Invitasjon til Midt Østen-samling på Abildsø Gård 27 augustkl. 19.00 – 21.00
Kjære venner!
Det er riktig lenge siden vi har vært samlet på Abildsø Gård. Mange av dere lurer kanskje på
om det fortsatt er liv i MEP. Vi gleder oss over å kunne formidle at det er det på tross av
usedvanlig vanskelige omstendigheter. Det er fantastisk inspirerende å se hvordan vennskapet
mellom deltakerne holder seg igjennom krise etter krise, og hvordan de i økende grad forsøker
å hjelpe hverandre gjennom vanskelige perioder, som den siste Gazakrigen.
Formålet med vår samling på gården er flerdelt:
-

Gi en oppdatering av MEP initiativet og hvordan det står til med våre venner i Midt
Østen.
Vise noen bilder fra prisutdelingen på Nordkapp – «Barn av jorden» prisen til Alaa
(palestiner) og Paz (israeler).
Utfordre hverandre til å være med på en 12 mndrs givertjeneste til et spesifikt formål.
Se nedenfor.
Utveksle tanker og ideer om hvordan vi kan fortsette å være til hjelp for våre venner i
Midt Østen.
Komme sammen for fellesskap og oppmuntring.

Paz og Alaa har i sommer sammen mottatt «Barna av jorden» prisen på Nordkapp. Det var en
flott opplevelse å være med på for alle som var med fra Oslo. Se www.barnavjorden.org for
nærmere beskrivelse av hvorfor Paz og Alaa mottok prisen.
Som mange av dere vet så mistet Alaa jobben for et par år tilbake fordi han ønsket å være med
i MEP og med det bygge vennskap og relasjoner med israelere. Hans engasjement i forhold til
israelere har gjort det vanskelig å få seg en ny jobb. Mer om dette den 27. august.
Vi ønsker å bidra til at Alaa (med lokalt team) kan videreføre/starte opp følgende over en
periode på 12 måneder:
1. Barnekor
Fortsette å utvikle barnekoret (i dag ca. 300 barn). Han ønsker å rekruttere så mange
barn som mulig, nå deres familier og andre i samfunnet gjennom dette arbeidet
(media, samfunnsledere, inkl. israelsk befolkning). Mer om dette den 27. august.
2. Sykkelutleie
Starte bruktsykkelutleie for barn og familier. På Vestbredden finnes det nesten ikke
sykler. Ideen er å samle inn brukte sykler i Norge (med reservedeler) og sende en
container til Ramallah med hjelp fra våre israelske venner. Alaa og hans team ønsker
å starte utleie på noen steder i Ramallah. Mer om hvorfor og hva de ønsker oppnå den
27. august.
3. Demokrati
Demokratiet på palestinsk side har dårlige kår. Mye korrupsjon og nesten «umulig»
forhold for unge mennesker med nye ideer med fredfulle hensikter å slippe til. På
samlingen blir det mer utfyllende orientering om bakgrunn, hvorfor og hva Alaa m.
team ønsker å bidra til.

Givertjeneste
Vi ønsker å samle inn min. kr. 10 000/mnd til livsoppholdelse for Alaa for en periode på 12
måneder. Dette skal bidra til at han kan senke skuldrene og arbeide målrettet med punktene
over. Dersom vi har 20 – 30 personer som ønsker å være med, blir gjennomsnittsbidraget pr.
mnd. fra kr. 300 – kr. 500. Vi tenker at alle bidrag er veldig bra, så vi vil at hver enkelt skal
være fri til å bidra med det en er fortrolig med – dvs. mindre eller mer enn det som er skissert
i regnestykket over. Kanskje vi også greier å få med flere enn 40 personer?
Kvelden ledes av styret i Abildsø Gård og vil også inneholde et par kulturelle innslag fra bl.a.
Michael Ochs. Henrik Syse vil også dele noen få ord med oss. Vi vil også ha noen flere
interessante gjester med oss.
Det blir enkel servering.
Vi håper du både vil og har anledning til å delta på samlingen. Dersom du ikke har mulighet
for å være med på den foreslåtte givertjenesten, er du like fullt hjertelig velkommen!
Vi ber om at du bekrefter din deltakelse ved å svare innen mandag 25. august til epost
af@abildso.org.
Dette er det fint å være sammen om!
Med hilsen fra styret i Abildsø gård
Morten Dybvig, Helge Strømme, Oddbjørn Lyngroth, Jan Malmo, Asgeir Føyen

