
 

November 2017-18 – B-nyt  

Lions International Youth Exchange, Israel 2017 
Af Katrine Henriksen, udsendt af Lions Struer. 
  
Da jeg stod i lufthavnen, 20 år gammel, og med tårer i øjnene krammede min mor, var dét at have sagt ja til 
Lions International Youth Exchange lige pludseligt det mest grænseoverskridende, jeg nogensinde har gjort. 
Hele flyveturen gik med hjertet i halsen, indtil jeg trådte ind i Tel Aviv lufthavns ankomsthal, og blev mødt af 
den sødeste lille israelske mand, der ikke kunne huske, hvor han havde sat sin bil. Der var ingen unge i min 
familie, men de havde taget deres barnebarn på 16 med, og han som snakkede en del bedre engelsk, end mine 
værter, Eli og Shaeva, gjorde.  

 
Tel Aviv var uventet smuk, og mødte slet ikke nogle af mine stereotype forestillinger om Mellemøsten. Med 
dét sagt, er de forfærdelige billister. Et generelt problem i Israel er, at de er for mange mennesker på for lidt 
plads, hvilket betyder, at man må væbne sig med tålmodighed; en tålmodighed som israelerne ikke besidder.  
Jeg boede i en lille lejlighed i forstaden til Tel Aviv kaldet Rannana, et virkelig dejligt og naturskønt kvarter, kun 
et kvarters kørsel fra de hvide tropestrande. Vi havde kun to dage i Tel Aviv, før vi blev efterladt i vor nye ven, 
Ben’s, kyndige varetægt. Ham og manageren Adnan havde arrangeret et stramt program for os de næste ni 
dage, hvor vi blev transporteret rundt i hele Israel i privat bus. Det var meget imponerede og langt over, hvad 
jeg turde forvente. Ben var rigtig god til at få os til at føle os som et hold, og han prægede vores tur utroligt 
meget. Vi var 19 unge fra 16 forskellige lande, de fleste fra Europa og en enkelt fra Hong Kong. Vi blev hurtigt 
rystet sammen igennem forskellige lege og aktiviteter, som Ben stod for, når vi ikke var på sightseeing.  
 
Vi lagde ud i Jerusalem, hvor vi så alt det obligatoriske og lidt til. Det, der skilte sig mest ud, var turen nede i de 
3000 år gamle vandtunneler under Davids by. Det var en attraktion, der ikke var spækket med turister, og man 
forstod hurtigt hvorfor. Vi gik i fuldkommen mørke nede i nogle meget smalle og ujævne gange, hvor 
vandstanden varierede fra at gå til anklerne og op til midt på låret. Grædemuren var også en stor oplevelse, 
hvor man fik lov til at komme rigtig tæt på den jødiske religion. Vi kunne desværre ikke komme op at se 
klippemoskeen pga. terror. Til gengæld fik det forskellen på den jødiske og muslimske del af davids by til at 
fremstå meget klart; den muslimske del var tæt pakket med bevæbnede israelske soldater. 
  
Holocaust-museet var en af de ting, der stadig sidder i mig. Selv om jeg har været i Berlin adskillige gange og 
set nærmest alt, fik museet i Jerusalem det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Vi havde en rigtig god guide, 
en 82 årig herre, hvis mor havde overlevet holocaust. Han var god til at inddrage de forskellige lande vi var fra i 
sine fortællinger, som var meget rørende.  
 
 
---fortsættes…. 
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Vi tog fra Jerusalem og til Negev, som er den Israelske ørken ved Det Døde Hav, det laveste og jeg vil 
argumentere; et af de varmeste steder på jorden. Vi tog på vandretur i ørkenen, midt på dagen. Det var en ren 
selvmordsmission, som endte i en skøn oase med vandfald og rent kildevand. Herefter tog vi til Det Døde Hav, 
hvilket var godt og meget ubehageligt. Luften var 48 grader, mens vandet var 50. Det føltes lidt som at være i 
en jacuzzi inde i en sauna. Men vi havde det sjovt trods alt. Næste nat stod vi op klokken tre, og blev kørt ud i 
ørkenen til foden af Masada-fæstningen, hvor vi famlede os op ad slangesporet. Det var hårdt og varm - selv 
om natten er der 35 grader i ørkenen, og temperaturen var hastigt stigende. Vi sad på fæstningens mur og 
ventede på at solen skulle stå op over Jordans bjerge og Det Døde Hav. Stilheden var slående, og det var 
vanvittigt smukt.  
 
Herefter var gruppen ret indstillet på, at ørkeneventyret skulle være ovre - men sådan blev det ikke! Vi blev 
kørt lidt længere nordpå til en beduinlejr, hvor vi skulle tilbringe natten i et stort, åbent telt og på nogle ret 
slidte madrasser, som lugtede af kamel, og med vilde katte og hunde som sovekammerater. Moralen faldt ret 
drastisk. Men til gengæld lavede beduinerne meget bedre mad, end det vi havde fået på nogle af 
vandrehjemmene, og fælles-aktiviteterne om lejrbålet løftede stemningen igen. Om morgenen stod vi tidligt 
op og tog ud og red kameler før morgenmaden. Ben fornemmede, at gruppen havde brug for en pause og en 
rigtig seng, så det blev arrangeret, at vi kunne få en dags afslapning i en kibbutz. Her fik vi en tiltrængt pause, 
på et sted med wi-fi, pool og vægge. Om aftenen sad vi alle og hyggede foran lejlighederne, hvor folkene fra 
kibbutzen kom og tilbød os snacks. Det var et meget fascinerende sted, som et kæmpemæssigt kollektiv, og jeg 
ville gerne have brugt mere tid der. Vi kørte helt op nordpå i Galilæa-bjergene, hvor vi skulle campere. Man 
kunne også vælge at sove ude under åben himmel, men den beslutning skrottede de fleste, da vi fik af vide, at 
man lige skulle afmærke territorie (altså tisse en ring om der, hvor man sov) for at holde ulvene væk. Og vi 
faldt da også i søvn til sjakalernes sang og ulvehyl.  
---fortsættes…. 
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Dagen efter tog vi på en 12 kilometer lang vandretur i det nordlige Israels natur, som er meget frodig og mest 
af alt ligner Frankrig. Herefter forsatte vi med bussen længere nordpå, op i nogle af Israels højeste bjerge, hvor 
vi en aften meget chokerede genoplevede fænomenet ”at fryse”.  
 
Om morgenen ville Ben lege rigtig israeler med os, så vi tog ned til en flod, hvor vi skulle bade og drikke kaffe. 
Det er en form for weekend-tradition for mange. Men vandet i floden var smeltevand oppe fra Israels højeste 
bjerg, så de fleste valgte at soppe og drikke deres kaffe på stenene eller på den væltede tank, der lå på 
flodbredden. Det var meget kontrastfyldt at sidde i den smukke natur og vide, at for ikke ret mange år siden 
flød der også blod i floden. Krigen blev en realitet! Vi tog op til den syriske grænse, hvilket medførte en meget 
underlig følelse. For når du kigger ud over landet, kan du ikke umiddelbart se, at det er i krig. Ben udpegede 
steder for os, hvor israelske læger stod klar til at tage imod skadede folk og behandle dem, for så at sende dem 
tilbage til Syrien og det mareridt, de kom fra.   

Vi tilbragte resten af tiden i Nazareth, som var lidt af en skuffelse. Generelt under hele turen savnede jeg noget 
mere Jesus, og havde forventet, det kom i Nazareth, da det nu var dér, han havde tilbragt størstedelen af sit liv. 
Men eftersom de kristne, der er i Israel, er katolikker og ikke protestanter, har de fokus på Jomfru Maria.   
Vi vendte meget trætte hjem til værtsfamilierne, og medens jeg var væk, havde min værtsfamilie genfundet 
deres engelske færdigheder, og talte også (for det meste) engelsk til hinanden internt. Det var superdejligt og 
gjorde, at jeg faldt hurtigere til. Vi havde præsentationsaften af vore lande, men selv om vi selvfølgelig allerede 
havde delt alle vore forskelligheder, og grint af hinandens udtale, var det rart at få et større overblik over det 
enkelte land og se, hvor smukt et land Polen eller Ungarn egentlig er.  
 
Om fredagen havde vi fridag med vor værtsfamilie. Min familie tog mig med ud for at se Haifa - en havneby, 
som breder sig over et bjerg. Vi sluttede vores dag med Sabbat hos deres familie. Sabbat var et af 
højdepunkterne i tiden hos værtsfamilien. Familien var rigtig sød, og retterne blev bare ved med at komme. De 
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holdt sabbat hver fredag, og man kunne mærke deres meget tætte familiebånd. Det er en tradition, som det 
kunne være rigtigt sundt at indføre i danske familier (såfremt man da kan lide hinanden!). Før maden sagde de 
en meget lang bøn på hebraisk, der tilbad kvinden i familien som det vigtigste medlem. Det havde jeg slet ikke 
set komme, når jeg tænker, på hvad jeg kender til jødedommen.  
 
Den sidste uge for afsted. Det var et imponerende stramt program, som Lions-medlemmerne, der alle var vel 
over de 65 år, havde stablet på benene. Min vært, Eli, gjorde en stor dyd ud af at være med til hele 
programmet, så han kunne sikre sig, at min allergi blev overholdt, og at ingen gav mig gluten. Min værtsfamilie 
gik generelt til helt ekstraordinære længder, for at få mig til at føle mig godt tilpas, og jeg følte mig slet ikke i 
stand til at udtrykke denne taknemlighed nok overfor dem, og det gør jeg stadig ikke. Vi brugte en hel dag i 
ikke-kosher supermarkeder for at finde svinefars, som jeg kunne lave til frikadeller. Vi afholdt nemlig en 
Masterchef-aften, hvor alle medbragte en ret fra deres land. Frikadellerne blev ikke ligesom farmors, men 
gode når man tager omgivelserne i betragtning. Jeg stod i to stive timer bøjet over en elektrisk stegepande ude 
på terrassen i 35 graders varme. Jeg lærte dem også at lave mormor-salat, hvilket blev et stort hit for alle 
værtsfamilierne, der ville have opskriften.  
 
I løbet af den sidste uge holdt vi picnics på stranden, tog ture i parken eller til den lokale Country Club, 
shoppede. Vi tog også en relativt improviseret tur med jeeps op i bjergene mellem Tel Aviv og Jerusalem, hvor 
vi lå den halve nat og så på stjernerne og ventede på, at en speciel arabisk risret kogte færdig på bålet. Man 
kan vel sige, at vi havde tomme maver men fulde hjerter, hvilket gjorde turen hele mavepinen værd.  
Vi var så heldige at komme ind og se det israelske luftvåben i Tel Aviv. Det var en virkelig stor oplevelse at se et 
funktionelt militær, som stod på tæer, og var klar til at gå i krig, så snart alarmen lød. Meget modsætningsfyldt 
til vort hjemmeværn eller tre måneders værnepligt. I Israel har alle unge mellem to eller tre års værnepligt, når 
de afslutter High School, og man kan virkeligt mærke det på dem. De er super ansvarsbevidste, seriøse og 
bærer automatvåben. Vi var inde til et oplæg om, hvordan de brugte deres droner i krigen mod Hamas i 
Gazastriben. De to fyre, der stod for oplægget, var 19 og 20 år. Det var dem, der styrede dronerne og 
bestemte, hvor de skulle bombe. De viste os også en ret markaber video af optagelser fra dronerne, hvor man 
kunne se huse forsvinde på sekunder og ledere af Hamas blive likviderede foran deres hjem. Israelerne var 
stolte - jeg var fascineret og forfærdet. Vi snakkede generelt ikke så meget om konflikten, da Israelerne er 
meget hårdnakkede, og nægter at se Palæstina som et land. Normalt kaster de sig ud i en lang hadetale om de 
”israelske muslimer”. Jeg kunne ikke lade være med at finde det lidt pudsigt, at jøderne stigmatiserer et helt 
folk som onde, og gør dem til syndebukke, samtidigt med at de bruger holocaust som et forsvar for, hvorfor de 
handler som de gør. Jeg diskuterede dette emne med min medpassager i flyet på vej hjem fra Tel Aviv, og vi 
blev enige om, at det var fordi, de var så bange for at blive gjort til offer igen, at de hellere ville være 
mobberen.  
 
Vi brugte en af vore sidste aftener på en aften-rundtur i Tel Aviv med vor gamle guide, Ben, hvilket var et 
meget glædeligt gensyn, og man kunne tydeligt mærke, hvor meget vores gruppe havde udviklet sig fra start til 
slut. Den sidste aften var præget af mange knus og en smule tårer. Vi fik at vide, at vores gruppe havde et 
ualmindeligt tæt sammenhold, og jeg véd, at jeg kommer til at se mange igen. Interrail har i hvert fald fået en 
ny og meget mindre skræmmende betydning for mig.  
Jeg er meget taknemlig over for Lions Club Struer for at have sendt mig afsted på dette eventyr, og jeg føler 
virkeligt, at noget i Israel ændrede mig. Jeg kan desværre ikke sætte finger på lige præcis hvor imellem Galilæa-
bjergene og den tørre ørken, jeg voksede som menneske, men håber at denne beretning overbeviser jer om, 
at det var en god idé at sende mig afsted, og at I vil gøre det for et andet ungt menneske igen.     
Tak.   
En lille video fra vores tur:  https://www.youtube.com/watch?v=NuKtiH-_cOM  
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