninger som blir gitt underveis i turen. Vi vet ennå ikke hvor mye vi kan gå på egenhånd. Dersom vi får gå
i grupper gjelder:
o Gå aldri alene og spør alltid personalet (bussleder eller tilsyn) før dere går noe sted ut av gruppen. Vær
minst 3 sammen. 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 brukes bare etter avtale.
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 i arabiske byer) er det et krav til at vi bruker klær som dekker skuldre og knær.
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Kart Nasaret - Gallilea – Golan

Torsdag 4. november
Tilsyn: Martha

Kl. 04.45 Bussavgang

Værmelding:

OPPMØTE 15 minutt før avgang!!!!!
Flyruter:
SK1313 04NOV AES-OSL 0650 0750
TK1752 04NOV OSL-IST 1130 1725
TK 864 04NOV IST-TLV
1825 1925
Det kan gå med litt tid til testing på flyplassen når vi kommer
fram.
Transport fra Ben Gurion Airport - Tel Aviv til Kibbutz Ohalo.
Hotellet ligger i sørenden av Gallileasjøen, nedenfor Golan,
på et område som har tilhørt Israel siden 1948. Det er 3,5 km
løpetur til det anekterte Golan – grensa mot Syria før 1968
og 10,5 km til dagens grense mot Jordan.
Her skal vi bo i tre netter.
Kl 24.00 – Ro.
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Fredag 5. november

Tilsyn: Knut Ståle
Ofd: Martha
Kl 6.30 Jogging til den gamle grensen
Kl 7.30: Frokost
Kl 8.30: Avreise
Sachne – Badestopp.
Lunsj med samtale i kibbutz Mazra
Nazareth Village og rusle i Nasaret
Kl 18.30
Kl 20.00:
Kveldssamling (Knut Ståle)
Kl. 23.00
Ro for kvelden

SUDOKU

Dette er området ved Sakne (Blå D ved ruta vår). 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.
5

Lørdag 6. november

Tilsyn: Hilde Charlotte
OFD: Hallvard
Kl 06.30
Jogging nedover langs Jordanelva.
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
Kl 18.30
Middag
Kl 20.00
Kveldssamling (Hilde C)
Kl 23.00
Alle inne på hotellet Ohalo

Søndag 7. november

Tilsyn: Sven
Kl 6.30:
Kl 7.30:

Kl ??
Kl 20.30
Kl 23.00:

OFD: Sven
Frokost
Pakking og avreise.
Kaser El Yahud (Døpeplassen) - OFD, Jeriko med lunsj på Green
Valley Restaurant og møte med Seeds of Hope før/etter lunsj,
Masada med kabelbane opp og vandre ned den romerske
rampen, vi kjører til Kfar Hanokdim, får møte med beduin,
leirbål og overnatting i beduin telt.
Dykkerne drar med kabelbanen ned etter endt omvisning på
Masada, Bjørn blir med bussen, det blir et badestopp i
Dødehavet på vei til Eilat. Bjørn bor på Nova hotell mens
dykkerne bor på Isrotel Yam Suf og møter Leif Roar der.
Middag på Kfar Hanokdim.
Kveldssamling rundt leirbålet (Cornelia)
Ro
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Værmelding Kfar Hanokdim

Mandag 8. november

Tilsyn: Hilde-Karin
OFD: Hilde Charlotte
Kl 05.25
Morgenjogging til en liten topp der vi kan se på..
Kl 05.53:
Soloppgang
Kl 06.30:
Frokost
Kamelriding
Kjøre til Ein Bokek
Lunsj på egen hånd.
Bade i Dødehavet. Alle får 1 håndkle utdelt på Premiere
Beach.
Mulighet for rusletur i liten elv opp til kilden eller
fjelltur. Kjøre til Eilat
Kl 18.30:
Middag Nova hotel Eilat
Kl 20.00:
Kveldssamling Nova hotel (Hilde-Karin)
Kl 23.00:
Ro

Værmelding Ein Bokek

Tirsdag 9. november

Tilsyn: Knut Ståle
OFD: Cornelia
Kl. 07.00
Morgenjogg til grensen mot Jordan.
Kl. 08.00
Frokost
Kl. 09.00
Avreise til Coral Beach
Lunsj på egen hånd – Coral Beach eller i Eilat?
Rolig dag – forhåpentlig litt mulighet til å streife i Eilat
også.
Kl 18.30
Middag
Kl 20.00:
Kveldssamling (Knut Ståle)
Kl. 23.00
Alle inne – Nova hotel

Onsdag 10. november

Værmelding Eilat

Tilsyn: Cornelia
OFD: Hilde-Karin
Kl 06.30:
Frokost
Kl 07.00:
Avreise
348 km kjøring til lunsj i Ramat Rachel – beregnet til 4 timer og 15 minutt.
10 minutt stopp ved Mitzpe Ramon.
Kl 11.30
Lunsj i Ramat Rachel
Kl 12.30
Yad Vashem – om mulig møte med tidsvitne – 3 timers besøk før turen går til Betlehem,
Kl 15.30
Avreise mot Betlehem - stopp ved muren på vei til hotellet. Muren ble bygd av Israel for å beskytte mot
terror og for å gi israels egen befolkning en større trygghet. I muren er det kontrollposter og det tar tid å passere. 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. Vi tar en kort stopp ved muren for å forsøke ta bilder av gatekunsten,
Kl 18.30:
Middag på hotell
Kl 20.30:
Kveldssamling med besøk fra Wi'am: The Palestinian Conflict Transformation Center (Hilde-Karin).
Vi er heldige som får besøk av organisasjonen mr Zoughbi Executive Director of Wi´am, som arbeider for å utvikle gode
forhold innad i det palestinske samfunnet. «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.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.
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Torsdag 11. november

Tilsyn: Martha
OFD: Knut StåleKl 07.00:
Frokost
Kl 08.00:
Ferdig spist frokost, pakket i busser og klar for avreise.
Betlehem. Fødselskirken, etterpå Hyrdemarkene med OFD.
Lunsj på Tent Restaurant
Kl 12.00
Avreise mot Hebron
Omvisning i glassblåserverksted og forhåpentlig
inne i sentrum av Hebron – ved
Abrahamgrotta.
Kl 16.30
Avreise buss fra Hebron (ca 1,5 t kjøring)
Kl 18.30:
Middag – Jerusalem Gate Hotel
Kl 20.30:
Kveldssamling med Besøk av
Rabbi Michael Melchior ( Sven)
Kl 23.00:
Ro – alle inne. Jerusalem Gate Hotel

Kart Vestbredden

8

Fredag 12. november

Tilsyn: Hilde Charlotte
OFD: Hilde-Karin
Kl 6.30:
Hvis vi skal komme oss opp på tempelplassen er dette en
av mulighetene… Morgenjogging om det ikke går.
Kl 7.30
Frokost
Vi drar til det jødiske markedet «Mehane Yehuda», etterpå drar vi til
Vestmuren og kan gå litt i gamle byen.
Kl 18.30
Kl 20.00
Kl 23.00

Middag
Kveldssamling (Hilde Charlotte)
Ro på hotellet

Kart Jerusalem
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Værmelding Jerusalem

Lørdag 13. november
Tilsyn: Sven
Kl 7.30
Kl 8.00

Dersom vi ikke kom oss på tempelberget i går, kanskje i dag?
Frokost

Oljeberget, Getsemane, St. Anna, Via Dolorosa, Gravkirken, lunsj i gamlebyen (ikke inkl.) og Gordons Golgata med
nattverd
Kl 18.00
Kl 19.30
Kl 22.00

Middag
Kveldssamling (Martha)
Ro på hotellet

Enda et Jerusalemkart:

Søndag 14. november
03.30:
04.00:

Pakke i bussene – nattmat..
Avreise

TK 785 14NOV TLV-IST
0725 1045
TK1753 14NOV IST-OSL 1440 1625
SK1336 14NOV OSL-AES 2055 2150
Kl 22.15


Buss Vigra – Hatleholen.

Langtidsvarsel Hatleholen:

Velkommen hjem!
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Sudoku

OPPGAVETEKSTER

Land

Antall innbyggere
(millioner)

Bruttonasjonalprodukt
(milliarder
US dollar)

Prosent av
Eksport av
BNP brukt på råolje per år
Militære (%) (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

Floran og faunan i Israel
Av Berge Granerød

I denne teksten skal jeg skrive om plantelivet og dyrelivet som befinner seg i Israel. Jeg skal fortelle litt
om vanlige planter som man kan se i Israel og vanlige dyr. Hva er vanlige dyr og vanlige planter i Israel?
I Israel er plantelivet et subtropsik middelhavsflora med busker og enkelte trær. Det at det er subtropisk
vil si at det gjelder subtropiske klima der det er lange og varme sommre, og der middelteperaturen for
varmeste måneden er over 22 ℃. Det er lite skog og mye maquiskratt. På mange overbeitede og tørre
steder er det garrigue som lokalt blir kalt batha. På steppene er det liljevekster tidlig om våren. Disse
liljevekstene visner fort bort og gir plass for at steppegress og tornete urter kan gro.
Marqusikratt eller maquis er tett og høy vegetasjon som busker og lave trær. Mange av disse buskene
og trærne er eviggrønne. Marquis er ofte et resultat av beiting og avskoging. Disse typer planter er
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vanlige i middelhavsområdet. Mest typisk og oftest gror de på sur bunn. De mest dominerende marquist
plantene er jorbærtre, lyngtre, cistrose-arter, myrt og korkeik.
Garrigue er åpen og lavvokst krattvegetasjon. De vokser på steinete og tørre steder i land i
middelhavsområdet. De vosker helst på kalkbunn. Garrigue plantearten blir dominert av lave busker og
dvergbusker som ofte er eviggrønne. Disse buskene pleier som regel å væer tornete. Garrigue er ikke en
naturlig vegetasjonstype. Den har kommet fram som et resultat av virksomheten mennesket har hatt.
Vanlige planter i garrigue slekten er rosmarin, timian, lavendal, isop, solrose og salvie. Lokalt i Israel blir
ordet batha brukt om garrigue-vegetasjonen. I andre land som Spania og Hellas blir navnene tomillares
og phrygana brukt.
På vårtider på steppene i Israel gror det mange forskjellige liljevekster, men disse liljevekstene visner
fort for å gi plass til en åpen vegetasjon av tornete urter og steppegress.
I Israel lever det mange forskjellige dyrearter som pattedyr, reptiler, fisk, fugler og virvelløse dyr.
På grunn av Israels geografiske og klimatiske mangfold. For mange av dyrene som befinner seg i Israel
funker landet som en grense for territorium dems. For de som kommer fra den palearkitske sone
fungerer ørkenen som en grense. For de artene fra Afrikas ørkener funker kysten av Middelhavet som
grense. Mange pattedyr har også vært lokalt utryddet i Israel, men disse blir nå reintrodusert. Den
persiske hjorten og rådyr er noen av disse.
I Israel bor det om lag 100 arter av reptiler. En tredjedel av disse bor i nordlige områder. Det har
heldigvis ikke vært så stor lokal utrydding på reptiler som på pattedyr. Noen av de som har blitt utryddet
i Israel er nilkrokodillen og europeisk sumpskilpadde.
I dag lever det ca. 1 728 forskjellige fiskearter. 410 av disse artene holder til i Middelhavet. Populasjonen
med fisk har drastisk sunket og fisk som hører hjemme i Israel blir truet. To fisker som ligger i truet
sonen er Acanthobrama telavivensis og nemacheilus dori.
I Israel kan man se mange forskjellige fugler fra store deler av verden. Israel ligger på en svært mye
brukt reiserute fra Europa, Vest-Asia og Afrika. De siste årene har antall rovfugler minket kraftig i Israel.
Mye av dette er på grunn av forgitning av byttedyr. Det finnes 511 forskjellige arter fugler i Israel på
forskjellige årstider. Noen fugler man kan se i Israel er gråspurv, orienlerke og hærfugl. Liten funfact om
hærfuglen er at det er Israels nasjonalfugl.
Nå litt om viverlløse dyr. Vivelløse dyr er en betegnelse som blir brukt om dyr uten ryggrad eller
ryggstreng. De virvelløse dyrene omfatter dyr som insekter, krepsdyr, meitemark, koralldyr, snegler og
skjell. Israel har ca 30 000 virvelløse dyr. 22 500 av disse er insekter og 3 900 er leddyr. I Israel finnes det
insekter fra 27 av 29 forskjellige insektsordener. Noen inneskter i Israel er grasshoppere, maur og
skorpioner.
Israel er også hjem til noen fremmede arter. Mange av disse er bløtdyr. Fremmede artrer vil si at de er
brakt inn i landet av mennesker. Siden 2008 har det blit identifisert over 200 fremmede arter. Mange av
disse blir sett på som skadedyr.
Så for å oppsumere har Israel et stort mangfold av planter og dyr. Mange av plantene som gror i Israel er
på grunn av varmen og underlagget. Noen typiske planter er lyngtre, korkeit, salvie og liljer. Noen
typiske dyr er nubisk steinbukk og insekter.
Hvordan kan de tre verdensreligionene…

kristendommen, Islam og Jødedommen leve sammen i fred i Jerusalem, og har det alltid vært slik?
Av Astrid Arnesen

Jerusalem betraktes som hjertet til de tre abrahamittiske religionene, Kristendommen, Jødedommen og
Islam. I hver av religionene har byen en viktig religiøs betydning, da mye av historien, som viktige
personer og hendelser knyttes til Jerusalem. Derfor inneholder byen både tallrike synagoger, kirker og
moskeer. For de kristne er byen betydningsfull ettersom de tror det var der Jesus ble korsfestet og stod
opp igjen fra de døde. De hellige kirkene i byen er derfor bygget på de stedene der de tror disse
hendelsene fant sted. For jødene er derimot Jerusalem verdifull fordi de tror at byen ble gitt i gave fra
Gud. Vestmuren i Jerusalem er restene fra den gamle støttemuren til tempelhøyden, noe som anses for
å være det mest hellige stedet i Jødedommen. Her skal det første og det andre jødiske tempelet ha stått,
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inntil romerne ødela bygget i 70 evt. Der tempelet tidligere sto, står i dag Al-aqsa moskeen, vendt mot
Mekka og Medina. Stedet regnes som det tredje mest hellige i Islam . Plasseringen av kuppelen i
moskeen sies å være området Muhammed steg opp til himmelen med en bevinget hest for å motta
Guds bud.
Majoriteten av menneskene i byen er jøder, og utgjør om lag 75% av befolkingen. Muslimene utgjør
omtrent 18%, og de kristne kun 2%. I Jerusalem bor de ulike religiøse gruppene side om side, men i
tydelige adskilte distrikter. Byen er hovedsakelig delt inn i øst og vest, der den vestlige delen styres av
Israel, mens den østlige delen kontrolleres av Jordan. Den vestlige delen representerer for det meste
jøder, mens den østlige delen representerer for det meste muslimer. Selv om byen er “delt i to”, hvor
jødene og muslimene forholdvis er majoriteten i hver sin del, er det også to andre adskilte områder. Ett
område for kristne, og ett for det armenske folket. Ut ifra denne realiteten er det vanskelig å forestille
seg hvordan de klarer å leve i fred og harmoni med hverandre når de lever så adskilt fra hverandre!
Likevel, kan det ha betydning at store deler av befolkningen er dypt troende og vier mesteparten av sitt
liv til religion. I tillegg til at mange finner det helt essensielt og naturlig å bli boende nær de hellige
plassene. For på den måten er de nødt til å akseptere og respektere hverandres religiøse ulikheter. Selv
om det er uenighet omkring de religiøse aspektene, må de forholde seg til hverandre når det gjelder
saker utenom religion, for eksempel jobb og kontakter knyttet til det. Dette er viktig for å bevare fred i
byen.
Andre utfordringer angående fredsbevaring i Jerusalem handler om holdningene i de forskjellige
religionene. Den sterke troen til store deler av befolkningen i Jerusalem, som ofte betyr en veldig strengt
og nøyaktig praktisering av hellige tekstene, er med på å begrense et tettere bånd mellom de ulike
religionene. Grunnen til det er at i mange av de hellige tekstene står det skrevet mye om hvordan man
skal forholde seg til andre religioner. I den vestlige delen av verden er ikke denne problemstillingen like
utbredt og omfattende fordi mange har et mer modernisert forhold til religion og de hellige tekstene.
Noe som også er en katalysator for mer aksept og respekt blant folket knyttet til religion. I Jerusalem blir
de unge generasjonene vitne til den påfallende religiøse splittelsen i byen og blir lært opp til å akseptere
det, noe som hindrer et bedre samhold. Det kan nok være at det må en slags religiøs revolusjon eller
opprør til som demper religionens innflytelse på menneske og dermed samfunnet i Jerusalem, for at
byen kan smelte mer sammen.
Gjennom tidene har de ulike religionene satt krav på geografiske områder i Jerusalem og områdene
rundt, noe som har ført til mye uro. Selv i dag er det mye uenighet omkring områdene rundt byen, en
territorial krig. Et tema som tilspisset seg kraftig etter andre verdenskrig og holocaust, da jødene fikk
tildelt et eget område i 1948, som i dag kalles Israel. I 1967 okkuperte Israel den østlige delen av
Jerusalem, vestbredden, og Gaza. I dag ønsker fremdeles Palestina, altså den opprinnelige staten og som
representerer muslimene, de tidligere landegrensene tilbake. Denne konflikten er noe av hovedgrunnen
til den evige uroen i Jerusalem og påvirker livet til befolkingen. Spesielt fordi religion er så personlig og
sensitivt for mange! Situasjonen for øyeblikket i Jerusalem er preget av den israelske kontrolleringen av
byen, hvor en ny lov tillater jøder som kan bevise eierskap til boliger før 1948, å kreve dem tilbake. På
den måten drive vekk de nåværende bosatte. Palestinerne i Jerusalem føler på en ekstrem
urettferdighet, og har gjort at mange har tydd til vold for å ytre sin motstand ovenfor styret. Den
spesielle situasjonen har gjort at den palestinske, yngre generasjonen har lite å tape på med å gjøre
opprør, fordi de likevel vil bli drevet på flukt fra deres eget hjemsted. Senest i mai 2021 foregikk det en
fire dagers kamp mellom israelsk politi og palestinere, der nettopp denne saken ligger til grunn for
uroen .
Det er åpenbart at situasjonen i Jerusalem er ypperst krevende! Ulike religioner som lever adskilt fra
hverandre, men som likevel har et hverdagslig forhold til hverandre. Den territoriale konflikten mellom
Israel og Palestina som er i konstant utvikling preger livet til befolkningen på mange områder. Religion
og tro står sterkt i byen, og har en finger med i spillet i konflikten rundt og i byen, noe som ikke gjør det
lettere for å bevare fred. For, befolkingen i Jerusalem ønsker fred, men ikke for enhver pris. Så hvordan
kommer situasjonen til å utvikle seg, vil den unge generasjonen se lys i tunnelen, og få en mer tilnærmet
fredelig fremtid eller vil det alltid være spenning og antydning til konflikt i luften?
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Palestinere under Israel-Palestina-konflikten
Av Carina Schjølberg

Siden 1967 har mange palestinere levd
under Israelsk okkupasjon. IsraelPalestina-konflikten er hovedsakelig en
territorial konflikt mellom det palestinske
folket og staten Israel (FN, 2021). Og
ettersom at konflikten er preget av et
svært skjevt maktforhold mellom et
sterkt militært Israel, med stor støtte fra
USA mot folk fra Palestina uten egen stat,
er det interessant å se hvilke
konsekvenser dette har for den
palestinske befolkningen. Spesielt med tanke på menneskerettigheter, sikkerhetsmuren og
okkupasjonen i seg selv. Så hvilke begrensninger og konsekvenser har Israels okkupasjon hatt mot
palestinere?
Okkupasjonen har fordrevet mange palestinere og ført til flere menneskerettighetsbrudd. Flere tusen
palestinere har blitt fordrevet fra landet sitt med makt, eller så har livsgrunnlaget deres blitt ødelagt for
å tvinge dem til å flytte. Husene deres jevnes med ut jorden og israelske bosetninger blir bygd ulovlig på
okkupasjonsområdene. Når det kommer til menneskerettighetsbrudd så har måten israelske
myndigheter håndhevet okkupasjonen på, undergravd de fleste rettighetene til palestinerne. Israel skal
sikre at de okkuperte områdene er trygge og har nok tilgang til bolig, mat, utdanning, helseomsorg og
andre grunnleggende behov, men de okkuperte områdene er ikke trygge og har ikke de
nødvendighetene se skal ha (Amnesty, 2021). Fattigdom og arbeidsløshet har eksplodert, i tillegg til
helseproblemer og feilernæring i Gaza og på Vestbredden. Ca. 60% av befolkningen lever i dag under
fattigdomsgrensen og arbeidsløsheten har steget til ca. 50%. Men palestinske myndigheter har også
vært ansvarlige for menneskerettighetsbrudd, blant annet så risikerer menneskerettighetsforkjempere,
folk som kritiserer palestinske myndigheter og journalister fengsling og tortur. Og palestinske kvinner får
minimal beskyttelse mot kjønn basert vold, inkludert æresdrap (Amnesty, 2021). Samtidig som at
palestinske områder er preget av krig og ødeleggelser som påvirker befolkningen ved at sivile dør eller
områder blir ødelagt. Så mange tusener har mistet sine hjem og opplevd menneskerettighetsbrudd som
en konsekvens av konflikten.
Israels barriere langs Gaza har tatt fra palestineres
frihet og muligheten til gode levevilkår. Blokaden
langs Gazastripen ble bygget ifølge Israel som et
sikkerhetstiltak for å stoppe terrorister inn til
Israel. Muren blir også kalt sikkerhetsmuren,
antiterrorgjerdet og Apartheid-muren. Blokaden er
ulovlig ifølge den internasjonale domstolen i Haag
(Amnesty, 2021). Muren er med på å bidra til
unødvendige lidelser og har en ødeleggende
effekt, blant annet fordi palestinere som bor i Gaza
møter på sperringer overalt. Syke barn, fødende
kvinner, skadde mennesker og andre som er på vei
til sykehus må bruke lang tid dit fordi de må ta
lange omveier, som kan koste liv og koster liv ifølge
generalsekretæren i Amnesty i Norge, John Peder
Egenæs. Muren bryter også med bevegelsesfriheten til palestinerne, for staten Israel kontrollerer alt så
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palestinerne kan ikke dra hvor de vil, som går for eksempel utover de som skal på jobb, skolen eller de
som vil dra ut av landet. I tillegg så går også blokaden utover forsyninger med energi og
byggematerialer, og dermed gjør det vanskelig å bygge eller opprettholde nødvendig infrastruktur.
Blokaden er i tillegg med på å stoppe leveringer av andre varer, som gjør at det er mangel på tilgang til
rent vann, bolig, arbeid og helseomsorg. Den illegale blokaden er altså med på å ødelegge infrastruktur,
forverre den humanitære krisen, tar liv og gjør livet til palestinerne generelt mye vanskeligere.
Den grådige vaksinepolitikken til Israel har hatt konsekvenser for palestinere. Da millioner i Israel var på
vei til en viss normalitet, med flertallet av befolkningen fullvaksinerte mot korona, var det ingen
massevaksinasjon i sikte for palestinerne i de okkuperte områdene som var i full lockdown. Gaza og
Vestbredden fikk ikke nok vaksinedoser, bare nok til 0.8% av den palestinske befolkningen (Doctors
without borders,2021). Staten Israel vaksinerte mange av deres befolkning, til og med de som bor på de
ulovlige bosetningene på Vestbredden. Selv om Israel har ansvar for at palestinerne skal ha tilgang på
vaksiner ifølge Genève konvensjonen, hevdet Israel at dette ansvaret falt på palestinske myndigheter på
grunn av Oslo-avtalen. Men, siden palestinske myndigheter ikke har de ressursene som trengs og har
begrenset myndighet, blir ikke israelske myndigheter fritatt fra ansvaret under folkeretten, ettersom at
de fortsatt er okkupasjonsmakten (HRW, u.å). Palestinske myndigheter fikk tilbud om 1 millioner doser,
men avslo på grunn av at de ikke møtte deres standarder og kom til å «utløpe» før de nådde den
palestinske befolkningen. Noen kan mene at dette er feil, mens andre kan mene at det å ha tilgang på
trygge vaksiner er viktigst. Men alt i alt så burde palestinere ha lik tilgang til vaksiner som israelitter
uavhengig om hvor de bor eller hvem de er. For grådighet og maktkamp burde ikke være grunnen til at
palestinere mister tilgangen til levebrødet sitt eller mister et familiemedlem.
For å oppsummere, det å være en palestiner i Palestina har sine konsekvenser. De opplever
menneskerettighetsbrudd, mister sine hjem og områder, mister friheten og får ikke lik tilgang på
vaksiner som israelitter. De blir sett ned på av en stat selv om de bare ønsker seg et vanlig liv, med en
god utdanning, jobb, et trygt sted å bo og en familie. Hele situasjonen virker muligens håpløs og
vanskelig for mange palestinere, men tross de store utfordringene så jobber de hard og finner det
positive i det negative.
USAs påvirkningskraft på Israel-Palestina konflikten
Av Anniken Jensen

Israel-Palestina konflikten er en pågående territorial konflikt mellom to parter som har ulike
virkelighetsoppfatninger. Konflikten startet i 1948 da Israel ble tildelt palestinske landområder som
kompensasjon for det enorme tapet etter Holocaust. Områdene ble tatt gjennom krigføring og makt, og
med supermakten USA på sin side gikk dette sterkt ut over den palestinske befolkningen. USA er selv
ikke en del av konflikten, men har likevel hatt en stor påvirkningskraft på hvordan forholdet mellom
Palestina og Israel har vært i endring gjennom årene. I denne oppgaven skal jeg skal ta for meg hvordan
presidentskifte i USA hatt påvirkning på Israel-Palestina konflikten.
Som den eneste supermakten i verden har det vært store forventninger til at USAs presidenter skal greie
å presse frem en løsning på konflikten mellom Israel og Palestina. I 1993, på tampen av sin periode som
USAs president, greier Bill Clinton å besegle den såkalte Oslo-avtalen. Den skulle bygge en gradvis og
langvarig fredsløsning mellom de to partene. Dette var den første politiske avtalen mellom Israel og
Palestina og gikk hovedsakelig ut på at de to partenes gjensidige anerkjennelse. Dette var et stort
gjennombrudd da det brakte de to partene sammen i et forpliktende samarbeid.
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Yitzhak Rabin, Bill Clinton og Yasir Arafat under møtet i Washington da Oslo-avtalen ble undertegnet. Et
historisk håndtrykk.
Oslo-avtalen skapte optimisme blant mange, men 20 år senere er situasjonen i Israel og de palestinske
områdene ikke blitt noe bedre, tvert imot. Jensehaugen mener dette har med at Palestinerne spilte ut
kortene sine for tidlig, i tillegg hadde israel langt flere kort å spille på. Palestina hadde ingen
sanksjonsmuligheter, og Israel hadde dermed kontrollen.
I 2001 ble Georg W. Bush valgt til ny president i USA. Bush var republikaner og svært Israelvennlig, dette
sto dermed i stor kontrast med Obamas holdninger til Israel da han ble senere valgt som president i
2009. Obamas politikk ble på mange måter et brudd med den tidligere presidentens syn på konflikten.
Bush så på konflikten som en del av “krigen mot terror”, der Israel var nøkkelen til demokrati og
Palestinerne var terrorister. Dette var en konservativ holdning som satt igjen etter den kalde krigen. Da
Obama ble president ville han rekke ut en hånd til den muslimske verden. Dermed skulle kunne det
tenkes at det ville bli en stor overgang mellom de to president periodene. Det ble det ikke, Obamas
tilnærming var ikke veldig ulik Bush sin 2. periode som president. Etter kun 1 år kunne Obama
innrømme at han hadde overvurdert regjeringens muligheter da han tidligere gikk ute å sa at det «vil
være politikken til min administrasjon aktivt og aggressivt å forsøke å få til en varig fred mellom Israel og
palestinerne, samt mellom Israel og dets arabiske naboer». Etter 8 år som president etterlater Obama
seg et iskald forhold mellom USA og den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu, et forhold som
tidligere hadde vært sterkt. Dette skyldte ulike tilnærminger til konflikten. Obama valgte en diplomatisk
tilnærming, Netanyahu hadde derimot mere tro på å vise styrke og makt, blant annet gjennom militære.
Fra Barack Obamas tid som president til Donald Trump ble overgangen brå. Obama hadde vært kritisk til
Netanyahus tilnærming til Palestina og konflikten. Trump var derimot ikke det, og legger under sin 4
årige periode som president, frem en fredsplan som nærmest kun gagner Israel. Tidligere i Desember
2017 hadde også Trump anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad ved å flytte den amerikanske
ambassaden dit. Det ble dermed mere og mere klart at USA ikke lenger var en nøytral fredsmegler.
Fredsavtalen begraver det siste som var igjen av Oslo-avtalen, og målet om en Palestinsk stat blir mindre
og mindre sannsynlig. Mange mener at dette var alt annet en “århundrets avtale”, som Trump omtalte
det som. Planen strider mot FNs sikkerhetsråd. Drømmen om et fritt Israel og et fritt palestina er ifølge
flere eksperter ikke lenger mulig etter Trumps fredsavtale. Men samtidig som avtalen møter sterk
kritikk, blir den også hyllet av andre. Egypts president Abdel Fattah al-Sisi roser avtalen, og mener det vil
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bidra til skape fred i Midtøsten. Dette er grunnet at avtalen førte til et diplomatisk bånd mellom Israel
og De forente arabiske emirater, noe man lenge så på som lite sannsynlig.
Alle de amerikanske presidentene har vært venner og allierte av Israel, og Trump mest av dem alle. USAs
nåværende president Joe Biden tar dermed et langt mere nyansert standpunkt, i motsetning til Trump.
Våren 2021 blusser konflikten opp igjen med voldig uro og rakettskyting. Dette gjør at Biden i større
grad blir nødt til å ta stilling til problemet. Biden var visepresident under Obama, hvordan vil dette
forme avgjørelsene hans? Greier han å beholde det gode forholdet mellom USA og Israel, men samtidig
holde seg nyansert og nøytral? Vi vet at Israel-Palestina konflikten vil fortsette og utvikle seg, men i
hvilken retning kan være vanskelig å forutse. Kanskje vil Amerikansk presidentskifte spille en viktig rolle
for Israel-Palestina konflikten i tiden som kommer.
Israels krigs historie
Av Nora Wigen

Den 14. Mai 1948, ble Israel opprettet med intensjonen om å bli en jødisk stat hvor jøder slapp
forfølgelse og den voksende antisemittismen. Det ble derimot ikke så enkelt å ta dette stedet og kalle
det for Israel, da det allerede var en befolkning der, som ikke var jøder. Denne befolkningen var
Palestinere. Allerede dagen etter den første statsministeren David Ben-Gurion erklærte landet for Israel
og selvstendig, erklærte de arabiske nabolandene krig mot Israel.
Krigspreget historie
Palestina krigen
Som sagt tidligere kom Israels første krig allerede dagen etter stiftelsen, og er i Israel kjent som
«Frigjørings krigen», hvor palestinerne kaller den for «al-Nakba (katastrofen)». Selve krigskonflikten var
allerede i gang november 1947, da sionistiske og arabiske styrker sloss om det britiske mandatområdet.
I selve krigen sloss Israel imot Palestina, Jordan (Transjordan), Egypt, Irak, Libanon og Syria. Krigen var i
hovedsak om retten på landområdet, hvor sionistene (jødene) måtte vinne for å ha et sted hvor de slapp
forfølgelse og diskriminering, og Palestinerne måtte vinne for å beholde landet sitt som de hadde hatt i
alle de år. Krigen for de resterende arabiske statene omhandlet hovedsakelig makt og politisk kontroll
ovenfor de religiøse stedene og islamske verdiene i Jerusalem.
Da krigen ble formelt avsluttet ved våpenstillstandavtalen i juli 1949, stod Israel med 22% mer
landområde enn FNs delingsplan hadde planlagt den jødiske staten skulle ha. Denne Krigen førte til at
omtrent 750 000 palestinere ble tvunget på flukt fra hjemlandet sitt.
Selv om krigen ble avsluttet, fortsatte uenighetene mellom Palestina og Israel da de aldri kom fram til
noen politisk fredsavtale, bare våpenhvile. Dette gjaldt også for de arabiske landene Jordan
(Transjordan), Egypt, Irak, Libanon og Syria. I våpenhvilen var det flere små konflikter ved den israelske
grensen til Egypt og Jordan. Det ble også innført en økonomisk boikott imot Israel blant de arabiske
landene. Ved boikotten ble det ført en voldsom hatretorikk som flere ganger ga bristepunkt for den
jødiske staten.
Suezkrisen
I 1956 kom den andre arabisk-israelske krigen, som blant annet blir kalt suezkrisen. I denne krigen ble
blant annet Storbritannia og Frankrike, Israels allierte. Frankrike og Storbritannia var bekymret over
Generalen til Egypt, Gamal Abdel Nasser. Generalen hadde tidligere trukket ut britiske tropper som var
ved Suezkanalen, og forhandlet med flere forskjellige land angående utbygging av kanalen. Dette førte
til at Frankrike og Storbritannia følte at sine stormaktsinteresser ble truet av Suezkanalens økonomiske
muligheter, og valgte å forhandle med Israel for å legge press på Egypt. Denne krigen ble kortvarig da
allerede samme år FNs sikkerhetsråd krevde full Israelsk tilbaketrekning.
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Seksdagerskrigen
I 1967 fra og med 5. juni til 10. juni gikk Israel og flere arabiske stater, hovedsakelig Egypt, Jordan og
Syria inn i en kortvarig, men utslagsgivende krig. Denne krigen ga store følger for Midtøsten og Israel,
som etter krigen ble en okkupasjonsmakt. Denne krigen ble ga både nasjonalisme til palestinere, og
førte til en FN resolusjon som krevde at arabiske stater måtte anerkjenne eksistensen til Israel. Israel har
den dag i dag fortsatt kontroll over flere deler av steder som ble okkupert i seksdagerskrigen, blant
annet vestbredden, Golanhøydene og øst-Jerusalem.
Seksdagerskrigen var i realiteten tre kriger, Israel angrep Egypt, Jordan angrep Israel, så angrep Israel
Syria. Allerede den første dagen angrep Israel Egypts, Jordans og Syrias flybaser, og i teorien sto de tre
landene, blant annet flere arabiske land, sammen i krigen mot Israel. Men grunnet veldig liten til ingen
samarbeid mellom de arabiske landene som førte til fullstendig militær seier for Israel. Denne seieren
førte til arroganse ved den politiske og militære ledelsen til Israel. Følelser av denne krigen var store
palestinske flyktningestrømmer, og flere territorier til Israel. Dessverre førte ikke seksdagerskrigen til
fred, men flere kriger.
Oktober krigen eller Yom Kippur-krigen 1973
I kjølvannet av Seksdagerskrigen ble den fjerde arabiske-israelske krigen startet på jødedommens
viktigste helligdag, altså yom kippur (forsoningsdagen). Krigen hadde lenge blitt planlagt av Egypt, og
hadde fått med seg Syria på et samarbeid om et koordinert angrep på to fronter. Planene til Syria og
Egypt var kjente for Israelsk etterretning, men var tolket som noe lengre fram i tid, som førte til at de
hadde startet en opprustning, men ikke fullført den. Dette førte til at Israelske styrker var
underbemannet på begge angrepsfrontene. Krigens mål var å ta tilbake araberlandenes tapte ære, og ta
tilbake de tapte territoriene. Denne krigen er av de Israelsk-arabiske krigene den med flest menneskeliv
tapt og størst styrker engasjert i krig.
Krigene i Libanon
I 1978 og 1982 involverte Israel seg i to kriger som begge skjedde i Libanon. Libanon er nabolandet og
det var da borgerkrig i landet. Israel mistet både materiell i Libanon og menneskeliv. De opplevde også
en internasjonal kritikk av deres rolle under flere massakrer i palestinske flyktningeleirer. Det oppsto
store protester innen Israel for å få landet til å trekke de militære styrkene ut av Libanon, og etter flere
runder med konflikter, trakk Israel seg ut av Libanon i 2000.
Sprengt ut av historia:
Eit innblikk i den politiske historia til Gazastripa.
Av Simmen Karoliussen

Gaza er eit området med mykje historie, det har vert styrt
av det gamle Egypt, det romerske rike, og fram til første
verdskrig, det ottomanske riket (Green, 2015). Det som vart
rekna som Gazastripa i dag er eit lite området mindre enn
Oslo (Figur 1), kor det i 2006 budde om lag 1,6 millionar
menneske (Etheredge et al., 2021). Til å væra eit så lite
området har det ein spennande og krevjande politisk
historie. Å ta for seg alt på 2 sider er umogeleg, men her får
du ein introduksjon i den politiske historia til Gazastripa frå
midten av 19-hundretallet til i dag.
Ved opprettinga av den Israelske staten i 1948 i det
palestinske området, som Gazastripa er ein del av, starta
konflikten. I 1880 åra starta jødar å immigrere til dåtidas
Palestina, dette auka i særskild under andre verdskrig, i
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1948 var 1/3 av Palestina sin befolkning jødar (FN, 2021). Gjennom Balfour-erklæringa hadde britane,
som etter første verdskrig hadde kontroll over Palestina, lova å jobbe for eit nasjoanlheim for det
jødiske folk i Palestina. Støtta til opprettinga av ein jødisk stat auka betydeleg etter holocaust. I løpet av
åra etter andre verdskrig vart det britiske styret pressa ut av Palestina og delinga av landet vart FN sitt
problem. I 1947 kom FN med eit forslag at Palestina skulle delast, kor Jødane fekk 55% og palestinarane
fekk 44% av arealet. Palestinarane aksepterte ikkje delinga, og i 1948 brøyt det krig mellom dei arabiske
lokalbefolkninga og dei innflytta jødane i Palestina. Krigen førte til at Israel erklærte seg som egen stat
satt igjen med 77% av det palestinske området. Gjennom ei rekke konfliktar og terrorhandlingar i Israel
av Palestina stramma Israel grepet om Gazastripa. Ved delinga av Palestina brøyt konflikten ut og til den
dag i dag, er enda Gazastripa under okkupasjon av Israel. (FN, 2021)
Okkupasjonen la mykje press på styresmaktene i Palestina. I stortingsvalet i 2006 fekk Hamas fleirtal (T.
Editors of Encyclopaedia Britannica, 2021). Hamas blir sett på som ei militant nasjonalistisk gruppe som
jobbar for ein islamsk stat i det historiske Palestina (Palestina før 1940), både EU og USA har registrert
Hamas som ei terroristgruppe (T. Editors of Encyclopaedia Britannica, 2021). Etter valet i 2007 vart dei
to største partiane, Hamas og Fatah-led, delt kor Hamas beholdt kontroll over Gazastripa og Fatah-led
kontrollerte Vestbredden. Under Hamas sitt styre vart fleire sanksjoner og handelsblokadar satt opp av
Israel, Egypt, USA og fleire andre vestelege land. Dette har gjort slik at de økonomiske forskjellane
mellom Vestbredden og Gaza har auka. Også innad i Gaza har forskjellane mellom fattig og rik auka. I
tillegg har tilgangen på vann, straum og medikament minska grunner sanksjonane og blokaden. Vidare
har også dei militante aksjonane mellom Hamas og Israel pågått med fleire terroristhandlingar og
mindre rakettangrep. Det er store forskjellar mellom tap på befolkning i Gazastripa og Israel, kor for
eksempel i 2014 ca 2250 palestinske og 73 israelske menneske mista livet.
Hamas er likevel ikkje berre ei terroristgruppe. På Gazastripa har Hamas organisert fleire klinikkar og
skular som har hjulet den palestinske befolkninga. Dette førte til stor støtte Hamas frå Gaza sin
befolkning. Hamas har også i seinare tid anerkjent at Israel skal eksistere, og at konflikten er mellom
Sionismen. Det er også vert fleire forsøk på avtaler mellom Hamas og Fatah-led om nytt stortingsval. Det
var planlagt val i 2021, men på grunn av sikkerheita og deltagelsen til palestinarane i Jerusalem ikkje var
sikra, utsette dei valet.
Det er vanskeleg å få heilt kontroll over det politiske bilete i Gaza. Det er per i dag enda leia av Hamas,
og tidlegare i vår har det vert væpna konfliktar med Israel. Det som kanskje er det vanskelegaste er at
Hamas er rekna som ei terroristgruppe, og dermed vart det mykje vanskelegare å føre handel og eit
samarbeid med dei. Likevel gjer Hamas mykje bra for sine innbyggarar, men det er ein svært pressa
situasjon kor løysinga ikkje er så enkel.
Hvilken kultur har vi i vente og hvordan er den formet?
Av Elise Løvik

Hva er kultur?
«Kultur er et omfattende begrep, og det kan forklares på ulike måter. I Denne sammenhengen handler
det om felles ideer, verdier, holdninger, regler, vaner og tradisjon».
Kulturen i Israel
Israel er et nytt-gammelt land med en kulturelt aktivt, heterogen befolkning. Kulturen og tradisjonene i
Israel stammer fra den jødiske religionen. Det er sagt at Israel er opprinnelsen til den jødiske kulturen.
Den jødiske kulturen består av egenskaper som filosofi, mytologi, mystikk, festivaler og jødedom. Fire
tusen år jødisk historie, over et århundre med sionisme og mer enn et halvt århundre som moderne stat
har dette bidratt til en kultur som allerede har skapt en egen identitet. Det israelske samfunnet består
stort sett av innvandrere, noe som reflekteres i at landets kreative utrykk har absorbert mange
forskjellige kulturelle og sosiale strømninger. De viktigeste komponentene i jødisk kultur er den arabiske
kulturen til innbyggeren i Palestina, kulturen til det russiske folket og andre CIS-land. I tillegg til to viktige
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komponenter gir armenske, georgiske, franske og andre kulturer en spesiell sjarm til landets kultur. En
blanding av tradisjonene til disse menneskene gjør Israel til et så uvanlig og fargerikt land.
Til tross for at landets fantastiske hovedstad er Jerusalem, anerkjennes Tel Aviv utvetydelig som den
kulturelle hovedstaden. Tel Aviv er den moderne og ung by som ligger ved bredden av Middelhavet.
Også verdenskjent for musikere som fremfører klassisk og jazzmusikk, i tillegg til avantgardekunstnere,
skulptører og forfattere. Israel er et av de mest leste landene og rangerer først når det gjelder opplag og
salg av forskjellige bøker. Konkurranser om teater og musikk på internasjonalt nivå avholdes ofte i
landet, internasjonale bokmesser er spesielt populære.
Israel har to statlige skriftspråk - hebraisk og arabisk. Stoppskilt, skilt og gatenavn for offentlig transport
sendes på begge språk. Det særegne ved israelsk kultur – ordtak på hebraisk, som vet alt fra lite til stort.
Et spesielt bidrag til kulturarven i Israel ble gitt av forfattere som skapte verkene sine på hebraisk.
Israelsk litteratur er presentert av poesi og prosa på hebraisk. I Israel arrangeres det en uke med
hebraiske bøker årlig, og den består av bokmesser, offentlige opplesninger, foredrag av forfattere og
presentasjonen av den israelske litterære prisen «Sapira» prisen.
I tillegg til den fargerike kulturen har Israel en stor historisk arv, monumenter og museer. Den kulturelle
og historiske arven i Israel består av:
•
Den gamle byen i Israels hovedstad – Jerusalem
•
Den gamle festningen i Massada
•
Den gamle delen av byen og den gamle havnen i Acre
•
Hvit by i Tel Aviv, dekorert I stil med Bauhaus
•
Haugene i Beersheba, Hazora, Meggido, som ligger på stedet for de bibelske byene
•
Krydderveien langs Ladannaya-veien er ruinene av ørkenbyene i Negev
•
De berømte Bahai-haugene ligger i Haifa og Acre
Israels teater kjennetegnes ved sin spesifisitet og originalitet, fordi det i teaterkulturen ikke bare
verdens teater og skikkene til forskjellige folkeslag i verden er dyktig kombinert, men også uventede
eksperimenter og subtil israelsk smak. Den moderne israelske livet vises av Kammereteatret, som er
veldig populært blant israelere.
Israelsk musikk er veldig mangfoldig og kombinerer elementer fra både vestlig og østerlig musikk. Den
virker til å være veldig bredt sammensatt og innholdet en bred variasjon av påvirkninger fra Diasporaen
og mer moderne, kulturelle virkeligheter: hasidiske sanger, asiatisk og arabisk pop, spesielt jemenittiske
sanger og israelsk hiphop eller heavy metal.
Motoren for utvikling av moderne israelske kultur er som dens mangfold, heterogenitet og dynamikk.
Kort sagt er kulturen i det gamle Israel basert på tradisjonene til representanter for 100 land. De tre
hovedlinjene av kultur; palestinske, russiske og ortodokse jøder.
Litt om kulturen i dag:
Nå til dags støtter de israelske styresmaktene kunsten mindre og mindre. Mengden finansiell støtte er
lavere enn hva som er gjennomsnittlig i de fleste vestlige land og mindre enn en halv prosent kommer
fra landets budsjett. Israels filharmoniske orkester har konserter rundt om i landet og spiller noen
ganger utenlands. Det israelske kringkastingsorkesteret fremfører konserter rundt om i verden også.
Israel er kjent over hele verden for sin betydning innen moderne dans, med musikkgrupper som
Batsheva og Batdor som holder forestillinger over hele verden. Habima Theatre, Cameri Theater, Beit
Lessin Theater, Gesher Theater, Haifa Theater og Beersheba Theater er ansett som de viktigste i Israel.
Deres repertoar dekker en variasjon av opptredener innen klassisk og moderne drama, og det samme
med skuespill av israelske skuespillforfattere.
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Midt-østens smeltedigel
Av Olav Myhr Bø

Få steder på jorden er like kulturelt og historisk interessante som Israel og vestbredden. Deres historie
strekker seg over flere tusen år, og innrammer flere verdensreligioner og spennende kulturer, som har
ført til mye konflikt gjennom tidene. Men det kan også hende at akkurat dette har ført til at Israel og
vestbredden er like interessante områder som de er. Med en sentral beliggenhet (i midten av østen) har
Israel og vestbredden blitt en slags smeltedigel for forskjellige kulturer og religioner. Jødedommen,
kristendommen og islam lever tett om tett, og kulturer som den arabiske og jødiske møtes – på godt og
vondt. Så hvordan har egentlig denne smeltedigelen påvirket samfunnsområder som religion, kultur og
politikk i Israel og på vestbredden?
Overalt i verden er religion et betent
tema, men ingen plass er det like
intenst som i Israel og vestbredden.
Tre verdensreligioner –
kristendommen, islam og
jødedommen – anser Jerusalem
som en hellig by i deres religion, og
det har gjennom historien ført til
mye konflikt, men også mye
kulturblanding. Resultatet ble
uansett en sammensmelting av ulike
kulturer som har fortsatt til dags
dato. Denne sammensmeltingen
kan sies å ha påvirket Israel og
vestbredden både positivt og negativt. Det er en av de mest aktuelle konfliktene vi har i dag, og
krangelen mellom Palestina og Israel har ført til at mange har mistet livet, hjem og familie. På denne
måten kan man si at det enorme religiøse mangfoldet i Israel/Palestina har vært negativt. På den andre
siden kan man også se på hvordan tre forskjellige verdensreligioner lever sammen i f.eks. Jerusalem. De
ber på sine respektive hellige steder (se klagemuren, klippedomen), og lever i relativ fred sammen.
Kristne arabere, muslimske arabere og jøder lever sammen på tross av religion, noe man kan takke
smeltedigelen for.
Når man tenker smeltedigel, er kanskje ikke Israel eller vestbredden det første man tenker på. Man ser
for seg storbyer som New York, men likevel har Israel og vestbredden et ekstremt kulturelt mangfold
som har både positive og negative sider ved seg. Israel er på mange måter et typisk turistland, hvor det
finnes uendelige mange muligheter for f.eks. kulturmøter, matopplevelser og læring av historie og
religion. Dette vil mange
hevde at man kan takke
smeltedigelen for. Å ha en
slik intens kultur og
læringsmulighet i et så lite
land er unikt til Israel, og kan
muligens attribueres til
smeltedigelen. På den andre
siden vil nok mange hevde
at denne smeltedigelen også
kan påvirke Israels kultur
negativt. Ett eksempel er f.eks. kvinnenes rolle i Israel. I et samfunn preget av både jødisk og muslimsk
tro opplever muligens mange at samfunnet forventer at de oppfyller veldig tradisjonelle kjønnsroller
som ikke samsvarer med det de blant annet ser i sosiale medier eller på vestlig TV. Samtidig må en ha en
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kulturrelativistisk holdning og tenke på at mange kvinner i Israel sannsynligvis ikke ser på dette som
undertrykkende eller feil i det hele tatt. Det er dermed vanskelig å konkludere med noe konkret.
Smeltedigelen man finner i Israel og vestbredden har muligens gjort området til et av de mest politisk
betente i hele verden. En slik blanding av forskjellige religioner og kulturer vil føre til utfordringer, og
den pågående situasjonen mellom Israel og
Palestina er et veldig bra eksempel. Denne
konflikten gjennomsyrer Israelsk og
Palestinsk politikk, som man f.eks. ser ved at
annekteringen av palestinsk land blir brukt
som valgløfte under israelske valg, eller at
Hamas som organisasjon og politisk parti
driver kampanje på et løfte om å ødelegge
Israel/frigjøre Palestina. Mange vil derfor
hevde at det store kulturelle mangfoldet er
negativt for Israel og vestbredden, siden det
fører til situasjoner som tidligere i år, da
flere palestinere og israelere døde etter
sammenstøt mellom de to statene. Likevel
kan man trekke fram mye positivt ved det kulturelle mangfoldet i Israel og vestbredden. For eksempel vil
mange hevde at å leve i/oppleve et slikt mangfold bidrar til en bedre kulturforståelse og fostrer
kulturrelativistisk tankegang, som kan sies å være positivt i møte med en mer globalisert verden. Dette
kan igjen bidra til at konflikten mellom Israel og Palestina blir løst på en bedre måte, med grunnlag i
f.eks. sameksistens.
Smeltedigelen man finner i Israel og vestbredden er uten tvil en av verdens mest interessante, ikke
minst fordi den har så mye historie og potensiale for fremtiden. Med et utgangspunkt i tre
verdensreligioner og to helt forskjellige kulturer har mangfoldet av mat, religion og levemåte resultert i
noe helt unikt som har både positive og negative sider ved seg. Smeltedigelen har forårsaket flere kriger
gjennom årtusenene, men samtidig kan den ha lagt grunnlaget for en ny generasjon med israelere og
palestinere som ikke er interessert i å kjempe mot hverandre, men leve i fred, på tross av etnisitet eller
religion. Smeltedigelen har påvirket det israelske og det palestinske samfunnet på flere måter enn en
kan tenke seg, og religionene, kulturene og politikken i området har blitt definert av det ekstreme
kulturelle mangfoldet i området.

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.

Der låg han med høy til pute,
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.

Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens
frelsar
som barn i ein vesal stall.

Der song dei for fysste gongen,
ved natt over Davids by,
den evige himmelsongen
som alltid er ung og ny.
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Den Songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt,
om barnet, Guds son, vår sonar
som døden for evig batt.

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…
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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

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

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

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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Gi meg Jesus
Hvem kan lyse opp min sti
Som en lykt for min fot
Gjøre natten om til dag
Og gi meg nytt mot
Hvem kan true vær og vind
Og stille hver storm
Vandre støtt på opprørt hav
Og gripe min hånd
Gripe min hånd
Gi meg Jesus, bare Jesus
En uendelgig kjærlighet
Ufattelig dyp og bred.
Gi meg jesus, bare Jesus
Ingen andre er lik deg Jesus

Hvem har villig gitt sitt liv
For å dø på et kors
Hvem har gitt meg ny verdi
Ved å elske meg først
Elske meg først
Gi meg Jesus, bare Jesus
En uendelig kjærlighet
Ufattelig dyp og bred.
Gi meg Jesus, bare Jesus
Ingen andre er lik deg Jesus
Du gav meg alt
All min skyld er betalt
Mine synder ble båret av deg
Ord blir for små
Hvem kan fullt ut forstå
Hvilken godhet du øster på meg
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Du gav meg alt
All min skyld er betalt
Mine synder ble båret av deg
Ord blir for små
Hvem kan fullt ut forstå
Hvilken godhet du øser på meg
Gi meg Jesus, bare Jesus
En uendelig kjærlighet
Ufattelig dyp og bred.
Gi meg Jesus, bare Jesus
Gi meg Jesus, bare Jesus
En uendelig kjærlighet
Ufattelig dyp og bred
Gi meg Jesus, bare Jesus
Ingen andre er lik deg Jesus

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!

33

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
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

G

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)

(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.
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

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)

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.
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!

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
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Har Du Fyr?
Av Ola Bremnes

Refreng
Em C
Har du fyr,
Intro og mellom versene : G - C/G X2
D Dsus2
D
1) vers
har du løkte langs din vei.
G
Hm
Em Cadd9
Ytterst i verden,ytterst i vest,
Har du fyr,
C
G
D Dsus2 D
kan hende du seile di skute.
et signal om riktig lei.
G
Hm
Em
Hm
Kan hende du seile tilfeldig som gjest,
Ei lampe som gløde i mørket,
A7
D
C
G/H Am
kan hende du går der i rute.
og lose dæ ut og frem.
D7
G
G/A G/H
G
G/F# Em
Uansett treng du et punkt som e fast,
Som tar dæ bort og hjemmefra,
C
G
D
C
D
G
der du frakte di skjøre last.
men også tar dæ hjem.
D
H7/D#
Em
Det e nok at det står der og brenn,
2) vers
C
D
G G/F#
Vårherre sa det da jorda vart te,
en trofast gammel venn.
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
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

D G A Bm
Da da, da da,
D G A Bm
da da, da da
C
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

38

ROMLISTE Ohalo Galilee
Buss 1
1 Fredrik Schanche
Mattias Alex Boucher
William Jensen Wågen

2 Sander Haugen
Elias Arnø
William Hvistendahl

3 Sondre Flygansvær

Ingrid Bergmann
10 Larsen
Malin Green
Emma Dalen

11 Kristina Knutsen
Sigrid Sannem
Inderberg
Hilde Charlotte
12 Ringvold Hanken
Cornelia Skuggen

Selma Myklestad

6 Carina Schjølberg
Isabell Vigsnes
Matnisdal
Helle Ebeltoft
Mina Oliversen
7 Vindenes
Synne Halvorsen
Astrid Arnesen

Sebastian Skjeggestad
Thomas Heggland

4 Oscar Urke Deurlein
Armann Solberg

5 Sander Storhaug
Andreas Lilleland
Simmen Karoliussen
Marte Haughom
6 Sørheim
Oda Marie Søthre Øyan
Nora Wigen
Linnea Hermine
7 Wagner
Birgit Trollsås
Julia Oliwia Szalek

13 Hanne Welle
Martha Gravås
Eggehorn

14 Hallvard Nordstrand

1 Jon William Flood
Mathias Otterlei
Per Lund Øvstebø

2 Marie Stensland
Victoria Helene Lynn
Syvertsen

10 Oliver Simonsen
Berge Granerød
Sigurd Høilo Ongstad

11 Karl Mortensen
Alexander Stuyck

Olav Myhr Bø

Victoria Lid Nesvik
13 Knut Ståle Thomassen
Sven Wågen Sæther
4 Zoraida Westrum
Hanna Njåstad Møgster

9 Elise Frydenlund Løvik

Sanne Eliassen

9 Leni Hembre Burdal

12 Jack Christian Lund
3 Silje Vierli Dahl

Oda Lundberg

Johanne Løvheim

Serina Mygland Nijjar

Emely Nedregård

8 Karoline Aass Olsen

Solveig Bjørnebøle

Emily Tomren Prøven

Anna Eick Heide

Buss 2

Åste Louise Weider

Anne Nummedal

8 Hilde Svanholm

5 Anniken Jensen
Ylva Storesund
Tremoen
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Hilde Karin Steinshamn
14 Mauky
Ellen Berte Indrebø
Helene Indrebø

Nova hotel Eilat
Buss 1
1 Sander Storhaug
William Jensen
Wågen
Mattias Alex Boucher
Oscar Urke Deurlein

Elise Frydenlund
6 Løvik
Sigrid Sannem
Inderberg

Selma Myklestad

Solveig Bjørnebøle

Ylva Storesund
Tremoen

Hilde Charlotte
7 Hanken
Cornelia Skuggen

2 Sondre Flygansvær

Hanne Welle

Elias Arnø
Armann Solberg
Fredrik Schanche
Oda Marie Søthre
3 Øyan
Linnea Hermine
Wagner
Ingrid Bergmann
Larsen

4 Nora Wigen
Birgit Trollsås

8 Hallvard Nordstrand
Sven Wågen Sæther

Buss 2
Knut Ståle
1 Thomassen
Mathias Otterlei

2 Serina Mygland Nijjar

Sanne Eliassen

Victoria Helene Lynn
Syvertsen

Kristina Knutsen

Victoria Lid Nesvik
Emely Nedregård

5 Julia Oliwia Szalek
Anne Nummedal

4 Åste Louise Weider

3 Silje Vierli Dahl

Johanne Løvheim

Hilde Svanholm

Emma Dalen

Helle Ebeltoft
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Marie Stensland

5 Anniken Jensen
Isabell Vigsnes
Matnisdal
Astrid Arnesen

6 Carina Schjølberg
Mina Oliversen
Vindenes
Oda Lundberg

7 Jon William Flood
Olav Myhr Bø

8 Jack Christian Lund
Alexander Stuyck
Per Lund Øvstebø
Hilde Karin
9 Steinshamn Mauky
Ellen Berte Indrebø
Helene Indrebø

ROMLISTE Betlehem St Gabriel
Buss 1
1

Mattias Alex Boucher
Oscar Urke Deurlein

Mina Oliversen
6 Vindenes

10 Solveig Bjørnebøle
Ingrid Bergmann
Larsen

Ylva Storesund
Tremoen

Sigrid Sannem
Inderberg

Emily Tomren Prøven

2 Simmen Karoliussen
Andreas Lilleland
William Jensen Wågen

11 Kristina Knutsen

7 Hanna Njåstad Møgster

Emma Dalen

Hilde Svanholm
Synne Halvorsen

3 William Hvistendahl
Sondre Flygansvær

Hilde Charlotte
12 Ringvold Hanken

8 Selma Myklestad

Hanne Welle

Helle Ebeltoft

Fredrik Schanche
13 Cornelia Skuggen
4 Thomas Heggland
Elias Arnø
Armann Solberg

5 Sander Haugen
Sebastian Skjeggestad

Martha Gravås
Eggehorn

9

Astrid Arnesen
Leni Hembre Burdal
Marie Stensland

14 Hallvard Nordstrand
1 Oliver Simonsen
Mathias Otterlei

10 Serina Mygland Nijjar
Anna Eick Heide

Sander Storhaug
11 Jon William Flood
Marte Haughom
6 Sørheim

Hilde Karin Steinshamn
2 Mauky

Birgit Trollsås

Victoria Lid Nesvik

Karoline Aass Olsen

Emely Nedregård

7 Oda Marie Søthre Øyan
Julia Oliwia Szalek
Elise Frydenlund Løvik

Isabell Vigsnes
3 Matnisdal
Zoraida Westrum
Victoria Helene Lynn
Syvertsen

8 Nora Wigen
Linnea Hermine
Wagner
Johanne Løvheim

9 Anne Nummedal
Malin Green
Sanne Eliassen

4 Silje Vierli Dahl
Anniken Jensen
Oda Lundberg

5 Åste Louise Weider
Carina Schjølberg
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Karl Mortensen
Sigurd Høilo Ongstad

12 Berge Granerød
Per Lund Øvstebø

13 Olav Myhr Bø
Alexander Stuyck
Jack Christian Lund

14 Sven Wågen Sæther
Knut Ståle Thomassen

15 Ellen Berte Indrebø
Helene Indrebø

ROMLISTE Jerusalem Gate Hotel
Buss 1
1 Hallvard Nordstrand
William Jensen Wågen

10 Solveig Bjørnebøle
Sanne Eliassen
Emma Dalen

Mattias Alex Boucher

6 Zoraida Westrum
Hilde Svanholm
Oda Lundberg

11 Malin Green
2 Sondre Flygansvær
Andreas Lilleland

Kristina Knutsen
Sigrid Sannem Inderberg

Oscar Urke Deurlein

3 Elias Arnø
Sebastian Skjeggestad
William Hvistendahl

4 Sander Haugen
Thomas Heggland
Simmen Karoliussen

Isabell Vigsnes Matnisdal
Emily Tomren Prøven

Hilde Charlotte Ringvold
12 Hanken
Martha Gravås Eggehorn

13 Cornelia Skuggen
Hanne Welle

8 Selma Myklestad
Synne Halvorsen
Serina Mygland Nijjar

9 Leni Hembre Burdal
Marie Stensland

Buss 2
1 Olav Myhr Bø
Jon William Flood

5 Sander Storhaug

7 Ylva Storesund Tremoen

Mathias Otterlei

10 Oliver Simonsen
Karl Mortensen

Fredrik Schanche
Armann Solberg

6 Marte Haughom Sørheim
Julia Oliwia Szalek

7 Oda Marie Søthre Øyan
Birgit Trollsås
Johanne Løvheim

8 Nora Wigen
Karoline Aass Olsen
Elise Frydenlund Løvik

9 Linnea Hermine Wagner
Anne Nummedal
Ingrid Bergmann Larsen

2 Anna Eick Heide
Victoria Helene Lynn
Syvertsen
Emely Nedregård

3 Anniken Jensen
Victoria Lid Nesvik
Carina Schjølberg

4 Silje Vierli Dahl
Mina Oliversen Vindenes
Hanna Njåstad Møgster

5 Åste Louise Weider
Helle Ebeltoft
Astrid Arnesen
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11 Sigurd Høilo Ongstad
Per Lund Øvstebø
Jack Christian Lund

12 Berge Granerød
Alexander Stuyck

13 Knut Ståle Thomassen
Sven Wågen Sæther

14 Ellen Berte Indrebø
Helene Indrebø
Hilde Karin Steinshamn
Mauky

Sudoku - For viderekomne
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Busslister
Buss 1

Buss 2
Turleder/
Bussl.1: Sven Wågen Sæther

Bussl.1: Martha Gravås Eggehorn
Bussl.2: Hallvard Nordstrand

Helene Indrebø

Hanne Welle

Bussl.2: Hilde Karin M

Hilde Charlotte Ringvold Hanken

Knut Ståle Thomassen

Cornelia Skuggen

Ellen Berte Indrebø

DYKKING Andreas Lilleland

Cornelia

Alexander Stuyck

Anne Nummedal

Anniken Jensen

Armann Solberg

Astrid Arnesen

DYKKING Birgit Trollsås

DYKKING Berge Granerød

Elise Frydenlund Løvik

Oda Lundberg

Ingrid Bergmann Larsen

Carina Schjølberg

Johanne Løvheim

Victoria Lid Nesvik

Kristina Knutsen

Hanne

Linnea Hermine Wagner

Ylva Storesund Tremoen
DYKKING Hanne Njåstad Møgster

DYKKING Marte Haughom Sørheim

Helle Ebeltoft

DYKKING William Hvistendahl

Mina Oliversen Vindenes

Nora Wigen

Hilde Svanholm
Hilde C

Emely Nedregård

Julia Oliwia Szalek

Isabell Vigsnes Matnisdal

Oscar Urke Deurlein

Jack Christian Lund

Sander Haugen

DYKKING Karl Mortensen

Sebastian Skjeggestad

DYKKING Leni Hembre Burdal

Sigrid Sannem Inderberg

DYKKING Zoraida Westrum

DYKKING Karoline Aass Olsen

Hallvard

DYKKING Simmen Karoliussen

KnutStåle

Mathias Otterlei
DYKKING Oliver Simonsen

Sondre Flygansvær

Per Lund Øvstebø

DYKKING Thomas Heggland

Selma Myklestad

Elias Arnø

Ellen

DYKKING Sigurd Høilo Ongstad

William Jensen Wågen

Silje Vierli Dahl

Mattias Alex Boucher
Fredrik Schanche

Helene

DYKKING Emily Tomren Prøven

DYKKING Malin Green

Oda Marie Søthre Øyan

Hilde-Karin

DYKKING Synne Halvorsen
Fredrik

Olav Myhr Bø

Sander Storhaug

Åste Louise Weider

Solveig Bjørnebøle

Victoria Syvertsen

Sanne Eliassen

DYKKING Anna Eick Heide

Emma Dalen

Jon William Flood
Marie Stensland
Serina Mygland Nijjar
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Anna

