Stiftelsen Lev leman Israel – Hjerter med omsorg for Israel!

TAKK TIL GUD FOR HVER ENKELT AV DERE!
Shabbat shalom kjære venner! Vi skriver i dag 29. mai 2021. Det er over et
år siden Corona pandemien tok «kontroll» over vår hverdag her i Israel.
Og det er nå godt ei uke siden Israel, tok «kontroll over Coronaen», om en
kan si det slik. Takket være Gud, og vaksinen, er vi nå et «grønt land», og i
hverfall i vår hverdag, merker en per i dag ikke lenger noe til Corona
pandemien, unntatt når en ser på nyhetene i fra Europa og mange andre
plasser i verden!
Før pandemien startet hadde vi 1.8 millioner innbyggere, som levde under
fattigdomsgrensen her. Og den 21. januar bekreftet myndighetene, at per
januar 2021 lever det i Israel: 1,980,309 personer under fattigdomsgrensa!
Altså nesten 2 millioner mennesker er fattige, og kjemper daglig økonomisk
for å kunne klare å betale regninger, og ha mat på bordet!
Igjen og igjen; jeg klarer ikke «tigge etter penger», jeg må bare legge det i
Guds hender! Han kjenner behovene. Han er den som kan minne hjerter
om å være med å hjelpe! Kjære søster og bror i Herren:
OM DU HAR MULIGHETEN TIL Å HJELPE, SÅ IGJEN: NÅ,
ANLEDNINGEN HER!
ALT GÅR I SIN HELHET 100%, UAVKORTET, TIL DE FATTIGE I
LANDET!!!
OG KONTO NUMMERET ER: 3114 20 05673
Stiftelsen Lev leman Israel (eller L.L.I.) Undelstadsveien 124, 1387 ASKER.

Eller via VIPPS 5 4 5 1 8 5
(her koster det oss 1.75% per gave i avgift)
TAKK TIL GUD FOR DEG! TAKK for din store trofaste støtte og hjelp til
fattige enkeltmennesker som du har endret livet for, her på jord. Og for
mange har du også endret evigheten for, gjennom de snart 35 år vi nå har
formidlet «Hjelp til selvhjelp» blant Guds utvalgte Folk, Israel.
Jeg vil hilse dere med Guds Ord i fra:
Ordspråkene 30. 4: «Hvem har steget opp til himmelen, og hvem for ned?
Hvem samlet vinden i sine hender? Hvem bandt vannet inn i et klede?
Hvem fastsatte jordens grenser? Hva er hans navn? (hans navn er: JEG
ER! Himmelens og jordens skaper) Og hva er hans Sønns navn? DU HVET
DET JO! (Yeshua = Frelseren)». Amen amen! Les Guds Ord, og SE!

…hans løfter til sitt utvalgte jordiske Folk; Israel! Hvilken plass og framtid
Israel har hatt, har, og vil ha også i framtiden hos himmelens og jordens
skaper. Alle mennesker som i dag ser hva som skjer med Guds utvalgte
FOLK ISRAEL, har all grunn til å prise himmelens og jordens skaper, og
rope Halleluja, PRIS HERREN! Han fører dem hjem i fra hele verden,
bygger opp deres Land, og han arbeider intenst med hjertene deres i
Landet, og fylles med Guds Ånd!

Shabbat shalom lørdag 29. mai 2021 , fra Landet Israel;
*Israela (34). Den 16. mai ble Israela enke. Mannen Meir (41) døde
plutselig av hjertestopp. Nå sitter hun igjen alene med 4 små barn. Far var
den som brakte den faste lønnen som de i all hovedsak levde av! Staten vil
selvfølgelig gå inn å hjelpe, men for å kunne komme videre i livet, vil hun
og barna også trenge hjelp utenifra.
Da hennes slektninger tok kontakt med oss, fortalte Israelas historie, og bad
oss om hjelp for henne og barna, sa jeg straks JA! Vi skal gjøre det vi kan
for å hjelpe dem!
Mye var allerede forfallent i leiligheten hvor de bor, før dette tragiske
inntraff, så derfor i en overgangs periode, trenger denne familien på 5, i
tillegg til hjelp til mat, klær, sko, tøy også hjelp til flere reparasjoner i deres
hjem!
Blir du minnet på å være med å hjelpe denne familien, så merk din gave
med; «til Israela og barna».

* 30 ÅR SIDEN OPERASJON SALOMO 24. OG 25. MAI 2021

Operasjon Salomo (hebraisk: מבצע שלמה, Mivtza Shlomo) var en skjult
israelsk militæroperasjon for å fly etiopiske jøder til Israel fra 24. og 25.
Mai 1991. Non-stop flyvninger med 35 israelske fly, inkludert Det israelske
flyvåpenet C-130 og El Al Boeing 747s, fraktet 14 325 etiopiske jøder til
Israel på 36 timer.
Et av flyene, en El Al 747, fraktet minst 1 088 mennesker, inkludert to
babyer som ble født på flyet, og har verdensrekord for flest passasjerer på
et fly noen gang i historien 
En av de 14,325 (noen sier 14,310) var 2 år gamle «Sigalit» og hennes familie
(Som dere kan se på bildene over). I anledning 30 år siden denne store
begivenheten, er vi blitt spurt av om vi kan tenke oss å gjøre noe spesielt,
som å hjelpe 30 nye studenter med utdannelse! 30 unge israelere med
Etiopisk jødisk bakgrunn! Barn av disse som immigrerte til Israel, fredag
og lørdag (24. og 25. Mai 1991), og som nå ønsker akademisk utdannelse,
men som av økonomiske årsaker, er avhengig av studie stipendier /
økonomisk hjelp, for å kunne klare å studere!

Blir du minnet på å være med på dette:
UTDANNELSE TIL 30 UNGE ISRAELERE, I ANLEDNING 30 ÅR
SIDEN OPERASJON SALOMO 1991 – 2021 !
Da kan du merke din gave; «30 år siden Operasjon Salomo», og din gave vil
gå i sin helhet til dette!
Tenk deg hvilken utfordring disse barna har hatt, siden foreldrene
immigrerte! 99% av foreldrene var analfa-beta, da de kom til Israel (de
kunne ikke engang skrive eller lese sitt egen morsmål!
Nettopp pga. dette har mange med Etiopisk bakgrunn, blitt liggende tilbake
i det Israelske samfunnet! …og det er nettopp på grunn av dette vi i Lev
laman Israel siden 1991 har gitt spesiell hjelp til ungdommer med Etiopisk
bakgrunn, slik at de lettere kan bli integrerte i samfunnet: GI DEM HJELP
TIL SELVHJELP = UTDANNELSE!
Til nå er der kommet inn kr. 7,000,- til nye studenter i anledning 30 år
siden operasjon Solomo!

*ORTAL`S TVILLINGER! Som dere vet har vi reddet mange barn her i
Landet fra å bli aborterte / tatt livet av i mors liv! I begynnelsen av mai,
fikk vi den æren av å redde tvillinger i fra abort!
Ortal (ca. 26) er ei ung kvinne, som «var uheldig» denne våren. En ung
mann på 22 år, som hun ikke engang var kjæreste med, i alkohol rus, førte
til at hun har blitt gravid! Noe som tidsmessig og økonomisk ikke i det hele
tatt passet Ortal, og derfor ville hun straks, da hun oppdaget det, ta abort!
Hennes mor kontaktet oss, og etter en lenger tårefylt samtale, ende opp med
at hun bestemte seg for å bære fram tvillingene som nå er på vei! Gutten vil
ikke har noe med disse barna å gjøre! Ortal har forlatt hybelen hun leide,
og bor på sofaen hjemme hos hennes mor og stefar!
Kjære venner! Som dere forstår er det et enormt stort ansvar vi tar på oss i
et slikt tilfelle! Hun og barna (i framtiden) er avhengig av hjelp av oss, i
lang tid framover! Men vi har reddet 2 liv! Og psykisk «leget» Ortals indre!
Hun gleder seg nå til bære fram barna,…en glede blandet med frykt, for at
hun ikke skal klare dette økonomisk!
Blir du minnet på å være med å hjelpe Ortal, merk din gave med:
«ORTAL», og gaven vil igjen gå i sin helhet til henne og barna!
Nå har vi noen måneder på oss, …og det er bare godt. Hun trenger alt hva
som kreves i et hjem, for to baby-tvillinger!
Til nå er det kommet inn kr. 5,500,- til «Ortals tvillinger».

* Fremover nå i Lev leman Israel, vil fokuset i Hjelp til selvhjelp ligge på
spesielt 4 av de mange hjelpeprosjektene vi har hatt gående her gjennom
mange år:
1)Studie stipendier til studenter i fra fattige familier (immigrantfamilier)!
2)Førstehjelp til fattige familier i dyp krise; Mat, klær, sko, møbler og
hvitevarer! Og PC med nødvendig utstyr for fjernundervisning!
3)Hjelp til å sende barn fra fattige familier på sommer-leirer/ ferie kolonier.
Og utstyr til skolestart, for de barn vi har ansvar for!
4)Hjelp til det ufødte liv, som fikk leve! Et enormt ansvar som vi
automatisk tar på oss, når vi overtaler en kvinne/et par, om ikke å ta abort,
men bringe barnet til verden, …ja så må vi også hjelpen dem materielt, slik
at de kan forsørge barnet og dem selv! I mange tilfeller, vil dette si til
barnet kan klare seg selv (inkl. skolegang / utdanning).
Disse 4 henger ofte i sammen! Når vi blir sendt til en fattig familie, gir vi
dem førstehjelp, gir deretter utdannelse / kurs til barna og/ eller foreldre,
og de minste barna gir vi muligheten til å få en meningsfull, oppbyggende
og utviklende sommerferie (slik at de ikke havner på gata og i kriminelle
sammenhenger, rus eller prostitusjon).

*Sommerleir (Ferie-koloni) i 2021. Sommeren 2016 startet vi et nytt
prosjekt i Hjelp til selvhjelp, som vi svært vellykket blant de aller fattigste
og farløse barna som vi har med å gjøre i vår hverdag. Når dere i Norge til
sommeren tar fellesferie, betyr det 3 ukers ferie, mor og far, sammen med
barna! Sommeren er svært annerledes for de fattige familien og
enkeltmenneskene som; Bracha, Adina, Judit, Shlomit, Smadar, Lia, Aviva,
Tamar, Rebekka, Riki, Zahava, Hanna, Esther, Varda, Yeshito, Asmaro,
Tova, Bosana, Tigist, Irina, Edna, Avigail, Eden osv. osv. …bare noen få av
alle de mange alenemødrene og enkene som denne sommeren skal arbeide 6
dagers uker, som vanlig,… mens barna deres er hjemme alene nesten 9
uker i løpet av sommeren. Og som dere vet «lediggang er roten til alt ondt»
…og slik blir sommeren den største utfordringen gjennom året for disse
fattige mødrene og deres barn. De blir gående å kjede seg, og blir lette ofre
for dem som vil dra dem ned i elendigheten; vandalisme, tyveri, narkotika,
alkohol og også prostitusjon. De snur døgnet opp ned, og da får heller ikke

mor sove, de få timene hun har til å hvile seg ut før en ny lang arbeidsdag,
ute og hjemme! Rett på sak: VI VIL PRØVE Å HJELPE FLEST MULIGE
BARN DENNE SOMMER, SLIK AT DE KAN BLI AKTIVISERT, OG FÅ
EN POSITIV OG LÆRERIK OPPLEVELSE AV SOMMERERFERIEN. I
2016 startet vi innsamlingen til dette litt for sent, og det er derfor vi allerede
nå i mars starter, slik at vi kan hjelpe mange flere denne sommeren, 2017.
Over hele Landet arrangeres "Keitanot "  קייטנות קיץSommer leirer /
Sommer skoler, for barn! Ofte som det som en kjenner i fra Norge som
ferie kolonier. En slik leir varer vanligvis 3 uker, og koster mellom 1.500 og
3.000,- NIS israelske shekel. Vi legger oss midt på treet og satser på 3 ukers
leirer som koster 2.000,- shekel, for hvert barn. (det vil si: +/-5.000,- norske
kroner). KJÆRE VENNER VIL DERE VÆRE MED PÅ ET «DUGNADS
LØFT» OG VELSIGNE ÊT BARN HVER DENNE SOMMEREN? (juli og
august). Om hver familie / husstand av dere som mottar denne shabbats
hilsningen kan være med å gi litt til êt barn, og så er vi alle med og ber om
at «mange bekker små, denne sommeren blir til en stor Å (elv)», ja så tror
jeg vi virkelig kan være med å endre livet for mange denne sommeren!
Flere kan også gå sammen å «adoptere» et barn, eller flere. Vår utfordring
er også at de fleste av disse familiene har flere enn et barn! Merk din gave
med «Sommerleir», så går din gave 100% til dette denne gangen!
Kroner: _38,500_,- er så langt kommet inn, og _7_ fattige barn er sikret
sommerleir (Ferie-koloni) i 2021!

*NØDHJELP TIL BRACHA (36) OG HENNES 2 BARN
For noen få dager siden mottok jeg en rørende telefon. Kort fortalt:
«Kan dere hjelpe oss? …vi har ikke lenger mat i hus! Jeg mistet jobben, da
Corona pandemien startet for et år siden. Min mann prøvde å ta livet av
meg, foran øynene på våre 2 barn. Naboene reddet livet mitt. Han klarte å
rømme, og lever i skjul, en eller annen plass i landet. Husleien er ikke betalt
på over 4 måneder, …heller ingen regninger, …banken gir meg ikke mer
lån, og brukskontoen er i max minus! Jeg fikk ditt telefon nummer av ei
venninne av meg, som dere reddet livet til for 5 år siden. Jeg har ingen som
kan hjelpe oss! Kan dere hjelpe?».
Dagen derpå reiste jeg med MAT til familien. Møtte ei gråtende mor, med 2
barn rundt henne, som tørket tårene hennes, mens hun forteller alt hva de
har godt igjennom de siste årene!
Et mirakel at hun ikke har tatt sitt eget liv (som mange her gjort i lignende
situasjoner).
Her ser dere Bracha og hennes 2 barn:

Gjeld husleie: 15,000,- NIS, Ubetalte regninger: 5,200,- NIS, Lån i bank:
11,000,- og minus på konto 5,000,- NIS = totalt 36,200,- NIS
Blir du minnet om å være med å hjelpe Bracha (navnet betyr; velsignelse),
så merk din gave med; «Bracha», så går det 100% til denne skjønne lille
familien, som virkelig er i stor nød!
Be for dem! Be om et mirakel!
Kroner 57,500,- er kommet inn så langt.
*PROSJEKT: FLY SERTIFIKAT TIL ROEY!
Skal vi hjelpe mennesker med å ta/få flysertifikater? Her er historien til
Roey (kort fortalt). Han er 23 år gammel. Født og oppvokst i hjerte av
Negev ørkenen, i et svært fattig område av byen Beer Sheva. Hans foreldre
steg opp til Israel, i fra Etiopia under operasjon Moses i 1984. De er 8
søsken, hvor av Roey er yngst. I sin 3 årige førstegangstjeneste
tjenestegjorde han i det Israelske Air Force, men klarte ikke
opptakskravene til å bli flyver, slik hans store drøm var! Men nettopp pga.
dette beste han seg for å satse alt, slik at han allikevel kunne nå sitt mål; å
bli flyger! Høsten 2019 ble han akseptert og tatt opp til Sivil-pilot
akademiet i Israel. For dette måtte Roey ta opp et studielån på hele
270,000,- NIS israelske shekel (tilsvarende ca. 700,000,- N.kr.). Et sivilt
flysertifikat, vil normalt si, ei studietid på 2 år. Så kom Corona Pandemien
mars 2021. Han ble permitert i fra jobben han hadde, som skulle holde de
månedlige låneavdragene!
Hans søster Ruth, som vi har hjulpet tidligere med studier og utdannelse,
kontaktet oss, og bad oss gråtende om hjelp til Roey (hennes lillebror).
Vi kontaktet ham, og etter en lang samtale, bad vi ham sende oss all
nødvendig info, for å kunne prøve å hjelpe ham!
Det er helt klart at dette er HJELP TIL SELVHJELP! Med et sivilt
flysertifikat om 1,5 år i hand, vil Roey ikke bare kunne brødfø seg selv og
familie, med også andre i hans familie!
Vårt mål er ikke å hjelpe ham med å slette hans store lån, men å «gi ham en
arm» i ei vanskelig tid, slik at «kommer over bakken» og igjen kan klare
seg selv og avdragene på banklånet!

Blir du minnet om å hjelpe Roey? Send din gave merket; «Roey»
Her kommer noen bilder av ham:

Kroner 31.500,- er kommet inn så langt!
*PROSJEKT: PC- TIL BARNEFAMILIER, FOR
FJERNUNDERVISNING! …fortsetter, og behovene bare vokser!
Selv nå, etter at vi nesten er over Corona pandemien her i Landet, er 10tusener av barn og unge enda «påtvunget fjernundervisning via ZOOM /
PC fra sine hjem». Og dette selv om de delvis i disse dager er på skolen 2 –
3 dager i uken, ja så er resten ZOOM undervisning. Og slik kommer det til
å være i lang tid framover (i hvert fall fram til 1. september 2021).
Hva gjør en når en har ên mobiltelefon med Zoom, og 4 barn hjemme uten
PC, og 3 av dem har Zoom undervisning samtidig? …og når en så heller
ikke har økonomisk råd til innkjøp av PC, …å få 2 måltider mat i hus per
dag, er foreldrenes hovedfokus i hverdagen!
KJÆRE VENNER, HER KAN VI VIRKELIG I DAG ENDRE EN HEL
FAMILIES HVERDAG PÅ 1, 2, 3 !
Utstyr kjøper jeg hos en ny immigrant i fra det Østlige Sibir (Vladimir),
som også reparerer alt av PC`r, i tillegg til at han selger alt det en trenger
av utstyr tilknyttet PC`n.

For 3.000,- NIS, (som dere ser på bildet) får vi alt det en familie trenger,
inkl. nødvendige WORD programmer og anti virus! Kunne vi ha klart å
hjelpe 20 familier med dette nå, hadde det vært veldig bra! Kan vi klare 40,
helt topp! Her er behovet enormt stor, og effekten av gaven virkelig:
HJELP TIL SELVHJELP! …til hver enkelt familie som mottar en slik
gave!
3000,- NIS (israelske shekel) er kroner +/- 8000,- N.kr med en kurs på 2,67

Blir du minnet på å hjelpe en fattige barnefamilie, med en virkelig
«NYTTE-GAVE» som en PC m/utsyr er, så merk gaven med; «PC» , og det
går 100% til dette formålet!
Til nå har der kommet inn, eller vi har fått løfter om: Kr. 180.500,- ! Det er
så langt nok til å hjelpe og endre hverdagen til 20 fattige familier i Israel.

«Mange bekker små, blir til en stor Å!». Vi kommer til å kjøre dette
hjelpeprosjektet hele denne våren 2021, for behovene er så store! …og
effektiv i hjelpen: Virkelig HJELP TIL SEVHJELP!

*Corona virusen har endret vår hverdag totalt. Flere hundre tusen
mennesker her i Landet er uten arbeid, …! Det tragiske faktum er, at
veldig mange av disse var under Israels egen fattigdomsgrense også før
Pandemien, og befinner seg nå virkelig i stor krise!
Det er vanskelig å hvile i tro på at hjelpen vil komme, men i vår hverdag
blant de fattige har vi ikke noe valg. Jeg/vi må bare huske denne sannheten:
Gud, vår himmelske far, har FULL KONTROLL til enhver tid! Han er
den som minner hjerter om å være med hjelpe de mange, som nå trenger
ekstra mye hjelp, her i Landet!
*Vi har enda mange mange som venter på hjelp, og vi hjelper fortløpende,
ettersom dere har, hjemme i Norge, har mulighet til å sende midler! Mange
mange tusen mennesker har kontaktet oss og bedt om hjelp siden 12. Mars
2020! I tillegg kommer alle unge studenter som kontakter oss om
muligheten for studie stipend).
(Hjertelig takk til dere som også husket, og husker oss privat! Gud er
STOR! Og Han er TROFAST og husker ALLTID sine).

*Det akademisk skoleår 2020 / 2021 og det som kommer 2021/2022.
Som dere vet er dere med å gir studie stipendier til jødiske studenter,
spredt over hele Land, på hele 17 forskjellige Universiteter og Høyskoler.
Vi håper og ber om at vi også denne vinter og vår, skal kunne få hjelpe
rundt 450 studenter / enkeltmennesker, med ofte opphav i fra over 30
forskjellige land i verden. Vi har gjennom årene sett, at det å hjelpe fattige
mennesker med utdannelse, er den beste og mest effektive måten en kan gi
Hjelp Til Selvhjelp! Med god utdannelse, får de gode jobber/stillinger, og
kan raskt hjelpe seg selv, og andre i familien! Vil du adoptere en student, er
du svært velkommen til det!
Et stort og hjertelig TAKK i fra de studentene som mottar hjelp i fra dere,
og fra de mange som har mottatt, og som hele tiden sender oss hilsninger og
takk! Her er det virkelig mange og svært gripende enkelthistorier blant
disse fattige, flere tusen, som gjennom de siste, snart 35 år har mottatt hjelp
i fra dere, så de har kunnet få studere! Mangt et takkebrev inneholder
setningen; «..uten hjelpen i fra dere, kunne jeg ikke klart å fortsette mine
studier!» Takk til Gud! Det er stort å få lov til å være med på dette. Guds
folk jødene vender hjem til sitt Land Israel, og vi får med på å hjelpe
tusener til rette, slik at de får det godt i sitt nye hjemland!
Vi har satt som mål for dette skoleåret 2020 – 2021, og det kommende 20212022, å kunne gi mellom kroner 1.680.000,- til 180.000,- per måned

(avhengig av kronekursen) Som vil bli fordelt på ca. 450 studenter i Landet.
Det er det samme som vi hadde dette studieåret 2019/20: et stipend-budsjett
på totalt 600.000,- NIS israelske shekel.
TAKK for hver enkelt av dere som er med på å gjøre dette mulig!
Det er for oss å vandre i tro, håp, og daglig bønn til Himmelen og jordens
skaper, vår Far og Gud, at han må minne dere hjemme i Norge om det
store behovet for midler som trengs, for å kunne gjennomføre dette!

* I 2020 passerte vi 15.000 henvendelser om hjelp til å få studere! Dette via
de 4 aktive e-mail adressene vi har, SMS, WhatsApp, telefon, og/eller
direkte kontakt. Det er umulig å hjelpe alle, selv om vi skulle ha ønsket det.
*Vi/dere får dette skoleåret 2020 / 2021 igjen lov til å være med å hjelpe ca.
450 unge jødiske studenter, ved 17 forskjellige Universitet, og høyskoler,
spredt over hele Israel. Dere hjelper dem med blant annet: studie
stipendier, en plass å bo, ei seng å sove i, et skrivebord til å sitte å studere
ved, og en kjøkken krok til å lage mat ved!
*«Beit HaTikva  מרכז האושר בית התקווהEt dag og kveld senter for barn fra
gata og fra ødelagte familier!»
Aktiviteten i leiligheten går for fullt.Her
ser dere noe av aktiviteten på «huset»!

Legg dette flotte prosjektet til på forbønns
lista! Be for dem som gratis her stiller
opp og står ansvarlig i den vanlige driften
av plassen, og be for barna! Av navn på
barn kan dere allerede få navnene: May,
Hodaya, Shani, Sheked, Gabriel, Lia,
Itay, Simcha, Lian og Liel.
Store ting skjer med disse barna! …t.o.m.
på et evighetsperspektiv!

Den norske kronen er svak, og den israelske shekel er veldig sterk. Skal vi i
framtiden kjøpe en plass, som kan oppfylle visjonen om et Barnehjem
trenger vi en arv eller to i fra Norge, i tillegg til det vi har fått inn til nå!
Ingenting er umulig for Gud!

*Dere hjelper i tillegg til disse
studentene, vanskelig stilte familier,
i byene Jerusalem, Safed, Tiberias,
Sderot, Ashdod, Kiryat Gat,
Ashkelon, Kiryat Uno, Bat Yam,
Beit Shean, Afula, Karmiel,
Netanya, Netivot, Tirat Hacarmel,
og Haifa med tettstedene; Kiryat
Ata, Kiryat Yam, Kiryat Motzkin,
Kiryat Byalik og Kiryat Haim.

*Vi takker Gud for hver enkelt av dere i Norge, og for Den norske
bevegelsen; Ordet & Israel, for Lev leman Israel gruppen på Leirvik, Stord
og for Hjelperen Bruktbutikk i Søgne, som alle trofaste støttepartnere i
denne velsignete oppgaven og tjenesten i Landet.

VIL DU VÆRE MED Å HJELPE, ER VÅR ADRESSE OG KONTO
NUMMER;
ALT GÅR I SIN HELHET 100%, UAVKORTET, TIL DE FATTIGE I
LANDET!!!
OG KONTO NUMMERET ER: 3114 20 05673
Stiftelsen Lev leman Israel (eller L.L.I.) Undelstadsveien 124, 1387 ASKER.
Eller via VIPPS 5 4 5 1 8 5 (her koster det oss 1.75% per gave i avgift).

Gjennom de snart 35 år vi nå sammen har holdt på, har nå over 15.000
enkelt mennesker mottatt «Hjelp til selvhjelp» i Israel.

TAKK TIL GUD!!! ALL ÆRE TIL GUD!!!
MÅTTE ALT DET VI GJØR, STÅ DEN DAG, DET SKAL PRØVES
FRAMFOR GUD!!!
STRAKS KOMMER VÅR FORLØSER OG FRELSER!!!
ישועתנו

OM DU BLIR MINNET PÅ, OG VIL VÆRE MED I STØTTERINGEN
rundt oss privat, for å få dekket administrasjons utgiftene, så er kontoen til
den private gave-støtteringen; 3030.33.10890 Vennligst merk gaven med;
GAVE.
Arild F., Post boks 120, 4460 MOI).
*Eller via VIPPS til: 98805226 (mrk. Gave).
TUSEN TAKK FOR AT DERE HUSKER PÅ OSS!
HJELP TIL SELVHJELP DET NYTTER!
HUSK Å BE FOR DE NYE IMMIGRANTENE OG OSS!
Hjertelig hilsen, og med STOR takk til Gud for
hver enkelt av dere; Shabbat shalom!!!
Av bare nåde!!!
Fra ALLE vi i Lev leman Israel,
i Israel

Israel ønsker å se deg!

-TURER TIL ISRAEL som Ariel er satt opp med, så langt, i 2021 - 2023;
NÅR BARE DENNE CORONA PANDEMIEN ER OVER, ER PLANEN Å
STARTE OPP IGJEN FOR FULLT! Med Guds hjelp!
NYTT Siden dere ikke kan komme til Israel i disse dager, vil jeg bringe
Israel til dere! Jeg lager nå kortfilmer / guidet turer, på inntil ca. 5 minutter
per innslag/film fra kjente og ukjente plasser for dere!
Om dere laster ned WhatsApp, (eller: SIGNAL) til deres smart-telefoner,
og sender meg numrene deres, så sender jeg det direkte til dere fra plassen!
Responsen er topp, og over all forventning (selv om det er på et virkelig
amatør nivå  ).

NÅR VI IGJEN KAN MOTTA TURIST-GRUPPER TIL ISRAEL, OG
JEG IGJEN KAN FÅ GUIDE, ER ENDA VELDIG USIKKERT... men vi
håper at fra og med september 2021 så vil alt var nesten som normalt igjen!
Både i Israel og Norge vaksineres nå alle som har behov for det, og mange
nordmenn ser nå fram til å få reise til Israel igjen, så raskt det gis grønt lys
for det, av norske og israelske myndigheter!

*Tur). Utsatt (enda ingen ny dato) med Jan Nordstokkå. Bli med til Israel.
Et land med fasinerende variasjon og mangfold. Rundreise i Landet. Ariel
guide.
*Tur). 3. – 12. September 2021 «I fotsporene av paktens ark» med Charles
& Bente Irene Hansen, og Ariel. En tur for deg som vil oppleve noe helt
nytt i Israel, med mange plasser du aldri før har sett.
*Tur). 29. september – 10. Oktober 2021 Eiken / Hornnes BIBELFERIE i
Israel med Jørgen W. Tønnessen og Ariel. Vi bor i Jerusalem, Tiberias ved
Genesaretsjøen, og i Netanya ved Middelhavet. Denne turen ser ut til å bli
full ganske raskt nå, så har du lyst til å være med: meld deg på NÅ!
(*Tur). 12. – 22. Oktober, 2021 med Unni & Gordon Tobiassen, Ariel
guide.).
*Tur). 14. – 23. oktober 2021 Høsttur Blant Guds folk, i Guds Land Israel,
med Jon Erling Henriksen og Ariel. Rundtur i hele Landet!
*Tur). 4. – 14. November 2021 Ariel guide Ålesund Folkehøyskole
*Tur). 18. – 28. november 2021 Høsttur til Israel med Sokneprest Knut
Svenning og Ariel. Med et spennende program, over store deler av Landet!
*Tur). 20.-25. Februar 2022 Til Israel med Bern Rune Sandrib. Ariel guide.
*Tur). 24.02 – 05.03 2022 «Fjell & Wadi-tur» i Israel, med Siv og Tore
Håvold. Ariel guide. For den som vil: Walk the Land!
*Tur). 10. – 20. Mars 2022 Kvinner i Nettverk. Mette Vestberg Sørensen,
Ariel som guide t.o.m. 18.03.
*Tur). 24. Mars – 3. April 2022 SE ISRAEL I VÅRBLOMSTERDRAKT
MED TURSKO OG SANDALER Med reiseleder: Wenche V. Frøytland.
Guide; Ariel

*Tur). 8. - 18. April 2022 Opplev Påsken i Israel. UNGDOMSTUR med
Frikstad bedehus og Jørgen W. Tønnessen. Ariel guide.
*Tur). 19. – 28. April 2022 Ordet & Israel, medarbeidertur til Israel, med
Gordon Tobiassen. Ariel som guide.
*Tur). Juni 2022 Menighetstur med Anne Kirsti & Jon Erling Henriksen.
Ariel guide.
*Tur). 14. – 25. september 2022 BIBELFERIE i Israel, «I fotsporene av
paktens ark» med Jørgen W. Tønnessen og Ariel. Vi bor i Netanya ved
Middelhavet, på Kibbutz Almog nær Dødehavet og i Guds by og Israels
hovedstad; Jerusalem.
*Tur) 2. - 11. Oktober 2022 Høstferie i Israel. «Byremo gjengen». Med Olav
og Ingeborg A. Håland og Ariel. Med mange nye plasser! (påmelding til
Olav Håland tlf. 91622338). (Løvhyttefesten stater 20. sept. så den som har
lyst å være igjen, har muligheten til det!).
*Tur) 22. desember 2022 – 2. januar 2023 HVA MED Å FEIRE JUL OG
NYTTÅR I ISRAEL? I Landet der det hele skjedde! FAMILIETUR til
Israel, med familien Tjellesvik . Jerusalem, Betlehem, og badeferie i Eilat
ved Rødehavet. En dag med guiding i Jerusalem, og 3 dager med guiding i
Negev ørkenen (utfra Eilat).
*Tur). Tur til Etiopia. 10. til 23. januar 2023. Tur til Etiopia; "Fra Etiopia
til Jerusalem; Beita Israel!!!" Hvor vi ser Esekiel 36, 10 og 39, 28 er blitt
oppfylt rett foran våre øyne! Jødene i fra Etiopia har nå kommet hjem til
Israel!
En tur du aldri vil glemme! Påmelding direkte til meg. Max 20 personer!
*Tur.) 13. – 22. april 2023 med Wenche og Ariel «OPPLEV ISRAEL PÅ
EN ANNERLEDES MÅTE!».
Med Eilat som hovedbase. Med mange nye plasser i den sørlige delen av
Negev ørkenen og Aravaen i Israel.
*Tur.) 31. Mars - 10. April 2023 UNGDOMSTUR TIL ISRAEL PÅSKEN
2023, Med John Roger Nesje og familie! Ariel guide.
*Tur 213.) September 2023 BIBELFERIE i Israel med Jørgen W.
Tønnessen og Ariel. Vi bor i Jerusalem, Tiberias ved Genesaretsjøen, og i
Netanya ved Middelhavet.

….ALT, om Herren dryger, og vi får leve!
(Ariel kan være Reiseleder / Guide 100 dager i året)
(200 dager til Lev leman Israel og familie)
(65 dager til shabbats hvile / høytidsdager / Helligdager)
-DET ER ET FAKTUM, AT 36 TURISTER TIL ISRAEL, GIR LANDET 1
NY ARBEIDSPLASS, ET ÅRSVERK!
-36 TURISTER TIL LANDET, GIR I SNITT 200.000,- SHEKEL TIL
LANDET!!!
-KORT SAGT; AT DERE KOMMER ER EN KJEMPE VELSIGNELSE
FOR LANDET OG FOLKET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-TIL DEG SOM HAR MU LIGHET TIL Å REISE, TA KONTAKT MED
PLUSS-REISER, PÅ TELEFON 7 0 1 7 9 0 0 0
ELLER PER MAIL; israel@plussreiser.no
Du finner også de fleste turene lagt ut på internett sidene;
www.plussreiser.no

