Reinsdyr fra Jerusalem!
Den lutherske kirke i
Norge arrangerte ny
lig en reise til Bibel
ens hjemland. Mange
kjente steder fra bi
belhistorien ble be
søkt.
Betlehem, Nasaret og Kaper
na
um for å nevne noen steder. Der
kunne man kjøpe små «reisemin
ner» med bibeltekster på eng
elsk.
I Jesu hjemland er det som
kjent to offisielle språk, hebraisk
og arabisk. Dessuten er engelsk
og russisk de mest utbredte uof
fisielle språk.

FRA SÁPMI:
Vakre reinsdyr.

Fine suvenirer

«Reiseminner» kunne man også
finne på en liten fabrikk i Jeru
salem. Det var blant annet en hø
nemor med to kyllinger som had
de sitat på engelsk fra Jesu ord
i Lukas 13, 34: «Jerusalem! Jeru
salem! Du som slår ihjel profete
ne og stener dem som er sendt til
deg! Hvor ofte jeg ville samle dine
barn, likesom en høne samler si
ne kyllinger under sine vinger! Og
dere ville ikke.»
Det var to unge menn som i
2010 etablerte fabrikken Touch

woodesign. Produktene produse
res ved hjelp av laserkuttertekno
logi.

Puslespill

Det er en type puslespill som
kommer flatpakket og umontert.
De settes opp hjemme uten be
hov for lim eller spiker. Hver bit
har sin plass.
Bitene glir på plass som i et
puslespill. Bedriften har mye er
faring i å designe og produsere
varierte produkter som spenner
fra gaver til barnemøbler.
Alt laget av råmateriale av høy
kvalitet. Puslespillet kan males,
lakkeres eller dekoreres hvis det
er ønskelig.
Bedriften ønsker å bidra sam
funnsmessig og sosialt. Man job
ber sammen med «Susan’s hou
se» som gir utsatte tenåringer
mulighet til å jobbe med kunstne
riske uttrykk, personlig investe
ring og kreative initiativer.

Reinsdyr

Touchwoodesign har allered
e
knyttet kontakt med venner i
Sápmi, gjennom butikken Tabita.
Som bildene viser er reinsdyr noe
av det som fabrikken har produ
sert!
Reinsdyr fra Jerusalem! Det
ble presisert at dyret ikke kunne
ligne på en kronhjort eller et
esel. Men det skulle være et ekte
reinsdyr!
Derfor har fabrikken via ven
ner tatt kontakt med Berit Sara
Aslaksdatter Sara Buljo i Kauto
keino, som har bidratt til detaljer
i utforming av reinsdyret.
Siden reinsdyret ikke er omtalt
i Bibelen, lot det seg ikke gjøre å
sette det bokstavelig talt i sam
menheng med bibelhistorien.
avisa@sagat.no

AKTIV PRODUKSJON:
Goldstein og Baruochi er industrielle designere.

POPULÆRT I JERUSALEM:
(Alle foto: privat)

Reinsdyr i vakkert design.

BEDRIFTSGRÜNDERNE:

BOAzO-čorraG:

Baruochi og Goldstein.

En liten reinflokk.

PAKTENS ARK:

HANEGAL OG FORNEKTELSE:

Etter tradisjonen skal paktens ark inneholde de to steintavlene med de
ti bud som Moses fikk på Sinai-fjellet under ørkenvandringen fra Egypt
til det forjettede land.

Mark 14,30: Hanen har galt to ganger, skal du fornekte mig tre ganger?

Gode tips? Ring 78 46 59 00. E-post avisa@sagat.no

