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Fortsettes neste side . . .

Et viktig skritt er tatt i samarbeidet mellom 
skoleelever fra Gautesete skole og SKG (Stavan-
ger Kristne Grunnskole) og to skoler i Netanya i 
Israel. 

 I fjor i tidsrommet 13.-18 september kom fem 
elever og to lærere fra skolen Ort Leibovitz i 
Netanya på besøk til Gautesete og SKG skolen i 
Stavanger. Dette var begynnelsen på utvekslings-
prosjektet.

En kald november morgen 24.november møtte jeg 
som representant for styret i Netanyaforeningen 
og leder for denne foreningen Sigve Bø, to lærere 
og fire elever fra Gautesete og en lærer og to elever 
fra SKG på Sola flyplass for å gjøre drømmen til 
virkelighet. Nemlig å reise til Netanya på gjenvi-
sitt. Den nye direkteforbindelsen fra Oslo-Tel Aviv 
i Israel ble selvfølgelig benyttet. Etter hele dagen i 
fly landet vi på Ben Gurion flyplassen utenfor Tel 
Aviv ca. kl.1800 (1700 norsk tid). 

I ankomsthallen hadde to elever fra Netanya 
møtt opp med velkomstplakater og norske flagg. 
Gjensynet var hjertelig, og ungdommene hadde 
kontakt fra første stund. Deretter gikk turen inn 
til byen hvor hver enkelt skoleelev ble innkvartert 
i private hjem sammen med en israelsk elev og 
deres familie. Vi voksne dro videre til vårt hotell i 
Netanaya.
Dagen etter var dro undertegnede til skolen Ort 

Leibovitz sammen med lærerne og elever. Sigve 
dro til skolen Shy Agnon i Netanya sammen med 
lærer og to elever fra SKG.
Elevene på Gautesete skole hadde trent seg på 
foredrag om eget hjemsted, kommune, fylke og 
land som de skulle presentere for elever på egen 
alder på denne skolen. Da vi kom inn i klasse-
rommet sto det følgende tekst på tavlen: Norway. 
What you always wanted to know but never dared 
to ask! 

Deretter startet elevene på Gautesete sin presenta-
sjon for de 35 elever som var samlet i klasserom-
met.  Etter en meget god forklaring av elevene ble 
det åpnet for spørsmål. Spørsmålene var mange og 
varierte, fra hvordan den politiske ledelse i Norge 
så på Israel til om det var mørkt døgnet rundt. 
Mange spennende spørsmål som Gautesete elev-
ene tok på strak arm. 

Etter presentasjonen var det omvising på skolen 
og møte med rektor. Dagen etter var det fellestur 
til Jerusalem, og siste dagen var halv skoledag og 
en minneløype i Tel Aviv fra 2 V.krig.
Elvenes tilbakemeldinger var meget positive. 
Deres opphold hos vertsfamiliene hadde vært en 
god og omsorgsfull opplevelse for begge parter, 
og de hadde knyttet vennskapsforbindelse under 
oppholdet. Det ble en tårevåt avskjed for elevene 
onsdag formiddag før reisefølget vendte hjem til 
Stavanger.

Gjengen på stranda i Tel-AvivVertskap og gjester på tur til jerusalem.
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Fra forrige side . . .

Så langt vi vet for dette året vil der skje mer 
enn i fjor. Vi hadde håpet at ambassadørbe-
søket vi nå averterer den 4 mars skulle kom-
met før jul. Slik ble det ikke, dermed ble der 
ikke noen samling på høsten i fjor.
Dette året ser det bedre ut. I tillegg til et flott 

besøk nå i mars, vil vi ha årsmøte den 6 mai 
og jobber for en Sabbatskveld i september.
Anledningen i september vil være knyttet opp 
til en gjenvisit fra de to skolene vi besøkte i 
høst.

Forreningens arbeide i inneværende år

Netanyaforeningen i Stavanger jobber for å skape 
relasjoner med innbyggerne i Netanya. En meget 
viktig ressurs i vårt samfunn er barn og unge og 
her er det en god mulighet for begge lands elever 
å tilegne seg forståelse av de muligheter og utfor-
dringer som finnes i denne type utveksling. Med 

denne type prosess vil også elevene få personlige 
relasjoner med hverandre.

Bjarne Bjelland

Velkommen til møte med
Norges Ambassadør til Israel - Jon Hanssen-Bauer

Israels Ambassadør til Norge - Alon Roth

Mandag 4. mars kl 19
Kristen Tjeneste, Lagerveien 21

Arr: Norsk Israelsk Handelskammer
sammen med MIFF og Netanyaforeningen

Samarbeidet
Norge-Israel


