
ISRAELS VENNER GRIMSTAD  
MØTE 03.05.2018      

MARKERING AV ISRAELS 70-ÅRSJUBILEUM 

STED: Betania Grimstad 

FOREDRAGSHOLDER:  ODD RANNESTAD med tema «Fra Theodor Herzl til gjenopprettelsen av staten Israel» 

 

ANTALL OPPMØTTE: rundt 70 personer 

 

Innledningsvis ble filmen "Women og Israel celebrate 70/ Born and raised" vist og «Hatikva» under ledelse av Evy 

Berge sunget på hebraisk og norsk av hele forsamlingen, akkompagnert av Arne Topland på piano og Dag Eriksen på 

trombone.  

 

 

 
                                                                                    Så ble møtet åpnet offisielt av leder Ingfrid Berge.  
                                                 Forsamlingen lyttet til diktet «Israel» av Ingvard Bødtker og salme 27 
 

før Odd Rannestad,                  misjonær og lærer, begynte å undervise om 

opprettelsen av staten Israel. Allerede på 1800-tallet begynte jøder, ikke minst grunnet forfølgelse i Øst-Europa, å 

returnere til Palestina. Det dannet seg en politisk og en religiøs sionisme, der Theodor Herzl, påvirket av Dreyfuss-

saken i Paris og den gryende rasemessige antisemittismen i Tyskland, ble overbevist om at en stat for jødene var 

eneste måte å få fred på. Balfourerklæringen kom i 1918. Frankrike og England delte mandatområdet i 1922 langs 

Jordanelven – alle jøder måtte flytte til vestsiden av Jordan. Jødisk innvandring i mandatområdet som sterkt ble 

begrenset av britenes «Hvitboken» (1939). Samtidig økt arabisk nasjonalisme. Forslaget om å dele Det hellige land 

ble akseptert av jødene, men avslått av araberne. Så kom 2. verdenskrig – og Holocaust. Mange overlevende som 

prøvde å komme inn i Palestina, ble brutalt returnert enten til kypriotiske fangeleir eller til Europa. Britene, lei av 

hele problematikken, trakk seg ut av området 14.05.48, dagen, da Ben Gurion legalt proklamerte Israel som stat. 

Dagen etter startet seks arabiske stater krig mot Israel, som med unntak av Tsjekkoslovakia ikke fikk levert våpen fra 



noe land. Våpenhvilen – ikke fred – ble i 1949 undertegnet av de arabiske statene. Som angripere hadde de tapt 

store arealer, og Israel hadde dermed en større del av området enn før krigen. Judea, Samaria og Øst-Jerusalem var 

blitt annektert av Transjordan og Gaza ble overtatt av Egypt.  

Det var en meget lydhør forsamling som fulgte Odd Rannestad.  

 
 

                                                                          Møtet ble avsluttet med sanger fra Betanias lovsangsteam 

        – og aktiv prat rundt kaffebordene.  

 

 
 

 

 

 

 
 

Ref. Annette Klingenberg Eriksen  

Bilder: Oddvar Berge  

 

 

 

 

 


