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Judiska kvinnor bevakar palestiniernas mänskliga rättigheter
vid gränsstationer sidan 5
Instängdheten i Betlehem skapar ångest.
Möt kuratorn på Den gode Herdens skola

sidan 16

Foto: JO Johansson

Skolavslutning på Den Gode Herdens svenska skola i maj i år. Eleven
Manal Khalil håller tal sidan 10

Vad är svenska Jerusalemsföreningen?
Svenska Jerusalemföreningen grundades år 1900 av biskopen Knut Henning Gezelius
von Scheele, Visby
Han hade varit med vid invigningen av den nybyggda lutherska kyrkan i Jerusalem,
Erlöserkirche då den invigdes av den tyske kejsaren Wilhelm. Han såg nöden bland
människorna. Det gav honom inspiration att engagera svenska medborgare och Svenska kyrkan att göra insatser i ”Jesu eget land”.
Sjukhus ...
Sedan dess finns ett sjukhus, Beit Jala Governmental Hospital eller King Hussein Bin
Talal´s Hospital, i Betlehem som ägs av föreningen men drivs av det lokala hälsovårdsministeriet, f n det palestinska. Det är ett stort regionsjukhus med så gott som samtliga
specialiteter, inklusive akutsjukvård.
... och skola
Den andra insatsen föreningen gjorde var att anställa en lärare som fick i uppdrag att åka
till Jerusalem och starta en skola.
Skolan låg i Jerusalem ända fram till kriget 1948. När Jerusalem då delades hamnade skolan i den israeliska delen och barnen fanns i den arabiska och verksamheten upphörde.
Efter några år övertog Jerusalemsföreningen en kristen skola i Betlehem, Den Gode
Herdens skola och det är den skolan föreningen fortfarande driver. På skolan går 420
palestinska flickor från förskola upp till studentexamen. Skolans namn är Den Gode
Herdens svenska skola. Mer än 60 procent av driften betalas via gåvor från enskilda
svenskar, stiftelser, fonder, kollekter och faddergåvor.
Tre ben
Svenska Jerusalemsföreningen vill genom skolverksamheten:
•
stärka kvinnans ställning genom att erbjuda kvalificerad undervisning för flickor
och rusta dem för att ta ansvar i det lokala samhället
•
bidra till fred och försoning och erbjuda såväl kristna som muslimska flickor i
Betlehemsområdet undervisning (de kristna är i majoritet på skolan). Om flickor
har varit bänkkamrater i upp till tolv år, menar Jerusalemsföreningen, att man
därmed har byggt broar över religions- och kulturgränser som leder till förståelse
för varandra i en region där dessa kontakter inte är alltför vanliga
•
stärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.

Vem får tidskriften?
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift går till alla medlemmar i föreningen. Medlem
blir man genom att betala in medlemsavgift t ex med hjälp av inbetalningskortet som
sitter häftat i mitten av tidskriften.
Tidskriften går också till alla som skänker pengar till skolan och sjukhuset eller har
fadderbarn vid vår skola.
Tidskriften går också till samtliga präster i Svenska kyrkan
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Direktorn har ordet
Välkommen till Betlehem – nu och då
Välkommen till Betlehem 2000 stod det i kulörta ljusslingor över Hebronvägen
in mot Betlehem vid millennieskiftet. Det glittrade och glimmade och över allt
lyste Betlehemsstjärnan i form av jättelika laserstrålar mot den blåsvarta stjärnhimlen.
Välkommen till ghettot står det idag, målat på den åtta meter höga grå betongmuren som nu nästan fullbordats och når ända fram på båda sidor av Hebronvägen vid infarten till Betlehem, några hundra meter söder om det ekumeniska
centret Tantur. Det dammar och dånar från jättelika bulldozers som bygger vägen utmed muren där, redan innan den är klar, militärjeepar patrullerar och susar fram i dammoln av sommartorr sand.
Betlehem är nu inringat och väl tillslutet. Det går inte att hålla associationerna
till Kumla- eller Hallanstalten borta. Muren ringlar upp för olivträdsterasserna
mot Beit Jala – den del av Betlehemsområdet där vår skola ligger. Hur många
olivträd som åkt med när israeliska bulldozers banat väg för murbygget är väl
ingen som vet.
På fem år är allt förändrat. Sharon gick upp på tempelberget. Arafat sade nej
till det sista budet om fred som Clinton hann med att förhandla fram innan han
avgick som USA:s president. Och nu är det som det är. Hamas tog fem av de
femton platserna i Betlehems kommunstyrelse. Många tolkar det som uttryck
för besvikelse över den palestinska myndighetens oförmåga att bygga upp landet, kanske ännu mer över dess korruption.
Lydia Araj, ordförande i skolkommittén på vår skola säger att den äldre generationen är trött, deprimerad och uppgiven. Hoppet stå till de yngre.
Tjugoen flickor tog studenten på Den Gode Herdens svenska skola (om det berättar jag längre fram i tidningen, sidan 10). Bakom den tunga och täta muren lyser en strimma av hopp. Vi vill stanna kvar här, sade ett par av studenterna som
jag talade med. Vi vill arbeta för vårt land och folk.
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Murbygget är nästan fullbordet – Betlehem är instängt! Stora vägen från Jerusalem ser nu
ut så här!! Foto: JO Johansson

Det glittrar och glimmar inte längre över infarten till Betlehem, och himlen är
bara svart, men över studenterna tindrade hoppets stjärna. Läs en av studenternas tal inne i tidningen!

Jan-Olof Johansson
Direktor

Fira påsk i Jerusalem 2006!
Du som vill göra det kan kontakta
direktor Jan-Olof Johansson (adress se sista
sidan) med en intresseanmälan.
Resan beräknas omfatta tiden 8 – 17 april
2006 med besök förutom i Jerusalem, i Betlehem med Den Gode Herdens svenska skola,
Jeriko och Galiléen.
Folder med detaljprogram och priser kommer i slutet av sommaren!
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Judiska kvinnor bevakar mänskliga rättigheter
vid vägspärrar för palestinier
Vägspärrsobservatörer - så kallas de – de frustrerade judiska kvinnor som har
tagit det på sin lott att stå vid vägspärrarna mellan Israel och Västbanken. Deras
uppgift; att iakttaga, dokumentera och någon gång hjälpa till när de ser någon
enskild person bli trakasserad av de israeliska soldaterna.
Deras organisation heter MachsomWatch – efter det hebreiska ordet Machsom
som betyder just vägspärr.
Och vi blir fler och fler hela tiden. Nu är vi flera tusen, säger kvinnorna.
– Det sker dagligen övergrepp mot palestinier, berättar Rachel Amram, en av
kvinnorna som jag möter på ett kaffe i västra Jerusalem och som ska förmedla
kontakt med de kvinnor som denna dag håller ställningarna vid Qalanyia strax
norr om Jerusalem och den största vägspärren för palestinier på väg mellan Ramallah och Jerusalem.
Machsom Watch är ett nätverk av enbart kvinnor. Det finns en koordinator,
och till henne hör kvinnorna av sig och
talar om när de kan bevaka en gränsövergång.
Det finns ett schema med namn och telefonnummer. Efter några minuters letande, hittar kvinnan jag möter på
kaféet, telefonnumret till en kvinna i Tel
Aviv, som denna dag ansvarar för just
Qalanya, Tamar Fleischmann och vi bestämmer träff kl 15 vid vägspärren.
– Det är bara kvinnor som får vara
med i organisationen, för män för med Machsom Watch är ett nätverk bestående
sig våld. Men du för gärna komma och av judiska kvinnor som har självpåtagen
se hur vi arbetar, berättar hon.
”jour” varje dag vid vägspärrarna för att bevaka palestinierna rättigheter gentemot de is-

Vägen ut till Qalanya är kantad av den raeliska soldaterna, här vid Qalanya mellan
höga muren, av vägar som mer ser ut Jerusalem o Ramallah Foto: LM Adrian
som grustäkter – detta är den stora vägen för palestinier mellan Jerusalem och
Ramallah. Israelerna själva åker på en
asfalterad bred motortrafikled några kilometer längre västerut, parallellt med
denna väg när de ska till sina bosättningar vid Ramallah.

Fullständigt kaos
Väl framme vid vägspärren möts man
av ett virrvarr, ett kaos av bilar och
mänskor, bussar och majsförsäljare och Ung som gammal kan få stå i timtal för att
av folk som står i kö.
komma till och från sina arbeten när de ska pasJag går närmare gränsen och kommer sera de av israelerna uppsatta vägspärrarna.
till slut till det sista hindret bestående av Året innan, när artikelförfattaren var på denna
plats, var det fri passage. Foto: LM Adrian
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betongklossar efter att ha gått och stått i bås tillsammans med lokalbefolkningen,
Unga soldater, flickor och pojkar i 20-års åldern står och skriker och kontrollerar
papper, viftar med vapnen, springer. Man ser rädslan i vissa av de unga soldaternas ögon.
Här står de, unga oerfarna, bland tusentals äldre kvinnor och barn från Ramallah, familjer från Jeriko på väg till läkarvård i Ramallah, äldre män som vill in i Jerusalem för att hälsa på släktingar.
Speciellt en familj väcker min uppmärksamhet. Det är en man i 35-års åldern, Jadala, från Jeriko med gravid hustru och en 5-årig son Basir.
På morgonen kl 6 har de gett sig iväg från Jeriko för att söka specialistvård i Ramallah för deras son som har en blodsjukdom med sänkt immunförsvar och nu
också fått en halsinfektion.
Åk tillbaka till Ramallah!
Kl 10 på morgonen stod de här vid vägspärren och ville ut, mot Ramallah. Nu är
kl 16 och de vill tillbaka. De har stått i en och en halv timme i kö vid vägspärren.
Väl framme vid det sista båset, nekades de inträde av en 19-årig israelisk soldat:
Åk tillbaka till Ramallah! Ni kommer inte in! var beskedet.
Tamar Fleischmann står och iakttar och förstår att något inte är som det ska. Hon
går fram och frågar vad som är på färde
och Jadala förklarar på dålig hebreiska att
de vill hem, att de inte har några släktingar i Ramallah och att nu låter inte den israeliska soldaten dem passera.
Tamar går fram till soldaten och frågar
varför:
– Han är för ung, pappan alltså. Hade
han varit tre månader äldre hade vi släppt
igenom honom, säger soldaten
– Men han bor ju i Jeriko, titta han har
korrekta id-handlingar med sig. Han har
bara varit och sökt läkarvård för sin son i
Ramallah och ska nu hem tillsammans
med sin gravida hustru. De har inga släk- Jadalas familj från Jeriko stoppades på väg
tingar i Ramallah.
hem från sjukhuset med deras 5-åriga son.
– Spelar ingen roll. De kommer inte ige- Foto: LM Adrian
nom. I varje fall inte i dag, säger soldaten.
Och så vänder sig Tamar till mig och säger:
– Det är just därför vi står här. Vi vill hjälpa de israeliska soldaterna att visa sin
mänskliga sida, att försöka få dem att förstå vad de håller på med. Men vi ingriper
aldrig mer än med ord, vi fotograferar, tar namn på soldaterna och dokumenterar
det.
Och hennes väninna Judit Steinberg står vid sidan och antecknar allt som sägs
och fotograferar. Hon säger:
- Ofta blir vi väldigt väl behandlade av de israeliska soldaterna.
De judiska kvinnorna ringer de israeliska militära cheferna
Tamar tar upp sin mobiltelefon, hon söker kontakt med chefen för denna vägspärr. Kvinnorna har nämligen telefonnummer med sig till officerare och chefer:
– Vi använder numren flitigt, berättar hon.
Hon springer mellan soldaterna; pratar och argumenterar allt medan 5-årige Basir står förskrämd mellan föräldrarna och gråter. Kanske har han ont, men framför
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allt är han rädd. Mamman blir ombedd att visa sitt id-kort, en identitetshandling
alla palestinier alltid måste bära med sig.
En timme står jag så och ser hur Tamar arbetar för få igenom denna enda familj.
Eftermiddagen går mot kväll och det börjar bli kallt. Mammans händer är blåfrusna.
På något sätt lyckas Tamar få en av cheferna att ta ansvar för att låta familjen
passera på vägen hem till Jeriko, tre timmar efter det att de kom till vägspärren.
Hade Machsom Watch inte varit där i dag hade denna familjen fått återvända till
Ramallah, där de inte har några släktingar.
Deras enda brott: de har en son som behöver läkarvård i en stad tre mil från där
de bor – och de är palestinier.
Jadala tar sin fru och son i handen sen han fått klartecken, inte av soldaterna
utan av Tamar Fleischmann, räcker snabbt Tamar handen och säger Tack! Tack
för hjälpen!, och rusar iväg, rädd att de israeliska soldaterna ska ångra sig. Framför sig har han ytterligare två mils väg hem och minst två likadana israeliska vägspärrar.
Hur många fler ser vi aldrig?
Tamar tittar på mig och säger:
– Jadala är bara en av många. Hur många står här i kön som jag aldrig får veta
har ett liknande öde. Vi kan inte hjälpa alla, men vi kan hjälpa någon, och framför
allt ser de israeliska soldater att det finns landsmän som har insett något som deras ledning eller politikerna i Israel inte har sett.
– Jag skäms över hur vi behandlar palestinierna. Att vi inte har lärt oss av historien hur man inte ska behandla andra folk. Det är märkligt.
Och så säger Tamar något som får mig att stanna upp och undra om det är sant
eller inte:
– Vet du, att det är dessa soldaters fruar som kommer till oss och vill hjälpa till.
Medan deras män står här och förnedrar, står deras fruar vid någon annan vägspärr och observerar, dokumenterar och hjälper.
Och Rachel Amram, kvinnan som förmedlade kontakten till Qalandyakvinnorna
sammanfattar:
– Det är som om vi judar har ett trauma. Men vi har glömt att världen har förändrats. Vi israeler, vi judar, är inte längre offer, utan nu är det vi som förtrycker.
Lars Micael Adrian

Timmars väntetid för att passera mellan arbete o bostad, eller mellan Ramallah och Jeriko –
det är verkligheten varje dag för tusentals palestinier. Israeler som åker mellan Jerusalem och
Ramallah har fri fart på motortrafikleden några kilometer västerut. Foto: LM Adrian
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Student 2005 i Betlehem
Till trumpetfanfar på högsta volym ur de nyskänkta högtalarna tågade de tjugoen nybakade studenterna med biskop Munib Younan, skolkommitténs ordförande Lydia Araj och rektor Margo Araj i spetsen in i den högtidssmyckade
och fullsatta aulan på Den Gode Herdens svenska skola sista lördagen i maj.
Längst fram på den vinröda ridån hängde de palestinska och svenska flaggorna.
När vi kom till skolan en timma före studenthögtiden i aulan möttes vi liksom
alla andra av stora banderoller med välkomsthälsning på arabiska i blått och gult
som är skolans färger. Studenterna sprang nervöst och upptrissade omkring i korridorerna, smygtittade ut genom fönstren för att spana in sina släktingar och vänner när de kom och gick in på skolgården. Festfrisyrerna fick en sista puts och studentkåporna rättades till.
Du gamla du fria – på svenska!
Högtiden började med att biskop Munib hälsade välkommen och bad om Guds
välsignelse över festen. Den palestinska nationalsången sjöngs liksom den svenska – på svenska!
Lydia Araj talade, och biskopen gav goda råd inför framtiden. Undertecknad
framförde hälsningar från alla understödjare i Sverige. Mer sång och musik,
mycket playback och eko innan det var dags för betygsutdelning och premier.
Stämningen var hög, varm, svettig, ljudlig – och högtidlig.
Studenterna hade valt ut två bland sig som höll tal. Ett av talen finns att läsa här
i tidningen på sidan YY. Och lärarna fick presenter och blommor som tack från sina elever.

Snyggt uppstälda på skolgården får avgångseleverna mottaga betyg och presenter av
skolledningen. Foto: JO Johansson
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Lite senare på kvällen var det ”studentbal”. På Nissan Bros restaurang mitt i Betlehem. Här kom familj efter familj högtidsklädda med inträdesbiljetter som de löst
i förväg och slog sig ner vid långborden och bröt pitabröd och doppade friskt och
smaskigt i humus, taboule och babaghanous för att bara nämna några av alla serverade sallader. Tvåliters plastflaskor med Fanta, Coca-Cola och Sprite var riktigt
dekorativa på borden med sina starka färger av orange, brunt och grönt.
Ärebågar och fyrverkeri
När alla kommit strömmade ljudet först av ”Congratulations” och sedan av
Mendelssohns bröllopsmarsch ur högtalarna och ut kom, på en catwalk smyckad
med ärebågar och blommor och sprakande fyrverkeri, studenterna i balklänningar
en efter en allteftersom deras namn ropades upp till folkets jubel.
Och på dansgolvet ställde de upp sig och när alla var samlade bröt dansen ut
med julnatten målad på väggen som kuliss – är man i Betlehem så är man. Till
sång och dans och mycket god mat firade så studenterna och deras familjer långt
fram på natten.
Att detta var ett folk inspärrade av betong och stål kunde ingen ana. Betlehemsstjärnan högst upp på väggmålningen lyste vänligt och hoppfullt över de
dansande flickorna – flera av dem med faddrar i Sverige som följt dem genom
åren.
Vi säger grattis och önskar dem all lycka och en ljusnande framtid!
Jan-Olof Johansson

Studentfest i Betlehem – trots allt! Studenterna på den gode Herdens svenska skola firar att
tolv års studier är slut. Foto: JO Johansson
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Avgångselevens tal:

Tal vid studentexamen
När jag står framför er idag är det många motstridiga känslor som
fyller mitt hjärta: ledsnad över att lämna den plats där mina drömmar föddes, ett hem med underbara minnen från min barndom
och min tonårstid; saknad av mina fantastiska lärare som alltid
fanns där och som gav allt de kunde för att skapa en ny utbildad
generation redo att möta livets svårigheter.
Vi vet hur intensivt ni försökte att utrusta oss med ett sätt att föra
oss och med utbildning; orden räcker inte till för att beskriva hur
tacksamma vi är idag. Vi vill också nu passa på att be om ursäkt för
de gånger som vi lite förfluget ställt till förtret.
Jag är också ledsen för att sagan om en lång vänskap håller på att
ta slut, en saga om både ”upp och ner” som vi delat tillsammans.
Jag kan inte föreställa mig ett liv utan att få se era ansikten varje
dag och höra era alltid uppmuntrande ord. Jag kommer att sakna
det hopp vi delade dagligen, de roliga och svåra ögonblicken vi
mötte; tack för varje minut, varje timma, varje steg framåt, för all
kraft.
Jag är hoppfull
Men å andra sidan känner jag mig hedrad idag av att vara en representant för den nya generationen i Palestina, en ambitiös och
hoppfull sådan som vill fånga solskenet tillbaka, utplåna spåren av
sorg och ersätta det med leenden och glädje; en generation som vet
hur man för sig, utrustad med utbildning och som vill hjälpa till att
bygga Palestina och dess samhälle. Jag ser mina studentkamrater
som bestämt sig för att bryta sönder orättvisans bojor och ockupationens kedjor och som ser fram emot en bättre dag, en bättre morgondag som vi ständigt ber om …
Och när vi nu kan se skörden av vårt hårda arbete och många och
långa timmars studier kan vi inte glömma våra familjer och föräldrar som spelade en huvudroll för att hjälpa oss så här långt, som
fick oss att tro att ingen stjärna är bortom räckhåll och som alltid
var till hands för att ge oss stöd, till dem uttrycker vi oss från djupet av våra hjärtan med varmaste tacksamhet.
Gratulationer till er alla och gratulationer till Palestina!
Manal Khali (se omslagsbild,).
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Solosång av avgångselev vid studentfirandet på Den Gode Herdens svenska skola i maj i år.
Foto: JO Johansson
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Tiden efter Arafat II

Kan det bli fred?
Göran Rasks artikel fr föregående nummer fortsätter
Kan det bli fred? Är vi närmare fred nu när Arafat är död och Mahmoud
Abbas är president?
Mer än 50 fredsförslag för fred i Israel/Palestina konflikten har presenterats
under konfliktens gång. Den lutherske biskopen i Jerusalem Munib Younan menar att orsaken till detta misslyckande är att verklig fred kräver rättvisa. Utan att
freden grundar sig på rättvisa blir det ingen fred. Naturligtvis har han rätt. Biskop Younan säger att fred i biblisk mening är mer än ett slut på konflikt. Verklig
fred är endast möjlig där det finns rättvisa. Därför måste all verklig fred börja
med rättvisa.
Båda parter måste erkänna varandras värde!
En grund förutsättning för detta är att båda parter i konflikten värderar varandra lika och erkänner varandras värde och respekt. Teologiskt är alla lika inför Gud - palestinier och israel, jude, kristen och muslim. En politisk lösning baseras ofta utifrån makt och kontroll medan ett religiöst perspektiv söker rättvisa
för alla. Därför behövs den religiösa dimensionen i de politiska lösningarna.

Göran Rask i samspråk med direktorn för Svenska Jerusalemsföreningen på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem. Foto: LM Adrian

Biskop Munib Younan, den lutherske biskopen i Jerusalem, menar att det är
möjligt för religionen att spela en roll i Israel/Palestina konflikten om vi tror på
en levande försonande Gud som kan göra det omöjliga möjligt. Därför att kyrkan, synagogan och moskén är kallad att vara katalysatorer av försoning i en
konfliktfylld värld, att söka det som förenar, be tillsammans och i dialog med
varandra se den andra; den andras nationella, politiska och religiösa rättigheter.
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En konflikt om land
Konflikten mellan israeler och palestinier är en fråga om land där alla har lika
rätt till landet. Jorden är Herrens och allt den tillhör. Han har gett åt oss att bruka och förvalta den. Det finns ingen rätt för ett folk att förtrycka, förvisa och
kränka ett annat folk för att få ett land. När någon ockuperar ett land i ”Guds
namn” och bygger bosättningar också i ”Guds namn” flyttar man skulden över
på Gud. Man kan finna stöd för mycket i de heliga skrifterna men om man tar
helhetsbudskapet i Bibeln sammanfattar Jesus det i att du skall älska Gud över
allting och din nästa som dig själv. I den synen finns inget fog för att någon är
förmer eller har Guds rätt att av någon orsak döda, fördriva eller genom ockupation göra livet ovärdigt och outhärdligt för det andra folket så att de skall ge
sig av.
ID-kort för olika situationer!
Idag behöver en palestinier tillstånd för att förflytta sig och olika id kort utfärdas för olika förhållanden. Men de innebär inga rättigheter.
En av mina vänner fick för en tid sedan smärtsamt uppleva detta när hans
svärfar blev sjuk. De bor i Betlehem och svärfadern blev sjuk en natt. (Man kan
läsa mer om denna berättelse i den på bokförlaget Cordia nyutkomna boken
Betlehem belägrat av Mitri Raheb, präst i Betlehem.)
I Betlehemsområdet finns Kung Hussein sjukhuset det sjukhus Svenska Jerusalemsföreningen äger men som den palestinska myndigheten driver.
Min vän och hans svåger tog svärfadern dit och snabbt konstaterades att svärfadern behövde komma till ett specialist sjukhus i Jerusalem. Det borde inte vara
några problem, tänkte de, då svärfadern hade tillstånd att besöka Jerusalem
pga. sin affärsverksamhet.
Fel tillstånd – gäller inte sjukdom!
Men vid vägspärren ”checkpointen” mellan Betlehem och Jerusalem släppte
inte soldaten igenom ambulansen med den allvarligt sjuka patienten.
Vad var soldatens motivering?
Han sa att svärfadern visserligen hade tillstånd att besöka Jerusalem, men i affärer. Nu kom han som sjuk patient i en ambulans och då skulle han ha ett sådant tillstånd istället. Ambulansföraren försökte då vid en annan vägspärr. Där
fick patienten komma igenom men inte ambulansen. Därför fick ambulansföraren kalla på en annan ambulans från Jerusalem och så fick de bära patienten igenom vägspärren. Svärfadern var 74 år och läkarna vid sjukhuset i Jerusalem
konstaterade att han drabbats av en kraftig infarkt i hjärtat ett par timmar innan
han kom fram. Det var då de väntade i vägspärren på att få komma till sjukhuset i Jerusalem. Efter tolv dagar dog han.
Det finns ingen rätt för ett folk att kränka rätten till sjukvård hos ett annat folk.
Fortfarande efter 50 år finns bara det ena av landet!
Idag finns det två folk som har samma mänskliga rättigheter att leva inom säkra och erkända gränser. Det internationella samfundet beslöt 1947 att dela landet
i ett Israel och i ett Palestina. Idag mer än femtio år senare finns bara det ena landet, Israel. Och Israel ockuperar sedan 1967 Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem och hindrar ett mänskligt värdigt liv för den palestinska befolkningen.
Den internationella domstolen i Haag har fastslagit, i ett rådgivande utslag, att
den israeliska ockupationen är olaglig. Den måste upphöra. Först när ockupationen upphör kan en väg till lösning börja formas.
Problemet idag är att när fokus hamnat på utrymning av bosättningarna i Gaza
pågår utbyggnad av bosättningar på Västbanken och barriärbygget fortsätter.
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Idag är Betlehem i praktiken en stad bakom murar. I sommar beräknas barriär
och murbygget i Jerusalemsområdet vara färdigbyggt. Palestinier i Jerusalem får
då inte resa till Västbanken utan tillstånd.
Den positiva förhoppning som finns i västvärlden till följd av den aviserade utrymningen från Gaza grusas av de försämringar främst palestinier i Östra Jerusalem upplever.
Utan positiva tecken på marken för palestinierna riskerar ännu en möjlighet att
gå förlorad. För att premiärminister Sharon skall visa att utrymningen i Gaza är
ett första steg mot ett slut på ockupationen och ett skapande av en livskraftig palestinsk stat, krävs förändringar i form av att vägspärrar lyfts, utbyggnaden av
bosättningar avslutas och barriärbygget stoppas där den byggs på palestinsk
mark.
Kräv ett slut på ockupationen!
Ett slut på ockupationen är en början på en lösning av konflikten mellan israeler och palestinier. Därför har ett antal kyrkor och kyrkliga organisationer i Sverige engagerat sig i HOPP kampanjen – för en rättvis fred i Mellanöstern: Häv
ockupationen av Palestina. Svenska kyrkan finns med i denna kampanj.
Kampanjen riktar sig inte mot Israel som stat. Israelerna har rätt till en egen
stat inom erkända och säkra gränser.
Men kampanjen vänder sig mot den israeliska regeringens ockupationspolitik den som yttrar sig i byggandet av bosättningar, avspärrningar som hindrar fri
rörlighet på Västbanken för palestinier och barriärbygget som konfiskerar mark
och splittrar familjer.
Det är omsorgen om rätt och rättfärdighet för de utsatta som är vägledande i
denna samhällskritik. Därför att Gud bryr sig lika mycket om alla människor.
Idag kritiserar också många israelvänner staten Israel för dess orättfärdiga agerande och kräver att ockupationen avslutas. En konsekvens av varje ockupation
är nämligen att både den ockuperade och den som ockuperas demoraliseras och
brutaliseras. Därmed får våldet näring och växer. För både palestinier och israeler måste därför ockupationen upphöra.
För att vara en kraft mot brutalisering och ockupationens demoralisering för
både israeler och palestinier engagerar sig Svenska kyrkan också genom Sveriges kristna råd och Kyrkornas Världsråd i ekumeniska följeslagarprogrammet
för att uppmärksamma och berätta om ockupationens brott mot mänskliga rättigheter.
Rabbiner för mänskliga rättigheter
I mitt arbete som Mellanöstern sekreterare för Svenska kyrkans mission och för
Lutherhjälpen samarbetar vi med den israeliska organisationen Rabbis for Human Rights – rabbiner för mänskliga rättigheter.
Dessa arbetar för skyddet av mänskliga rättigheter hos olika grupper i Israel
men också för palestiniernas rättigheter i de ockuperade områdena, bland annat
är man aktiva i att hjälpa till med olivskörden för att skydda de palestinska jordbrukarna mot överfall från israeliska bosättare. Man försöker också skydda hus
som skall rivas.
Ledaren för organisationen, en rabbin, står åtalad inför israelisk domstol för att
ha varit ett hinder vid en husrivning. Det viktiga för dem är också ett slut på ockupationen. För israelernas såväl som för palestiniernas skull.
Att det även finns israeliska organisationer som arbetar för ett slut på ockupationen inger trots allt hopp om att en förändring är möjlig.
Det är när folken i Israel, Palestina och organisationer som Svenska Jerusa14
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Olivskörden på västbanken är omöjlig att genomföra för många palestinier om inte israeliska organisationen Rabbiner för mänskliga rättigheter är närvarande för att hindra överfall
från bosättare. Bilden är från olivskörden i höstas på Västbanken då Rabbiner för mänskliga
rättigheter varje dag åkte till olika palestinska byar och assisterade vid olivskörden. Mer om
det i nästa nummer av denna tidskrift. Foto: LM Adrian

lemsföreningen engagerar sig och vill vara med och påverka för en förändring
som det finns hopp.
Hopp är det också att valet av Mahmoud Abbas var ett uttryck för en vilja hos
det palestinska folket till en förändrad syn på hur ockupationen skall hävas.
Mahmoud Abbas var tydlig att det inte skulle ske genom våld utan genom politiska förhandlingar.
Nu hoppas vi att den israeliska regeringen också skall inse att det är genom
politiska förhandlingar och inte genom militärt våld som det går att skapa en
rättvis fred.
Det är hos premiärminister Ariel Sharon nyckeln till en lösning finns, som Jerusalemskorrespondenten Cordelia Edvardsson skrev i Svenska Dagbladet den
22 januari i år.
Det palestinska folket har valt en ny president som vill motverka våld för att
genom politiska lösningar få en självständig stat. Räcker detta för att lösa den
konflikt Carl Bildt i ett Agenda program kallade ”modern till alla konflikter” det
vet vi inte.
Men att som Svenska kyrkan gör och som Svenska Jerusalemsföreningen gör
när vi engagerar oss för rättvisa, fred och försoning det är att visa barmhärtighet
såsom Gud är barmhärtig. Därför är vi i Svenska kyrkans mission också frimodiga i vårt engagemang för fred och försoning mellan israeler och palestinier.
Göran Rask, mellanösternsekreterare i Svenska Kyrkan
Detta är den avslutande fortsättningen av Göran Rasks artikel i föregående
nummer av tidskriften.
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Instängdheten skapar ångest

Kuratorn på Den Gode Herdens svenska skola
har fått heltidstjänst
Fyra år av instängdhet. Fyra år utan att kunna planera en utflykt till Jerusalem som ligger bara femton kilometer bort. Flera år med frustration över att se
en mur växa upp som avspärrar alla möjligheter att ta sig ur.
Det är verkligenheten för flickorna på Den Gode Herdens svenska skola.
Längs den stora vägen mellan Jerusalem och Hebron, som går igenom Betlehem, blir det för varje år allt större svårigheter att ta sig fram. Vissa dagar är det
omöjligt för någon att överhuvudtaget komma igenom de israeliska avspärrningarna. Vissa dagar får de palestinier som har ”rätt” identitetskort passera,
vissa dagar får samma personer stå i timmar och vänta vid vägspärren utanför
det teologiska centrat Tantur mitt emellan Betlehem och Jerusalem.

Huvudvägen genom Betlehem vid Rakels grav, där nu en rabbinskola ska grundas långt inne på palestinskt område, är avstängd från palestinier Foto: LM Adrian

– Flickorna blir ibland desperata. De har ångest, de ser ingen framtid, de blir
nervösa eller hyperaktiva. Vi har det verkligen mycket kämpigt.
Så uttrycker kuratorn det på Den Gode Herdens Svenska skola, Elza Mouna.
Hon är sedan två år anställd, och sedan i höstas på heltid, för att vara samtalspartner med eleverna om deras sociala och psyklogiska situation. Hon har
individuella träffar med varje elev. Ibland ”remitterar” lärarna vissa av eleverna
som de ser mår extra dåligt.
Elza arbetar ungefär som en kurator vid en svenska skola – med den stora
skillnaden att i Betlehem är orsakerna till att eleverna mår dåligt ibland väldigt
olika mot i Sverige.
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Åtta meter hög mur skapar desperation
- När vi ser en åtta meter hög mur växa upp runt vår stad eller by och vi vet att
den är till för att vi inte ska kunna ta oss ut, då blir vi ibland desperata, båda vi
som är äldre och eleverna.
– Vi vuxna kan ibland inte hantera situationen och det är mycket jobbigt. Men
jag märker att barnen, som inte har de vuxnas ”förståelse” eller kan tänka att det
kanske blir bättre om några år, inte vart de ska bli av.
Elza visar ett frågeformulär hon gjort för de mindre barnen. Det är ett A4-ark
med tre bilder. Den översta visar ett tåg som lämnar en station, den mittersta visar ett tåg ute på en räls och den tredje visar tåget på väg in på en station.

Elza Mouna är kurator, nyanställd, på den gode Herdens svenska skola och har enskilda
samtal och samtal i grupp både med elever och föräldrar dels om relationer och tankar som
överallt i världen, dels om den desperation många känner av att växa upp och leva i ett samhälle omringat av fem meter hög mur. Barnen får utifrån teckningar beskriva sin situation,
här med hjälp av bilder på ett tågset. Foto: LM Adrian

De mindre barnen får utifrån dessa bilder berätta om vad som hänt, hur de har
det nu och vad de tror om framtiden.
- Jag hjälper dem att prata om det som är jobbigt och bilderna kan få dem att
öppna sig.
För de äldre eleverna på skolan har Elza lite mer sofistikerade formulär med
texter med olika påståenden. Där kan det stå t ex: ”mina föräldrar och jag diskuterar aldrig hemma” eller ”jag får inte klä mig som jag vill ” eller mamma och
pappa grälar alltid” eller ”jag är osäker om vad det ska bli av mig”.
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Ordnar temakvällar för föräldrarna
Med hjälp av påståendena får Elza Mouna igång en diskussion med eleverna,
samtidigt som hon får veta vad de tänker och vad som oroar dem. Ofta är Elza
den enda vuxna eleverna har att prata med om det som de tycker är jobbigt. Och
detta ger henne också uppslag till olika temakvällar hon har med antingen bara
eleverna, bara föräldrarna, eller med båda grupperna.
Hon har precis som våra kuratorer tystnadsplikt, men uppmanar eleverna att
själva ta kontakt med olika personer de har förtroende för. Om eleven ger sitt
tillstånd kan hon prata både med föräldrar och lärare om vad som trycker eleverna:
– Situationen här är svår. Många föräldrar är arbetslösa. De blir frustrerade och
börjar gräla, skälla på sina barn. Eller kanske de blir överbeskyddande. Min
uppgift är att se till att barnen lär sig att hantera sin livssituation.
Under flera veckor und det gångna läsåret, har hon ägnat mycket tid åt ett par
flickor vars hus bli bombarderat av israeliska armén. Flickorna bor nära muren
och har blivit så rädda av vad de sett och upplevt och av våldet att de inte vågar
vara själva, inte vågar gå på toaletten.
– Det är klart att sådant påverkar deras resultat i skolan. Lärarna ser hur de blir
inbundna och tipsar mig om något ser ut att vara fel och så kan jag hjälpa dem,
berättar Elza.
När jag besöker skolan ska Elza just inbjuda till en gemensam kväll för elever
och föräldrar om näringslära, kost och motion:
– Många äter dåligt, rör sig minimalt och sitter bara hemma och tittar på Tv. Är
man elev så slukar skolarbetat all fritidssysselsättning. Våra kunskaper om kostens betydelse är nog inte så stora som hos er i Europa, men vi behöver lära oss.
Och då kanske eleverna kan få tips på en sådan här temakväll, tror Elza Mouna.
Man kan inte skylla allt på ockupationen!
En annan ganska ny företeelse på Västbanken är att skilsmässorna har ökat:
– Jag vet inte varför, men jag tror inte man kan skylla allt på ockupationen eller
instängdheten, men kanske en del. Eller är det så att vi blivit mer och mer lika er
i Europa och i Israel i det avseendet också. Några av eleverna har verkligen
kommit kläm, för vi har inget trygghetssystem som hos er.
Inte sällan händer det att flickorna vid en skilsmässa får bo hemma hos sina
mor- eller farföräldrar, med all den frustration det kan innebära av att var hänvisade till personer som i många avseenden har en helt annan verklighetsuppfattning eller åsikter än flickorna.
– De har det inte lätt i vårt samhälle, där familjebanden är så starka. Och allt
ska man inte skylla på en politiska situationen, men det gör det definitivt inte
lättare för att hantera alla de frågeställningen som en tonåringen, också i vårt
land, avslöjar Elza Mouna, kurator på den Gode Herdens svenska skola i Betlehem.
Lars Micael Adrian
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Göran Ljungberg till minne
Göran Ljungberg är död. Han var vice ordförande i Svenska Jerusalemsföreningens styrelse från 1986 tills i år, då han i samband med årsmötet avgick på
grund av hälsoskäl.
Göran Ljungberg var född 1930 i en prästfamilj som blev biskopsfamilj i Stockholm. Hans far, Helge Ljungberg, var ordförande i Jerusalemsföreningen 19551983. Det var också genom honom som Göran fick sitt engagemang för Jerusalemsföreningens verksamhet i Betlehem.
Göran Ljungberg var jurist. Sin jur. kand. hade han från Stockholms universitet
och det var i Stockholm han hade sin gärning hela livet – tingsmeritering i Haga
tingshus, hovrättsassessor vid Svea hovrätt, chefsjurist på Stockholms landsting
för att sedan bli landstingsdirektör. Som pensionär fortsatte han sin bana som
konsult på en advokatbyrå.

Helge Ljungberg, jurist och mångårig styrelseledamot i Svenska Jerusalemsföreningen är död. Foto: LM Adrian

Den reslighet och spänst som kännetecknade hans varelse utmärkte också honom som person och jurist. Han var klar i tanke och pregnant i formuleringarna,
fast i förhandling och sällsamt klok. Hans gång var svagt framåtlutad och lätt
gungande – även detta ett uttryck för hans väsen. Värme, empati, mjukhet och humanism präglade hans förhållningssätt till livet – och ett stort mått av humor, inte
minst den subtila, situationsmässiga. Denna kombination av karaktärsdrag gjorde
honom inte bara till en betydande styrelseledamot utan också till en mycket god
vän.
Allt detta bidrog han med i styrelsearbetet. Vid flera tillfällen besökte han Betlehem – om så krävdes. Han var noga med att det var hans förmåga att bidra med
något som motiverade hans deltagande. Hans erfarenhet av internationell juridik
och förhandlingssätt gjorde honom särskild skickad för en verksamhet som tvingats anpassa sig och fungera under flera olika regimer.
Hans delaktighet i arbetet gällde allt ifrån formuleringar i verksamhetsberättelsen till den ekonomiska förvaltningen. Hans synnerligen goda omdöme blev en
trygghet för styrelsen i svåra och känsliga ärenden. Hans självkritiska hållning
fick honom att avstå från att yttra sig i det han inte ansåg sig behärska, även om vi
andra inte delade hans uppfattning på den punkten.
Svenska Jerusalemsföreningen deltar i sorgen efter Göran Ljungberg och i detta
deltagande finns också människorna i våra verksamheter i Betlehem. I stor tacksamhet minns vi honom. Vi uttrycker också vårt deltagande i sorgen med hans
hustru Kerstin och barnen.
Må Göran Ljungberg vila i frid!
Jan-Olof Johansson
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/05
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Med stor tacksamhet kan vi konstatera att enskilda och församlingar troget stöder
Svenska Jerusalemsföreningens arbete på Den Gode Herden Svenska skola.
TACK för alla gåvor och kollekter som flutit in!
Behoven är stora och därmed kostnaderna. Arbetslösheten är fortfarande
rekordstor i Betlehem.
Föräldrarnas betalningsförmåga för sina barns skolgång är starkt reducerad.
Tack vare Ert stöd kan också mindre bemedlade familjer i Betlehemsområdet låta
sina flickor få en högkvalificerad undervisning (se rutan på sidan 2 i tidskriften).

Inkomna bidrag och gåvor 1 mars 2005 - 31 maj 2005
1 mars – 31 maj 2005 1 mars – 31 maj 2004
Intäkter
Medlemsavgifter

48 010

55 069

289 980

273 973

Allmänna gåvor

5 600

6 270

Gåvor till skolan

504 963

305 180

Minnesgåvor

36 905

15 800

Födelsedagsgåvor

10 550

32 005

6 510

14 000

600

350

1 300

1 000

Gåvor till sjukhuset

13 821

28 051

Johanniterordern

45 000

50 000

SEK Världsböndagen

10 000

13 500

Pro Fide

75 000

75 000

1 270 467

1 172 838

Faddergåvor

Andra hyllningsgåvor
Gåvor till Sven Lindegårds minne
Gåvor till R & H Ljungbergs minne

Kollekter
Testamentsmedel
Summa:
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217 117
2 318 706

2 260 153
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Gåvoredovisning

Gåvoredovisning
under tiden 2005-03-01—2005-05-31.
Även om flera inbetalningar gjorts under perioden är
gåvogivaren med endast en gång.
Kollekter o anslag.
Nykils församling, Norrköpings Östra Eneby församling, Dalhems församling, Fristad-Gingri församling, Knista församling, Essinge församling, Avesta, Karbennings församling, Kalvsviks församling, Växjö Maria och Skogslyckans församlingar, S:t Sigfrids kapell, Växjö, Mistelås kyrka,
Härlövs församling, Alvesta församling, Älmhults församling, Ekeberga församling, Lenhovda kyrka, Bankeryds församling, Nässjö församling, Rydaholms församling, Hagshults församling, Kulltorps församling, Hultsjö församling, Heliga korset, Kalmar, Kalmar domkyrka, Ljungby församling, Ljungbyholm, Mortorps församling, Kolbergakyrkan Oskarshamn, Oskarshamns församling,
Döderhults församling, Lunds domkyrka, S:t Hans församling, Lund, S:t Peters Klosters församling, Torns församling, Slottsstadens församling, Malmö, Norra Skrävlinge församling, Källstorps
församling, Konfirmation Slimminge kyrka, Landskrona kyrkliga samfällighet S:t Ibb, Brunnby
kyrkokassa, Övraby kyrka, Kvidinge församling, Hjärnarp-Tåstarps församling, Loshults församling, Näsums församling, Säve kyrka, Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet, Berghems församling, Surteby församling, Fotskäls församling, Veinge-Tjärby församling, Ränneslöv-Ysby församling, Visnums församling, Säbrå församling, Långsele Graninge Helgum, Alnö församling, Skellefteå-Boteå kyrkliga samfällighet, Luleå domkyrka, Bodens kyrkliga samfällighet, Lycksele kyrkliga
samfällighet, Sjukhuskyrkan SÖS, Stockholm, Vantörs församling, Svenska kyrkan i Sundbyberg,
Kungliga hovförsamlingen, Stockholm, Svenska kyrkan i Zürich.
Gåvor och medlemsavgifter.
Adrian familjen, Lund, Agestam Greta, Kalmar, Agunnaryds kyrkliga syförening, Ahlberg Edvinsson Kerstin, Norrtälje, Ahlström Birgit, Skruv, Alberg Karin, Norsborg, Alberius Anders, Skara,
Allbrandt, Stockholm, Alvesta Benestad kyrkliga arbetskrets, Anders Olsson, Delsbo, Andersson
Inga-Lill o Börje, Värnamo, Andersson Lars, Vallentuna, Anonyma givare, Askeljung Annika o
Mats, Gnesta, Degerman Astrid, Lindesberg, Aurelius Eva o Erik, Skara, Aurelius Gudrun o Bengt
Gustaf, Norrköping, Axelsson Roland, Vimmerby, Back Arne, Uppsala, Barnverksamheten, Söderköping, Bengtsson Tekla, Ryd, Bergh Folke, Uppsala, Berwill Ulf, Ängelholm, Birgitta Ivarsson,
Växjö, Björck Gustaf, Uppsala, Blom Örjan, Stockholm, Bockara kyrkliga syförening, Bonnier
Åke, Lidingö, Bram Agneta, Lund, Bredaryds kyrkliga syförening, Broberg Ulla, Stockholm, Carlsson Gösta, Borås, Carlsson Sven, Kalmar, Claesson Greta, Alsterbro, Collste Ulla o Bengt, Stockholm, Dagträff i Karbennings församling, Dahlgren Gertrud, Lund, Daller Christian, Karlstad, Degerman Astrid, Lindesberg, DjoKovic Gullan, Skillingaryd, Dolenga Kerstin, Sävedalen, Döderhults
kyrkliga syförening, Edquist Lennart, Luleå, Egnell Helene, Stockholm, Ekhem Bengt, Båstad, Ekholm Anders, Södertälje, Eklund Lars, Örebro, Gillbjörn Eleonor, Lund, Elias Bengt, Göteborg, Enbo kyrkliga syförening, Skärplinge, Engquist Karl-Gösta, Överum, Ericsson Lars-Gunnar,
Ljungskile, Fahréus Ursula o Stig, Växjö, Feder Brita, Insjön, Fors Sig-Brit, Växjö, Fransson Leif o
Marianne, Hovmantorp, Frenzel Ulla, Stockholm, Frey Birgit, Ingatorp, Fries Ingegerd, Umeå,
Fröjmark Holger, Storvreta, Green Per, Jönköping, Gripenstad Georg, Haparanda, Grunnesjö Bertil,
Delsbo, Grügiel Richard, Växjö, Gustafsson Lars, Kristinehamn, Göransson Lars, Norrköping, Göteryds kyrkl syförening, Haglund Berit, Kalmar, Hagman Berit o Torbjörn, Lammhult, Hagshults
kyrkl syförening, Hammarö Husmodersförening, Hansson Alf o Ingrid, Luleå, Hansson Britt, Järfälla, Hansson Gudrun, Visby, Hansson Hans-Olof, Sävedalen, Heliga Korsets arbetskrets, Kalmar,
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Hellgren Ann-Marie, Othem, Henriksson Eivor, Ingatorp, Herrman C. O., Norrköping, Holm
Kerstin, Malmö, Hovmantorps kyrkliga kvällssyförening, Hägglund Maja o Sture, Älandsbro, Jacobsson Greta, Stockholm, Jacobsson Marta, Myresjö, Jaktling Kerstin o Lars, V Frölunda, Jansson
Nils, Halmstad, Jarl B, Växjö, Johansson Lena o Jan-Christer, Växjö, Johansson Lennart, Falköping, Johansson Margareta o Alf, Kalmar, Johansson William, Söderåkra, Jonsson Gill, Göteborg,
Jonsson Ulf, Orsa, Jönsson Hardy, Bjärnum, Karin Elisabeth Thörnqvist, Gävle, Karin Rehnström,
Linköping, Karl Fredrik Fernbom, Södra Sandby, Karlskrona stadsförsamling, Karlsson Elsa, Hajom, Kristinehamnscirkeln, Kristoffersson Hans, Bromölla, Kullenberg Christina, Kungälv, Kvinnofrukost på Östrabo, Växjö, Kyrkliga kvällsgruppen Anderstorp, Larsson Ingeborg o Karl-Erik,
Alvesta, Larsson Karl-Erik, Alvesta, Lenhoff Barbro o Sven, Växjö, Lindahl Dagmar, Nås, Lindberg Anders, Lidingö, Lindblad Gunilla, Norrköping, Lindblad Gunnel o Bernt, Nybro Lindén Gunilla, Stockholm, Lindén Margareta, Täby, Lindroos Aarno o Marianne, Gävle, Lindström Kristina
o Jan-Olof Aggedal, Lund, Lingebrant Kerstin, Ängelholm, Linné Britt Marie, Växjö, Växjö,
Ljungkvist Rune, Leksand, Lundegard Ulf, Göteborg, Lundell Birgit o Paul, Vaggeryd, Lundgren
Karl-Gustaf, Alingsås, Malmström Lisbeth o Einar, Lund, Mariakyrkans Arbetskrets, Ljungby, Melin Ingeborg, Linköping, Melin Paul-Ragnar, Jönköping, Mobeck Christer M:son, Norrköping, Moberg Ann-Marie, Skanör, Nenseter Ivar, Åseda, Nilsson Irène , Göteborg, Nilsson Lars, Alfta, Nygren Tore, Linköping, Odén Elisabeth, Helsingborg, Olsson Kurt, Uddevalla, Olsson Sven, Malmö,
Oredsson Kjell-Arne, Kalmar, Ottosson Magnus, Uppsala, Palmkvist Erik, Stockholm, Paulin Boel,
Gammelstad, Pers Rolf, Ekman Anders, Borlänge, Persfjord Roland, Falun, Persson Gunnel, Lund,
Petersson Elsa, Diö, Piir Charlotta, Stockholm, Pjätteryds kyrkliga syförening, Pleijel Bengt,
Ljungskile, Rahne Märta, Trollhättan, Redegard Simon, Ljungby, Rehn Karin, Tingsryd, Reifors
Bo, Katrineholm, Ribbing Per, Kungsgården, S:t Mikaels arbetskrets, Visby, Salhela Terttu, Enköping, Sallius Kerstin, Staffanstorp, Sitell Knut, Växjö, Sjöström Katarina o Lennart, London, Sofia
kyrkliga missionskrets, Stade Carl-Henrik, Stockholm, Steensrum Lars-Gösta, Linköping, Stojkovic
Agneta, Uppsala, Ståhl Carl-Gustaf, Båstad, Ståhl Marit, Johanneshov, Stängel Lasse, Sköndal,
Sundman Ingrid o Kurt, Uppsala, Svenska kyrkans Unga i Anderstorp, Svensson Anna, Sävsjö,
Södra Unnaryds kyrkliga syförening, Söreke Berta, Gemla, Tengström Vanja o Göran, Täby, Terri
Snyder, Edmonton, Canada, Thorén Harald, Falkenberg, Tore Hägg, Borås, Tumba kyrkl syförening, Tunström Martin, Växjö, Tyresö kyrkliga syförening, Tåsjö församling, Ungelheim Irène, Göteborg, Weggerup Karl-Erik, Malmö, Wendel Elisabeth, Ullared, Wendt Vera o Göran, Växjö, Wilhelmsson Håkan E, Lund, Västra Sömmerslövs Gamla Arbetsförening, Zanders Jan Christer, Västerås, Åkerberg Eric, Varberg, Åkerlund G & C-E, Växjö, Åkesson Lars, Hjo, Ållegård Gunvor,
Växjö, Öjaby kyrkl syförening, Östra sykretsen, Hudiksvall.
Faddergåvor.
Även om fler inbetalningar gjorts under perioden är gåvogivaren med endast en gång.
Adolf Fredriks församling, Adrian Maria, Växjö, Alhajeh Rachid, Uppsala, Andreaskretsen, Värnamo, Andersson Bill-Göran, Skoghall, Anderstorps söndagsskola, Bergström Anna, Ludvika, Bjärreds församling, Brannström Cecilia, Tyresö, Bredaryds kvällsykrets, Brännkyrka församlings
fredsgrupp, Burman Laxvik Åsa, Ljusterö, Båstads kyrkliga Arbetskrets, Bäckman Maria, Vindeln,
Bärebergs kyrkliga syförening, Nossebro, Carlsson Gunnel o Gunnar, Växjö, Delsbo församlingskår, DjoKovic Gullan, Skillingaryd, Egnell Helene, Stockholm, Ehlton Michael, Vallentuna, Eldsberga pastorats missionskrets, Eliasson Sigrid, Kungälv, Eriksson Bernt o Kristina, Lund, Eriksson
Christer, Grisslehamn, Eskhult Mats, Uppsala, Eurenius Madeleine, Stockholm, Fast Dag, Stockholm, Fors SigBrit, Växjö, Furberg Ingeborg o Tore, Uppsala, Färeds kyrkl syförening, Gammelkils
kyrkliga syförening, Gränna kyrkliga arbetsförening, Gustafsson Inga Lisa, Växjö, Gustafsson Ki
Ja, Växjö, Hammarö Husmodersförening, Hansén Samuel, Stockholm, Hansson Karin, Hans o Maria, Åhus, Helén Tomas, Huddinge, Hernqvist Gerd o Sven, Helsingborg, Hultberg Lena, Rydaholm, Ingatorps kyrkliga syförening, Jacobsson Greta, Stockholm, Jansson Viola o Bror, Halmstad,
Joelsson Karin, Säter, Johansson Joakim o Maria, Göteborg, Johansson Lisa, Gustafs, Johansson
Stig, Älvsbyn, Jonsson Brita-Stina o Sven-Erik, Växjö, Karlsson Ulla, Sparreholm, Kimming Anna
o Kenneth Växjö, Knista kyrkliga syförening, Kvällsgruppen, Vittsjö, Kyrkans Unga, Anderstorp,
Körner Marie, Lund, Lillkyrkans fadderbarn, Ludvika, Lindberg Mona, Kungsängen, Lindegård
Boel, Kalmar, Lindén Gunilla, Stockholm, Lindström Kristina o Aggedal Jan-Olof, Lund, Lundberg
Ruth, Hisings Backa, Lundgren Karl-Gustaf, Alingsås, Lundqvist Elisabet, Nälden, Lundström Kri-
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stina, Enskede, Lööv Tommy, Västerås, Nelson A-M o Nilsson Martha, Klippan, Nilsson Irène, Göteborg, Nilsson, Margareta, Norrköping, Norin Stig, Uppsala, Olofsson Sara o Fredrik, Söderköping, Oredsson Kjell-Arne, Kalmar, Paulin Boel, Gammelstad, Persson Ylva, Göteborg, Peterson
Christina o Folke, Ramkvilla, S:t Andreas kyrkas arbetskrets, Eskilstuna, Skog Elisabeth, Malmö,
Stojilkovic Birgitta, Åkersberga, Stone Gunnar, Stockholm, Strömberg Christine, Enskede, Styrbjörn Inger, Överum, Sundberg Jessica, Växjö, Sundström Gunvor o Karl-Anders, Täby, Svenska
kyrkans Unga i Anderstorp, Tenhults kyrkl syförening, Turesson Ewa, Nora, Ungdomskören Nova
Cantica, Uppman Brit, Broakulla, Viby församling, Wiking Eivor, Täby, Örkelljunga kyrkliga syförening, Östberg Ulla, Stockholm, Överum-Dalhems församling,
Gåvor till sjukhuset Boson Eva-Lisa, Råå, Emrén Ingemar, Uppsala, Kantola Anna-Liisa, Gislaved,
Oxelösunds finska förening, Ribbing Per, Kungsgården, Stade Carl-Henrik, Stockholm, Ståhlberg
Gustaf, Umeå, Åbom Per-Erik, Jönköping,.
Minnesgåvor Hilding Rundqvist minne: Lessebo-Ekeberga kyrkliga samfällighet. Holger Johanssons minne: Westin Majken Westin, Skoghall. Inga Hammarlunds minne: Familjen Aina o Rolf
Tylstedt, Mariestad. Irènes minne: Gustafsson Lars, Kristinehamn. Jonas Rudnais minne: Holmén
Lena o Carl Wibert, Växjö. Nils Blomqvists minne: Blomqvist Olof, Strängnäs. Stal Okfors minne:
Helgeandssystrarna, Knivsta. Sven Lindegårds minne: Anderson Rolf H., Landskrona. Sven-Arne
Svennungsons minne: Helgeandssystrarna, Knivsta. Arne Oláns minne: Familjen Olán, Bromma.
Elsa Gustavssons minne: Helgeandssystrarna, Knivsta.
Andra hyllningsgåvor Gåva vid Augustas dop: Johansson Ulrika o Renemark Otto, Helsingborg.
Födelsedagsgåvor: Bengt Hallgrens 80 årsdag: Lindegård Karin, Växjö. Eric Lundqvists 70 årsdag: Arnér o Lars Marianne, Norrköping, Göran Åbergs 70 årsdag: Aldén Birgitta o Lars, Tingsryd, Bengtsson Gunborg o Rune, Lund, Boeryd Monica o Agne, Taberg, Carlsson Gunnel o Gunnar, Växjö, Hagberg Marie-Louise, Huskvarna, Johansson Anna och Jan-Olof, Ingelstad, Jonzon
Lena o Per-Axel, Huskvarna, Karlsson Anette o Tore, Taberg, Kihlberg Lisbeth o Thomas, Söderköping, Modéus Ingrid o Nils, Jönköping, Nordh Maj o Ragnar, Jönköping, Pernveden Anna, Huskvarna, Ribbfelt Ingegärd o Dane, Huskvarna, Åbom Gunnel o Per-Erik, Jönköping, Sig Britt Fors
70 årsdag: Sensus distrikt Småland/Öland. Sylvia Rye Danjelsens 70 årsdag: Stridh Ingrid o Sören,
Växjö. Vera o Göran Wendts 70 årsdagar: Lindegård Karin, Växjö. IngMarie Svennings 60 årsdag: Starke Kerstin o Håkan, Varberg. Eva Bergs 50 årsdag: Gunnarsson Margareta o Rune,
Växjö. Lennart Jonssons 50 årsdag: Holmén Lena o Carl Wibert, Växjö. Eva Gullmos 40 årsdag:
Paulsson Jan-Erik, Ödåkra. Mats Svenssons födelsedag: Kullenberg Christina, Kungälv.

Vill Du bli fadder

till en av flickorna vid Den Gode Herdens skola i Betlehem?
Det kan Du blir genom att bli regelbunden understödjare av skolan.
Så här går det till: Du ger ett belopp till skolans verksamhet en gång i månaden eller i kvartalet eller
så ofta det passar Dig. Beloppets storlek avgör Du själv. (Föreningens åtagande för en elevplats är för
närvarande ca 4 500:-/år). Pengarna går inte till enskilt barn utan till skolans verksamhet. Men Du får
namn på och uppgifter om den flicka som Du är fadder till och kan om Du vill få en personlig kontakt
med henne.
Fyll i talongen nedan och skicka den till Britt Bergman (adress se sista sidan). Hon kommer då att ta
kontakt med Dig och ge mer information.

Ja, jag vill bli fadder:
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Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på framsidan (ej adressidan).
Adressändringar och retur till
Svenska Jerusalemsföreningen
Skogsvägen 2,
360 44 INGELSTAD

Adresser i Det Heliga Landet
Vår skola i Betlehem har adressen: The Good Shepherd’s Swedish School,
P.O.B. 64, Betlehem, via Israel. Tel och fax Betlehem 00 972-2-2742204.
Sjukhusets namn och adress är: Hussein bin Talal’s Hospital, P.O.B. 67,
Betlehem, via Israel.
E-post till skolan: gsss@p-ol.com
Föreningens representanter: Arnold och Sylvia Hjertström, P O Box 319 63,
913 19 Jerusalem, tel 00 972-2-58 28 028.
Ring gärna dem om du är i Det heliga landet och vill besöka skolan eller veta
mer om SJF.

Adresser i Sverige
Jersualemsföreningens hemsida: www.jerusalemsforeningen.se
Svenska Jerusalemsföreningens ordförande: Biskop emeritus Tore Furberg,
Sysslomansgatan 27, 753 14 Uppsala, tel 018-50 59 08.
Direktor och sekreterare: Hovpredikant Jan-Olof Johansson, Skogsv. 2,
360 44 Ingelstad, tel och fax 0470-309 45, ansvarig utgivare för tidskriften.
E-post: sjs@brevet.nu
Kassaförvaltare: Urban Holmén, Överfångsv 12, 352 51 Växjö. Tel 0470-848 97
mobil 070-6384897 e-post: urban.holmen@spray.se
Redaktör för tidskriften: Lars Micael Adrian, Svärdgränden 11, 224 75 Lund,
tel 046-188810, fax 046-15 86 90, e-post modgun@telia.com
Ansvarig för fadderbarnsverksamheten: Britt Bergman, Körsbärsvägen 6,
114 23 Stockholm, tel och fax 08-673 12 15, mobil 073-590 49 28.
Lundakretsen:
Lars Micael Adrian, Svärdgränden 11, 224 75 Lund. Tel 046-18 88 10,
fax 15 86 90, e-post: modgun@telia.com
Norrköpingskretsen:
Jonas Agestam, Solhem Alsäter, 605 97 Norrköping, tel 011-33 52 06
Växjökretsen:
Kyrkoherde Richard Grügiel, Öjaby Prästgård, 352 50 Växjö, telefon: 0470-70 49 46(e),
697 55(tjr+fax), 691 45(b), 070-541 58 58. Mail: Richard.Grugiel@svenskakyrkan.se
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