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Veronica 
hadde en tøff 

barndom med 
mye frykt, men 

så fikk hun et 
sterkt møte 

med Gud

Popstjernen Justin 
Bieber ba til Jesus 
foran 40 000 unge

Israels ambassadør til 
Norge, Alon Roth, 
reiser hjem

Engasjert Dennis 
Greenidge i Filadelfia 
Kristiansand

Vil stå på Guds Ord 

selv om det koster

AFRIKANSKE BISKOPER SETTER FOTEN NED:

15

29

Biskop Peter Joh Abraham 
Mayom fra Sør-Sudan ble invit-
ert til toppkonferanse for den 
anglikanske kirkens overhoder i 
London. Men han takket nei av 
prinsipp da hans kollega, bis-

kop Michael Hafidh fra Zanzibar, 
ble nektet deltakelse og fikk 
inndratt sitt visum til Storbri-
tannia for sitt tradisjonelle syn 
på ekteskapet.

Biskop Peter, som er leder for 

76 menigheter, deltok nylig på 
et møte i Centralkirken i Bergen.

– Jeg vil ikke gå på kompromiss 
med min tro. I stedet for å dra 
dit, reiste jeg hit, sa 
biskop Peter.

Alle barna gikk på skolen unntatt 
Nadja, hun ble holdt hjemme
Se innstikk          MISJON UTEN GRENSERs skolesekk-kampanje.

GI TIL SKOLESEKKER NÅ!
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Michal Rachel Suissa:  Når et flertall i Sikkerhetsrådet vedtok en resolusjon med an-
klager mot Israel, det være seg på initiativ og med tilslutning fra Sovjet eller andre fiender 
av den jødiske staten, har Norge alltid sluttet seg til anklagene. KULTURAVISA side 8



AV MARIE HAGEN VAN WYK

n – Jeg vil si at han kjen-
netegnes av vennlighet og 
imøtekommenhet, kombin-
ert med ærlig kommunikas-
jon i møte med folk som ofte 
er uenig med hans synspunk-
ter om Israel og Midtøsten. 
Dette ser jeg ofte når jeg opp-
lever ham i samtaler med 
ambassadører fra muslimske 
stater. Da Egypts ambas-
sadør Amr Ramdan ankom 
mottagelsen, omfavnet Alon 
Roth og han hverandre i 
mange minutter. Tydeligvis 
et varmt og godt personlig 
forhold, sier pastor Torp.

Takk fra ambassadørene

Torp forteller at gjestene un-
der avskjedsmottagelsen var 
flere ambassadører, bl.a. fra 
Egypt, Indonesia, Kasakh-
stan, Marokko, Myanmar og 
USA.

– Myanmars ambassadør, 
fru Maw Maw, er også pre-
siderende ambassadør i Oslo 
—  i kraft av at hun har tjen-
estegjort lengst i Norge. Fru 
Maw Maw holdt en varm 
tale på vegne av hele ambas-

sadørkorpset, forteller Torp.

Ekspedisjonssjefen

– Det var også en flott tale 
av Utenriksdepartementets 
ekspedisjonssjef Vebjørn 
Dysvik, som poengterte at 
Alon Roth alltid snakket fra 
hjertet, men at han også tåler 
å bli motsagt, sier Jan-Aage 
Torp.

Israelvenner i Norge var rikt 
representert ved en rekke 
representanter fra Med Is-

rael for Fred (MIFF) og Det 
norsk-israelske handelskam-
mer (NICC). Rabbineren i 
Oslo, Joav Melchior, var også 
til stede for å takke av Alon 
Roth. 

Arbeiderbevegelsen

Jan-Aage Torp nevner spe-
sielt også Eigil Jespersen, 
som er leder for foreningen 
Venner av Israel i den norske 
arbeiderbevegelse (VINA), 
som ble stiftet i 1981 av solide 
arbeiderpartifolk som Randi 

Bratteli og Aase Lionæs. 

Jespersen poengterte over-
for Jan-Aage at Ap og LO må 
finne tilbake til sine positive 
røtter hva gjelder Israel.

– Det var en storslått mot-
tagelse for ambassadør Alon 
Roth, om enn vemodig, sier 
Jan-Aage Torp, som forteller 
at en ny israelske ambas-
sadørfamilien ankommer 
Norge om noen få dager.
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ISRAEL: – Det er 

sjelden jeg har møtt 

en ambassadør i 

Norge som er så 

elsket av mange 

etter endt fireårig 
tjenest. Det fastslår 

Oslokirkens pastor, 

Jan-Aage Torp, som 

denne uken var blant 

et 80-talls gjester 

på avskjedsmot-

tagelsen for Israels 

ambassadør, Alon 

Roth, i den israel-

ske ambassadør-

residensen sentralt i 

Oslo.

ISRAELS VENNER: VINAs leder Eigil Jespersen og Oslokirkens pastor Jan-Aage Torp med Israels ambassadør 

Alon Roth mellom seg. (Foto: Oslokirken)

Siden februar har mer enn 30 000 jøder flyttet til Israel
ISRAEL: Data fra det israel-

ske statistiske sentralbyrå 
viser at 18.891 russere og 

12.175 ukrainere flyttet 
hjem til den jødiske staten 

mellom 24. februar, da 

Moskva startet krigen, og 

31. juli i år. 

AV MARGIT LILJAN APELTHUN, 
prod@idag.no

n Russere og ukrainere 
kjemper mot hverandre i 

Øst-Europa, men minst 30 
000 jøder fra begge land har 
kommet til Israel for å finne 
fred siden krigen startet. 

– Siden krigens utbrudd i 
Ukraina har vi hatt en bred 
nasjonal og statlig innsats for 
å redde og integrere nye inn-
vandrere. 

Aliyah- og integreringsmin-
ister Pnina Tamano-Sha-
ta sier at siden starten av 
operasjonen Immigrants 
Come Home (Immigranter 

kom hjem), har nye innvan-
drere ankommet Israel fra 
Ukraina, Russland, Hviter-
ussland og Moldova.

Ifølge data utgitt av Israels 
statistiske sentralbyrå ons-
dag 10. august, økte immi-
grasjonen fra begge land 
dramatisk etter Russlands 
invasjon av Ukraina 24. feb-
ruar, – 18.891 fra Russland 
og 12.175 fra Ukraina. 

Dette inkluderer ikke de 
ikke-jødiske ukrainske flykt-

ningene som flyktet til Israel,  
og som ikke er kvalifisert for 
statsborgerskap. 

Til sammenligning, i samme 
periode i 2019, året før Co-
vid-19, ankom 2 651 innvan-
drere fra Ukraina og 7 123 fra 
Russland. I 2021 var det to-
tale antallet nye innvandrere 
til Israel (olimer) 25 497. De 
kom fra Russland (7.640), 
Frankrike (3.594), USA 
(3.480), Ukraina (3.059) og 
Hviterussland (1.014). 

Det israelske aliyah-byrået, 
Jewish Agency, hvis oper-
asjon i Russland for tiden 
er truet av nedleggelse av 
Putin-regjeringen, visste at 
krigen ville generere en bølge 
av immigrasjon. Dette har 
vært Israels historie. Siden 
den første innvandringen 
som begynte i 1882, har det 
store flertallet av jødene som 
har kommet til Israels kyster, 
flyktet fra antisemittisk for-
følgelse og krig. 

Storslått avskjed med 
Israels ambassadør

Alon Roth reiser fra Norge:


