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Jerusalemsföreningens sjukhus i Betlehem är färdigrenoverat. Sista etappen
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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

– Det enda han pratade om var utbildning. Han sa inget om politik.

Den palestinske lutherska biskopen Munib Younan – med i ledningen för vår
skola – hade träffat den jordanske premiärministern för första gången och slogs
av att han inte alls pratade politik.
Det som upptog premiärministerns tankar, som han förmedlade till biskopen,
var vikten av utbildning. Vi måste skapa en ny generation som kan leva i demokrati och fred, och det kan bara göras genom utbildning, hade han menat.
Som ledare för en liten kyrka med stor skolverksamhet kände sig biskop Munib styrkt av detta möte. Och vi kan känna detsamma i våra strävanden för att
Den Gode Herdens skola i Betlehem skall kunna ge en utbildning som ett bidrag
till demokrati och fred i det palestinska samhället. Skola är ett fredsarbete.

Sveriges äldsta missionssjukhus utomlands
I detta nummer berättar vi om återinvigningen av den äldsta delen av vårt
sjukhus i Betlehem. Renoveringen har genomförts på ett sätt som är imponerande – inte minst under de omständigheter som råder i detta land.
Pietetsfullt och varsamt har man tagit sig an det som kan vara Sveriges äldsta i
bruk varande missionssjukhus och samtidigt anpassat det till de krav som modern sjukvård ställer. Grundstenen till sjukhuset lades redan 1913 och 1921 kunde det invigas – första världskriget hade fördröjt bygget.

Ny gymnastiksal behövs på Den Gode Herdens svenska skola
Lagom till slutförandet av detta byggnadsprojekt väntar nästa, just för att förbättra den viktiga utbildningen. Vår skola saknar gymnastiksal.
Vintertid är gymnastik mer eller mindre omöjligt att ha – det är kallt, regnigt
och ibland snö i Betlehem då – och det inverkar menligt på utbildningen.
Skolans tomt är inte särskilt stor som var och en vet som varit där. Att göra en
tillbyggnad i markplanet vore olämpligt då det skulle förminska skolgården.
Men i dessa områden bygger man uppåt, på taken. Genom en tillbyggnad på taket och omdisponeringar av lokalerna kan en gymnastiksal skapas på första våning, inte med en standard som våra skolor i Sverige kräver, men tillräckligt bra
ändå.
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På taket på Den gode Herdens svenska skola har byggnation av ny naturvetenskaplig institution påbörjats. När den är färdig kan bottenvåningen tas i bruk för gymnastik. Hittills har
all gymnastik fått äga rum utomhus. Foto: LM Adrian
Sjukhusets patienter har fått sin efterlängtade renovering. Denna lilla
förening har gjort en stor insats,
större än ni själva inser, sa biträdande borgmästaren i Beit Jala, en av de
tre syskonstäderna Betlehem, Beit
Sahour och Beit Jala, femton kilometer söder om Jerusalem vid invigningen. Den högra bilden visar
barnavdelningens lekrum
Foto: LM Adrian

Detta blir vid sidan av den reguljära verksamheten ett tillkommande projekt
som vi skall driva nu. Och ju snabbare vi kan få in pengar till detta desto snabbare kan flickorna få sin efterlängtade gymnastiksal. Tyvärr kan vi inte få SIDApengar till detta projekt. Det faller utanför SIDA:s normer för bidrag. Men med
det engagemang som finns för vår skola och som tar sig uttryck i ett rikligt givande vågar vi satsa, allt för att bidra till en god gedigen utbildning i Det heliga
landet.
Tack alla ni som stöder och bidrar så att de fyrahundra flickorna på Den Gode
Herdens skola i Betlehem får en god grund för framtiden!

Jan-Olof Johansson
Direktor
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Jerusalemsföreningens sjukhus färdigrenoverat

Betlehemsregionen har fått sitt nya sjukhus

Det fantastiska med Svenska Jerusalemsföreningen
är att vi får tillbaka mer än vad vi betalar i hyra.
Det konstaterar ledningen på Bin Talal Hospital,
Svenska Jerusalemsföreningens sjukhus, i Betlehem
när invigningen av det nya renoverade sjukhuset pågår.
Den stora dagen, för Jerusalemsföreningen dagen
D, den 12 september 2005, dagen då den sista renoveringsetappen av tre när det gäller föreningens
sjukhus i Beit Jala avslutas, är inne.
SIDA har bidragit med 5 miljoner kr, föreningen
själv med två milj och Johanniteroden i Sverige
med en miljon kronor för att möjliggöra att Betlehemsområdets största sjukhus är invigt efter en
omfattande renovering.

Bidrag och hyresinkomster investeras i byggnader
Sjukhuset ägs av föreningen men hyrs ut till palestinska hälsovårdsministeriet. Hyresbeloppet
sätts in på ett konto i Jerusalem och används uteslutande till investeringar i sjukhusets byggnader
och det hälsovårdsarbete som bedrivs där.
– Vi betalar hyra för sjukhuset, men får tillbaka
mångdubbelt mer än vi betalar därför att svenskar
äger byggnaderna och tar sitt ansvar för hälsoläget
i betlehemsregionen, säger bitr chefsläkare Jakov
Mitri.

Alla är där
Vid invigningen den 12 september i år kommer
delegater från Palestinska ministeriet, borgmästarna i de tre syskonstäderna är antingen närvarande
eller har sänt sin ställföreträdare, svenska generalkonsuln Nils Eliasson i Jerusalem – och inte minst
- lokalbefolkningen, läkare och personal från sjukhuset, när biskop Tore Furberg avtäcker invigningsplakatet och sjukhuset kan tas i bruk.
Svenska Jerusalemsföreningen är Sveriges äldsta
biståndsorganisation i mellanöstern. Föreningen
grundades för 105 år sedan. Sedan 1906 finns en
sjukstuga på plats, 1921 stod den första sjukhusbyggnaden färdig, och senare en svensk skola för
palestinska barn. Och verksamheten fortsätter, utvecklas och vi som är på plats vid invigningen erfar att detta är något stort, egentligen betydligt
större än vi förstår:
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Invigningen av sjukhuset i Betlehem
började i den lutherska kyrkan där biskop Tore Furberg mediterade över bibeltexterna ”Jag är uppståndelsen och livet” och ”Om dessa tiger, ska stenarna
tala” och församlingen sjöng bland annat Lina Sandells ”Blott en dag”.
Foto: LM Adrian

Den svenska generalkonsuln Nils Eliasson i Jerusalem under invigningen tillsammans med f generalkonsuln Arnold
Hjertström och guvernören över Betlehem
Zuheir Manassra.
Foto: LM Adrian
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Direktor Jan-Olof Johanson, den tidigare svenske generalkonsuln Arnold Hjertström med
hustru Sylvia är de som hållit i alla trådar i samband med renoveringen.
Foto: LM Adrian

– Svenska Jerusalemsföreningens närvaro är av avgörande betydelse för hela
Betlehemsområdet och för hälsoläget bland 100 000-tals personer, säger Nader
Abu Amsha, biträdande borgmästare i Beit Jala, som närvarar vid invigningen.
– Vi skulle aldrig, med vårt finansiella läge och under nuvarande omständigheter, kunna göra det som ni nu gjort för oss, fortsätter Amsha med stor tacksamhet.
Han ser nu fram mot att sjukhuset tas i bruk och säger att efterfrågan på sjukvård
är stort i de tre syskonstäderna Betlehem, Beit Jala och Beit Sahour.
Svenska Jerusalemsföreningens sjukhus är beläget på tomten bredvid Den Gode
Svenska skola mitt i det numera av murar omringade Betlehemsområdet.

Patienterna har fått nya moderna lokaler och kötiden har minskat från i genomsnitt fyra
veckor till två, berättar chefsläkare Isa Janini.
Foto: LM Adrian

6

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/05

Minnesplattan från den senaste renoveringen av Svenska
Jerusalemsföreningens sjukhus i Betlehem.
Foto: LM Adrian

60 000 dagspatienter
I folkmun kallas sjukhuset för Bin Talal Hospital. Sjukhuset har 36 anställda läkare, 94 sjuksköterskor, 112 bäddar, tre operationssalar som varje månad klarar av
150 operationer. Årligen tar sjukhuset emot cirka 60 000 dagspatienter. På sjukhuset föds cirka 2000 barn varje år.
Under de senaste 15 åren har sjukhuset genomgått tre stora renoveringar och tillbyggnader. Finansiärer har varit Jerusalemförening och externa finansiärer främst
SIDA, italienska staten och Svenska johanniterorden.
Nu är sjukhuset komplett med så gott som samtliga specialiteter.
Chefsläkare Isa Janini på sjukhuset är glad:
– Vi har fått ny operationsavdelning och akutmottagning. Med denna, den senaste etappen, är hela den ursprungliga delen av sjukhuset renoverad, vilken varit
väldigt nedsliten. Nu kan vi ta nya tag och betlehemsborna får en större tillgänglighet.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/05
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Doktor Abu Khali tackar å hälsovårsministeriets vägnar Jerusalemsföreningen och direktor
Jan-Olof Johansson och Arnold Hjerström. Prästen till vänster är Svenska Teologiska Institutets föreståndare Mats Högelius.
Foto: LM Adrian

Den största palestinska dagstidningen Al Quds hade dagen efter ett reportage från invigningen.
Foto: LM Adrian
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Biskop Tore Furberg avtäcker minnesplattan över den senaste renoveringen.
Foto: LM Adrian

Specialiserat på cancer och blodsjukdomar
Föreningens sjukhus är en integrerad del i hela Västbankens hälsovårdsplanering och är själv upptagningsområde för alla patienter med cancer och blodsjukdomar. Andra sjukhus i Jeriko, Ramallah och Hebron har andra specialiteter, men
föreningens sjukhus har nu samtliga specialiteter för att kunna ge akutsjukvård
och i flera fall också mer kvalificerad vård.

Stressrelaterade sjukdomar ökar
– Diabetes, hjärtinfarkt bland yngre och andra stressrelaterade sjukdomar har
ökat de senaste åren i området, berättar doktor Janini och säger att den yngste infarkt patienten, 18 år, behandlades i våras.
– Hälsoläget är delvis relaterat till den politiska situationen, fortsätter doktor Janini. Ungdomarna känner sig instängda, vet att Jerusalem ligger tio minuter
bilväg härifrån men vet att de inte får komma dit. De får inte heller åka ut till kusten och bada.
Gifter sig en betlehemsbo med en palestinier från Jerusalem mister jerusalemsbon sitt israeliska id-kort eftersom ingen västbanksbo längre får tillstånd att vistas
i Jerusalem om det inte är för speciella arbeten som måste utföras. Därmed stängs
man ute från sjukförsäkring, resmöjligheter och fri tillgång att resa i Israel och
Västbanken. Vägspärrar hindrar patienter att nå sjukvård i tid och flera födslar
har fått äga rum inför ögonen på israeliska soldater som inte släpper igenom patienter. Allt detta skapar en stress, som läkarna på sjukhus märker.
Doktorerna på sjukhuset hade önskat att de kunna följa upp de speciella diagnoser som ökat i området, t ex barnleukemi i Hebron, för att kunna hitta orsaker,
men har inte möjlighet till det för närvarande.
Lars Micael Adrian

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/05
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– Pengarna kommer fram – och de gör nytta

Bosse Bonde från Johanniterorden på
plats vid invigningen

– Det är roligt att på plats få konstatera att de pengar som Johanniterorden
skänkt till Svenska Jerusalemsföreningens sjukhus i Betlehem har kommit till användning på ett bra sätt.

Det konstaterar Bosse Bonde, johanniterriddare från Falsterbo och ordens kontaktperson gentemot Svenska Jerusalemförening. Johanniterna har under flera decennier på olika sätt stött föreningen, men för Bosse Bonde själv är det första
gången han är på besök i Israel och i Palestina, då han deltar i invigningen av det
nyrenoverade sjukhuset i september i år.
– Jag kan konstatera att underhållet är något eftersatt och ordningen på sjukhuset inte riktigt vad vi är vana vid från Sverige, Men sjukhuset fyller ett stort behov
och lokalerna är ändamålsenliga, säger Bosse Bonde.
Pengarna, sammanlagt cirka åtta miljoner som renoveringen har kostat, har använts till att renovera den äldsta av de tre byggnaderna på föreningens sjukhus.
Och Bosse Bonde kan på plats gå runt och se resultatet och se att de cirka en miljon kronorna som Johanniterna har bidraget med, har använts på ett bra sätt:

Jerusalemsföreningen gör stora insatser
– Det är egentligen märkligt att en så liten förening som Svenska Jerusalemsföreningen kan ha ett så stort projekt, säger han.
Som det är i dag äger föreningen byggnaderna och hyr ut dem till de lokala ansvariga för sjukvård. Vid sjukhusets start 1906 var det fortfarande det ottomanska
riket, dvs. turkarna, som var i ledande ställning i landet. Sen kom britterna efter
första världskriget, jordanierna från 1948, israelerna i samband 6-dagarskriget
1967 och nu, från 1994, är det alltså det palestinska hälsovårdsministeriet som är
ansvarig myndighet.
– Oavsett hur det blir med det framtida ägandet av byggnaderna, är det viktigt
att Sverige inte överger dem. De behöver oss, konstaterar Bonde, men kanske inte
de behöver svenskarna som ägare av byggnaderna utan som understödjare på annat sätt.
Mest imponerad under sitt besök i Betlehem, blev Bosse Bonde av Den Gode
Herdens svenska skola:
– Vilken ordning, vilket engagemang bland elever och lärare! Det var riktigt roligt att se, konstaterar han och fortsätter.
– Utbildning i detta område är av stor betydelse. Kan man läsa och skriva utvecklas också omdömet och förståelsen för andra, förmågan att självständigt bedöma sin livssituation. Därför är utbildning så viktig.
Johanniterorden är starkt knutet till den kristna tron och är främst inriktad på att
ge hjälp till fattiga och sjuka, inte primärt stödja undervisning. Mottot är att verka
utan att synas, berättar Bosse Bonde och fortsätter:
– Jag ska undersöka möjligheterna om vi som organisation på något sätt också
kan stödja Jerusalemsföreningens skola.
Lars Micael Adrian
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Bosse Bonde, johanniterriddare från Falsterbo, på sitt första besök på Jerusalemsföreningens
sjukhus, är imponerad över att denna lilla förening kan göra så stora insatser.
Foto: LM Adrian
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/05

11

Olivskörden ska bärgas:

Israeler plockar oliver åt palestinier på mark dit
byborna hindras av bosättare

– Vad kan jag göra för att bidra till att ändra den israeliska opinionen? Det är
den viktigaste frågan att ställa för oss.

Orden är David Nirs, fysiker från Tel Aviv och aktiv i många israeliska fredsgrupper.
Under tiden september till december, när det är dags att skörda oliver, deltar David i en av de många arrangerade turerna till Västbanken, där frivilliga, israeliska
medborgare åker ut på sin fritid till Västbanken och plockar de oliver som palestinierna av olika orsaker inte längre får plocka.
Denna tur är organiserad av Rabbiner för mänskliga rättigheter, med säte i Jerusalem.
Vi samlas klockan 6 på morgonen, på en parkeringsplats i Jerusalem och åker
norrut. Längs vägen plockar vi upp judiska kvinnor och män i olika åldrar på avtalade platser.

Omringad av israeliska bosättningar
Och just denna dag går turen till ett område intill den arabiska byn Qadum. Där
bor ett par tusen palestinier i en by som blivit omringad av två israeliska bosättningar.
Eller egentligen är det bara en; Qadumim. Men nu har några bosättare placerat
ett par husvagnar på den intilliggande kullen, och området däremellan är nu förklarat förbjudet område för invånarna i Qadum.
– För några dagar sedan, berättar
byinvånaren Martada, var vi här för
att plocka våra oliver, men blev bortjagade av den israeliska polisen.
Idag har David Nir och hans grupp,
åtagit sig att plocka oliverna.
En bit från byn möter det upp en
person, Sakaryia Sadeh, från byn
och visar vägen. Vi stannar vid vägspärren till bosättningen Qadumim,
får vänta tills gränsvakten ringt efter
polisen.
Den israeliske polisen är en vänlig
man, som inte vill låta sig fotograferas, och som David känner från tidigare plockningar i området. David
berättar varför de kommit denna
dag och polisen är förstående.

David Nir, ledare för denna resa arrangerad
av Rabbiner för mänskliga rättigheter i Jerusalem: Jag plockar oliver för jag vill dels visa solidaritet, dels visa mina palestinska vänner att
alla israeler inte vill dem illa.
Foto: LM Adrian
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Vi är judar – oss kan de inte hindra
att plocka oliver
– Vad kan de göra? Vi är judar. De
kan inte hindra oss, säger David.
Och i och med att vi är där och förklarar varför vi kommit, kan också

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/05

Vid lunchtid lagas mat över öppen eld till oss ditresta och byborna. Glada skratt och utbyte
av åsikter – flera av olivplockarna har varit där tidigare och kamratskapen med palestinierna
utvecklas.
Foto: LM Adrian

lokalbefolkningen få komma in på området och plocka sina oliver.
David Nir och polisen pratar. Det rings några mobilsamtal.
Efter några minuter öppnas bommen och gruppen, som denna dag består av tolv
israeler i åldern 28 till 70 år, de flesta 50-70, får tillåtelse att passera.
Färden går till olivlunden precis nedanför den ursprungliga bosättningen. Gruppen kliver ur minibussen och går mot träden, plastpresenningarna läggs ut på
marken och dagens olivplockning börjar. De svarta oliverna rycks från grenarna
och faller på presenningen. När träden är avplockade, skakas oliverna in mot mitten av presenningen och töms i en säck och de ditresta judarna går vidare till ett
annat träd.
Den ansvariga polisen håller sig på behörigt avstånd, men finns hela tiden i närheten.
– De säger att de är här för att skydda oss mot palestinierna, men både de och vi
vet att det egentligen är mot bosättarna de skyddar oss. Men om det pratar vi inte,
säger David Nir.
– Jag är här för att visa min solidaritet med palestinierna. De är mina jämlikar
och det vill jag visa med denna solidaritetshandling.
– Det finns en attityd hos mina landsmän att behandla palestinier som ”subhumans”, inte mänskliga. Man utnyttjar de svaga. Många av mina landsmän och militären, har en liknande attityd som dem som tidigare behandlade judar på detta
sätt.

Våra attityder bestäms av omständigheter - men har vi judar en våldsam Gud?
– Vi föds lika, men utvecklar olika attityder beroende på de omständigheter vi
lever under. Därför är det en utmaning att prata med mina landsmän om hur vi
israeler beter oss mot vårt broderfolk, palestinierna.
– De fyra senaste åren har varit speciellt besvärliga. Det sker en systematisk förnedring av den palestinska befolkningen och Sharons tempelvandring i september
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/05
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Efter en dags olivskörd fick den olivplockande gruppen bestående av ditresta israeler och bybor ihop sammanlagt fem stora säckar med oliver som plockats från träden och sedan samlats i
stora plastpresenningar.
Foto: LM Adrian

2000 var insatt i ett mycket större politiskt sammanhang en vandring som sedan
utlöste den andra intifadan.
– Jag skulle vilja säga att vi judar verkar ha en väldigt våldsam Gud som ger oss
rätt att ta andras land.

Många israeler vet inte vad som händer på de ockuperade områdena
För David är arbetet med att plocka de oliver som inte längre de rättmätiga ägarna får plocka viktigt. Dels vill han konkret hjälpa byborna att kunna skörda, dels
vill han med sin gest visa palestinierna att inte alla judar är ”onda”.
– Många av mina landsmän vet faktiskt inte vad som händer på de ockuperade
områdena. Jag berättar om hur det faktiskt är, jag pratar med den israeliska polisen; kanske kan de få upp ögonen för att det som sker är orättfärdigt.
– Personligen skulle jag önska att andra länder bojkottade Israel för att tvinga
fram en förändring av den israeliska politiken på Västbanken och I Gaza, fortsätter David Nir.

”Bojkotta Israel- om inget annat hjälper!”
– Visst skulle vi få det besvärligt, men det är nog det enda budskap som skulle få
Israel att förstå att det inte längre kan fortgå så här. En bojkott är ett kraftfullt
verktyg; titta bara på hur apartheidregimen föll i Sydafrika, efter det att det internationella samfundet bestämde sig för bojkott. Det kan hända här också.
Vi plockar oliverna, hela tiden bevakade av poliserna. Denna dag plockar vi 50
kilo. Vid lunchtid lagas en enkel lunch över öppen eld som vi bjuds på.
Några bosättare ser vi inte till, men ett par hundra meter ifrån oss ser vi husen
där de 4 000 israelerna bor.
Palestiniern Sakaryia Sadeh från byn berättar att mellan de två palestinska grannbyarna där vi befinner oss, Qadum och Jeed tog det tidigare tio minuter att gå.
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Artikelförfattaren och palestiniern Sakaria från byn Qadum hjälps åt att tömma oliver från
platspresenningarna ner i säckar för vidare transport till byn.

Sedan bosättningen kom, hindras palestinierna av en vägspärr och tvingas nu
åka en stor omväg som tar mer än en halvtimme med bil.
– Det är absurt. Och för varje dag blir det fler avspärrningar, mer förbjuden
mark, säger Sakariya och fortsätter:
– Tack vare våra israeliska olivplockande vänner kan vi få skörda. De gör ett
”great work”, ett storslaget arbete, för oss. Men de gör också ett storslaget arbete
genom att visa oss att det finns vänner på den israeliska sidan som har ett annat
ansikte än bosättare och militärer.
Tandlös 80-åring fråntagen ID-kort
På vägen hem, kommer vi återigen till samma vägspärr vid bosättningen, nu för
att släppas ut. Då kommer det fram en äldre, tandlös, palestinsk man, är upprörd
och ber oss stanna.
David frågar vad det gäller och det visar sig att mannen gått på den gamla vägen mellan byarna, blivit stoppad av gränsvakten till bosättningen som nu i två
timmar lagt beslag på hans id-kort, ett kort alla palestinier alltid måste bära med
sig. Efter tio minuters förhandlande med vakten, lyckas David få honom att ge tillbaka id-handlingen till den äldre mannen och färden fortsätter hemåt:
– Detta är rättvisa mitt judiska land, säger David, med inte så lite ironi i rösten.
Lars Micael Adrian
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De blev båda av med sina söner i kriget mot palestinierna:

– Hat löser inga konflikter. Jag vill se mina barnbarn växa upp i fred
– Hat löser inget. Jag vill att mina barnbarn ska kunna växa upp i fred. Jag vill
kunna se mig själv i spegeln utan att skämmas. Ingen ska kunna säga: varför berättade ni inget? Detta har ingen sagt något om.

Orden är Beni Gefens, 72-årig israel, tidigare bonde i norra Israel och nu bosatt i
en pensionärslägenhet i Tel Aviv. De fyra meningarna är hans egen sammanfattning varför han engagerar sig i olika israeliska organisationer för mänskliga rättigheter i Israel och Palestina.

– Vi måste lära oss att leva tillsammans!
De två äldre herrarna Beni Gefens och Buma Inbar är israeler. De är judar.
Men de har mer gemensamt; båda har de mist sina söner i kriget på Västbanken
eller i Libanon, den ene 1975 och den andre 1985. Båda har de gått med i organisationen the Bereived Families Forum, en organisation bestående av både israeliska
och palestinska föräldrar som mist sina barn i den pågående konflikten:
– Hat löser inget! Se på marken där palestinier inte längre kan skörda sina oliver
eller vägar de inte längre kan åka på. Tänk vad sådant här föder agg mot oss, säger Beni.
Själv har han gått med i organisationen för att öka förståelsen mellan folken, för
att försöka få en fredlig lösning, att öka förståelsen för att båda folken lider.

Sorgen är lika stor bland israeler som bland palestinier
– Det är lika svårt för en palestinier att mista sitt barn som för en israel. Jag vill
att vi som delar samma tragiska erfarenhet ska komma samman och prata med
varandra.
Organisationen har många aktiviteter. De har också utverkat en gratis telefonlinje mellan israeler och palestinier; förutsättningen är att det är en israel och en palestinier som vill prata med varandra:
– Du ringer och säger vem du är och att du vill prata med en man eller kvinna,
en ungdom eller äldre, så kopplar vi ihop dem. Det är ett sätt att skapa kontakt
mellan två folk som knappt pratar med varandra, berättar Buma.
Beni blir allvarlig:
– Jag engagerar mig för jag vill kunna se mig själv i spegeln utan att skämmas.
Jag vill att mina barnbarn ska få känna sig trygga i detta land.
Beni har varit jordbrukare i norra Israel hela sitt liv. Nu som pensionär har han
flyttat in i en pensionärslägenhet. Men han har djup förståelse för den frustration
som många palestinier känner när deras land tas ifrån dem:

Själv jordbrukare förstår Beni hur palestinier känner
– Jag har ju själv arbetet med jorden i hela mitt liv. Jag känner med dem som inte
längre kan bruka sin jord, jag känner med dem som förbjuds att gå över en bosättarväg för att kunna skörda, bara för att vi israeler har byggt en väg där.
Och så berättar Beni om en pappa han mötte någon dag tidigare som med tårfyllda ögon berättade att han inte längre har mat till sina barn.
– Jag skulle också ha varit förtvivlad om jag plötsligt inte hade fått skörda mitt
eget land. Det är klart att jag måste vara med och förändra förhållandena så att vi
kan leva som vänner.
16
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Beni Gefens (på bilden) och Buma Inbar
har båda mist sina söner i kriget mot palestinier. Nu är de med i en organisation för
israeler och palestinier som mist barn i kriget.
Foto: LM Adrian

Buma Inbar deltar ofta i de olivplockarresor som den judiska organisationen Rabbiner för mänskliga rättigheter anordnar till
Västbanken för att plocka oliver på palestinsk mark där bosättare hotar byborna.
Foto: LM Adrian

Under skördetiden på höstarna brukar Beni och Buma vara med i de arrangerade turerna av olivplockare som åker ut till byar på Västbanken och plockar de oliver som palestinierna inte längre får plocka sedan deras mark antingen blivit konfiskerad, eller ligger för nära en ny bosättning.
– Jag plockar ihop oliver till ett värde av kanske 1000 kr per dag. För mig är det
ingenting – men för dem betyder det oerhört mycket. Det är därför jag gör det –
jag kan bara inte sitta hemma och tänka att de, jordbrukare precis som jag, inte får
tillträde till sin egen mark.

Klart att vi ska försvara oss
Organisationen The Bereived Families Forum har fler aktiviteter på gång; de
åker runt på gymnasier i Israel och berättar året innan flickorna och pojkarna ska
rycka in i militären, om sina egna erfarenheter, hur det är att mista ett barn i kriget
och hur det har förändrat deras liv.
Buma och Beni är inte emot armén, inte emot att israel försvarar sig, men de är
emot en orättfärdig ockupation.
Buma har själv kämpat i alla konflikter sedan 6-dagarskriget. Han har slagits på
Västbanken och var med vid Suezkanalen och var en av de första att gå över kanalen in i Egypten:
– Men det håller inte längre att bete sig så. Vi måste istället för krig börja bygga
relationer. Det är därför jag är med i denna organisation, säger Beni, som i sitt aktiva yrkesliv arbetat som inköpare och importör av leksaker, främst Lego från
Danmark.
Lars Micael Adrian
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Gåvoredovisning 1 september 2004 - 31 augusti 2005

Med glädje och tacksamhet kan vi konstatera att intäkterna har varit i nivå med
föregående räkenskapsår, dock har medlemsavgifterna minskat något även i år.
Det senare kan bero på att gåvor inte tydligt markerats som medlemsavgifter.
Flickorna, lärare och skolledning betonar den stora betydelse som skolan har för
dem dels som god grund för deras utbildningsmöjligheter, dels för vad skolan betyder i Betlehem med omnejd. Kostnadsökningar för skolan gör att intäkterna behöver höjas framöver och dessutom finns osäkerhet rörande valutakursen. Sidas
administrationsbidrag är till för att täcka kostnader i samband med den renoverUrban Holmén, kassaförvaltare
ing som gjorts av sjukhuset.

Inkomna bidrag och gåvor 1 september 2004 - 31 augusti 2005

Intäkter

1/9-04 – 31/8 2005

1/9-03 – 31/8 2004

56 310

58 771

Medlemsavgifter
Faddergåvor

Allmänna gåvor och gåvor till skolan
Kollekter

Födelsedags- och minnesgåvor
Dop- och högtidsgåvor

SEK Världsböndagen till stipendier
Testamentsmedel
Pro Fide

Sjukhuset

Johanniterorden
Summa:

SIDA Adm bidrag för
sjukhusombyggnation

18

354 356

326 850

1 359 212

1 284 429

7 010

16 007

555 757
89 355

370 461
62 225

10 000

13 500

75 000

75 000

115 000

140 000

264 219
15 851

39 176

2 637 851

2 650 638

238 000

2 875 851
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Gåvoredovisning

under tiden 1 september 2004 - 31 augusti 2005
Även om flera inbetalningar gjorts under perioden är
gåvogivaren med endast en gång.

Gåvor och medlemsavgifter. Agestam Greta, Kalmar, Almbladh Karin, Uppsala, Andersson Ingrid, Kode, Andersson R, Tyresö, Arilds missionsförening, Askeljung Annika o Mats, Gnesta, Askeljung familjen, Gnesta, Askolin Kristina, Vara,
Astrid Degerman, Lindesberg, Aurelius Bengt Gustaf o Gudrun, Norrköping, Aurelius Eva o Erik, Skara, Axelsson Roland, Vimmerby, Back Arne, Uppsala, Beky
Irene, Järfälla, Berglund Ilona K, Tullinge, Bergman Kerstin, Linköping, Berndtsson Margaretha, Uddevalla, Berwill Ulf, Ängelholm, Björck Gustaf, Uppsala,
Blomgren Gunnar, Hestra, Bodin Bertil, Ånge, Bothén Linnea, Jönköping,
Brannström Cecilia, Tyresö, Bruno Birgitta, Örnsköldsvik, Burseryds kyrkliga arbetskrets, Carlson Ulla, Hovmantorp, Carlsson Gösta, Borås, Claesson Ulf, Gävle, Dahlgren Gertrud, Lund, Danell Kerstin, Båtskärsnäs, Dunås Britt-Inger,
Växjö, Edquist Lennart, Luleå, Ekholm Anders, Södertälje, Ekström Bo, Stockholm, Engquist Karl-Gösta, Överum, Ervasti Marjut, Skärholmen, Fahréus Ursula o Stig, Växjö, Falkenberg Marianne o Torkel, Träslövsläge, Fernbom Karl
Fredrik, Södra Sandby, Fondkistan i Borlänge AB, Fransson Stig-Göran, Landsbro, Fries Ingegerd, Umeå, Furéh Karin o Lennart, Lindesberg, Gehlin Jonas o
Sara, Lund, Grunnesjö Bertil, Delsbo, Gunnard Anna, Åkersberga, Göransson
Lars, Norrköping, Haass Claudia, Kosta, Haglund Alice, Gävle, Hagman Berit o
Torbjörn, Lammhult, Hallgren Ann-Marie, Lärbro, Hillerup Marianne o Vera, Helsingborg, Holmén Christina o Urban, Växjö, Holmquist Ingrid, Halmstad, Hägg
Tore, Borås, Hägglund Maja o Sture, Älandsbro, Isacsson Kerstin, Malmbäck,
Jarl B, Växjö, Johansson Lars, Västerås, Johansson Lena o Jan-Christer, Växjö,
Johansson Lisa, Gustafs, Johansson Margareta o Alf, Kalmar, Jonsson Britt,
Hörnefors, Jonsson Ulf, Orsa, Jönsson Hardy, Bjärnum, Karlsson Eva, Växjö,
Karlström Astrid, Stockholm, Kjell Mikael, Lidköping, Knista kyrkliga syförening,
Knutsson Birgitta, Bjärred, Kristoffersson Hans, Bromölla, Kullenberg Christina,
Kungälv, Kvillner Gabriel, Lenhovda, Lindahl Dagmar, Nås, Lindberg Bo, Skellefteå, Lindegård Boel, Kalmar, Linders Tullia, Bromma, Lindgren Berit Signe,
Esbo, Finland, Lindroos Aarno o Marianne, Gävle, Lindström Kristina o Aggedal,
Jan-Olof Lund, Lindström Pär, Växjö, Ljungkvist Rune, Leksand, Lundholm Anna, Stockholm, Lundkvist Kerstin, Vallentuna, Lundqvist Elisabet, Nälden,
Löfqvist Christer, Eslöv, Lööv Tommy, Västerås, Malmström Lisbeth o Einar,
Lund, Marklund Stig, Vännäs, Mayer Rolf G., Stockholm, Meijer Ulf, Lund, Melin
Ingeborg, Linköping, Moraeus Elsa och Fredrik H Persson, Sundbyberg, Moraeus Elsa, Sundbyberg, Nilsson Carina o Nils-Henrik, Solna, Nilsson Kajsa,
Gislaved, Nilsson Lars, Alfta, Norefors Thomas, Bettna, Norlén Ulla, Växjö, Nyberg Elsa, Västerås, Nygren Tore, Linköping, Odén Elisabeth, Helsingborg,
Okänd Olsson Anders, Delsbo, Ottosson Magnus, Uppsala, Persson Fredrik H o
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Elsa Moreaus, Sundbyberg, Persson Gunnel, Lund, Persson Karin, Färlöv, Petersson Elsa, Diö, Petersson Eva o Ingemar, Värnamo, Qvarnström Sture, Jönköping, Raattamaa Ingrid, Norberg, Rahne Märta, Trollhättan, Redegard Simon,
Ljungby, Rehn Kerstin, Tingsryd, Rehnberg Bertil, Göteborg, Rehnström Karin,
Linköping, Reifors Bo, Katrineholm, Rodhe Sten, Lund, Rulander Inga, Dikanäs,
Samuelsson Birgit, Skillingaryd, Sjöberg Georg, Värends Nöbbele, Sofia kyrkliga
församlingskrets, Steensrum Lars-Gösta, Linköping, Stille Per, Lund, Styf Margareta, Sundsvall, Ståhl Marit, Johanneshov, Stängel Lasse, Sköndal, Svanström Margareta, Jönköping, Svennebring Ingemar, Jönköping, Söderberg AnnMarie, Linneryd, Thorén Harald, Falkenberg, Torbjörnsson Henrik, Stockholm,
Tängmark Ronnie, Mjölby, Ungelheim Irène, Göteborg, Wahlström Anders o Marie-Anne, Färjestaden, Wiengarden Gunnie Eklund-, Farsta, Wilhelmsson Håkan
E, Lund, Wilhelmsson Inez, Göteborg, Väsby kyrkliga syförening, Yttergren Anna, Gävle, Zanders Jan Christer, Västerås, Åkerlund G & C-E, Växjö, Åkesson
Olof, Sävsjö.

Kollekter och anslag. Norrtälje-Malsta församling, Arbetskretsen för Bomhus
kyrka, Gävle, Norrköpings Hedvigs församling, Tingstads församling, Norrköping, dopgudstjänst, Tingstads församling, Norrköping, Rejmyre kyrka, Skedevi
församling, Dalhems församling, Vårdinge församling, Kafjärdens församling,
Eskilstuna, Nikolai församling, Örebro, Knista församling, Tysslinge församling,
Ludvika församling, Malungs församling, Leksand-Djura-Siljansnäs kyrkliga samfällighet, Särna församling, Falu Kristine församling, Karbennings församling,
Hallstahammars församling, Växjö kyrkliga samfällighet, Mistelås kyrka, Moheda
kyrka, Härlövs församling, Asa församling, Markaryds kyrka, Berga församling,
Dörarps församling, Ljungby Maria församling, Södra Sandsjö kyrka, Älmeboda
kyrka, Hovmantorps församling, Ljuders församling, Lessebo församling, Herråkra församling, Lenhovda kyrkokassa, Jönköpings Sofia församling, Nässjö församling, Rydaholms församling, Jälluntofta kyrka, Döderhults församling, Trelleborgs församling, Stora Köpinge församling, Landskrona kyrkliga samfällighet,
Tirups kyrka, Brunnby kyrkokassa, Överums församling, Höja församling, Ängelholm, Ängelholms församling, Solberga kyrkliga samfällighet, Sjötofta församling, Fagereds kyrka, Hishults kyrka, Arvika östra församling, Färgelanda kyrkliga samfällighet, Nederkalix församling, Oscars församling, Vantörs församling,
Järfälla kyrka, Jakobsbergs församling, Täby församling, Täby församlings secondhandverksamhet, Flemmingsbergs församling, Dalarö-Ornö-Utö församling,
Österhaninge församling, Johanniterorden, Stockholm.

Fadderbarnsgåvor. Adrian Maria, Växjö, Andersson Bill-Göran, koghall, Anonym, Berg G o E, Växjö, Bergman Hild, Stenberga, Bergman Stina, Varberg,
Bergström Anna, Ludvika, Brannström Cecilia, Tyresö, Braås församlingskår,
Borås, Brännkyrka församlings fredsgrupp, Bäckman Maria, Vindeln, Carlsson
Gunnel o Gunnar, Växjö, Dahlström K Peter, Stockholm, Egnell Helene, Stockholm, Ehlton Michael, Vallentuna, Eliasson Sigrid, Kungälv, Eriksson Bernt o Kristina, Lund, Eriksson Christer, Grisslehamn, Eurenius Madeleine, Stockholm,
Fast Dag, Stockholm, Forshälla kyrkliga syförening, Furberg Ingeborg o Tore,
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Uppsala, Gränna kyrkliga arbetsförening, Gustafsson Inga Lisa, Växjö, Gustafsson Ki Ja, Växjö, Hagström Eva, Stockholm, Hansén Samuel, Stockholm, Hansson Karin, Hans o Maria, Åhus, familjen Helén, Huddinge, Helgesta-Hyltinge
kyrkliga syförening, Hernqvist Gerd o Sven, Helsingborg, Jacobsson Greta,
Stockholm, Joelsson Karin, Säter, Johansson Joakim o Maria, Göteborg, Johansson Lisa, Gustafs, Jonsson Brita-Stina o Sven-Erik, Växjö, Karlsson Ulla,
Sparreholm, Kimming Kenneth, Växjö, Körner Marie, Lundberg Ruth, Hisings
Backa, Lund, Levin Barbro o Sven, Axvall, Lindén Gunilla, Stockholm, Lindgren
Berit Signe, Esbo, Finland, Lundqvist Elisabet, Nälden, Nelson A-M o Nilsson
Martha, Klippan, Nilsson Margaretha, Nyköping, Noaksson I, Ryssby, Norin Stig,
Uppsala, Norrköpings Soroptimistklubb, Ohlsson Charlotta, Stockholm, Olofsson
Sara o Fredrik, Söderköping, Oredsson Kjell-Arne, Kalmar, Persson Ylva, Göteborg, Peterson Christina o Folke, Ramkvilla, Slätthögs kyrkliga syföreningar,
Stojilkovic Birgitta, Åkersberga, Stone Gunnar, Stockholm, Styrbjörn Inger, Gamleby, Sundberg Jessica, Växjö, Sundström Karl-Anders, Täby, Tumbo kyrkliga
syförening, Turesson Ewa, Nora, Tängmark Ronnie, Mjölby, Tölö kyrkliga syförening, Kungsbacka, Uppman Brit, Broakulla, Viby församling, Hallsberg, Wiking
Eivor, Täby, Östberg Ulla, Stockholm.
Gåvor till sjukhuset. Eurén Ingemar, Uppsala, Gran Ola, Nacka, Jonsson Ulf,
Orsa, Ribbing Per, Kungsgården, Siverbo Lennart, Saltsjö-Boo, Åbom Per-Erik,
Jönköping.

Födelsedagsgåvor:
Astrid Degermans 96 årsdag: Karin o Lennart Furéh, Lindesberg.
Göran Åbergs 70 årsdag: Kvillner Gabriel, Lenhovda och gåvor i samband födelsedagen.
Ingemar Lendahls 60 årsdag: Annika o Lars-Erik Ahlm, Älmhult, Allbo kontraktsråd, Kerstin Carlsson och Kerstin Johannesson, Älmhult, Märta o Lennart Dahl,
Rödeby, Agneta Grimberg, Älmhult, Peter Hagström, Älmhult, Alva Johansson
och Ingrid Nellgård, Älmhult, Sölve Johansson, Virestad, Ulla o Ingvar Johansson, Älmhult, Ivar Karlsson, Älmhult, Kurt o Ingrid Ljungberg, Krister o Birgitta
Lindkvist, Mary o Per Gunnar Petersson, Älmhult, Laila Svensson, Älmhult, Monica o Rudolf Tiedtke, Älmhult, Älmhults Begravningsbyrå, Älmhults församling,
Älmhults kyrkliga syförening, Älmhults Linnébygdens Rotary och gåvor vid Ingmar Lendahls födelsedag.
Lisbet Hartelius 60 årsdag: Birgitta o Lars Aldén, Tingsryd.
Eva Jonsson Rydmans 50 årsdag: Ingrid o Sören Stridh, Växjö.
Kerstin Petrelius Allards 50 årsdag: Ulla-Inger o Larserik Eriksson, Sundborn,
Anna o Jan-Olof Johansson, Ingelstad, Kajsa o Anders Wejryd, Växjö.
Per-Göran Svenssons 50 årsdag: Anna o Jan-Olof Johansson, Ingelstad.
Minnesgåvor:
Anders Petréns minne: Helgeandssystrarna, Knivsta.
Einar Jämlands minne: Lisbeth o Sven Hedlund, Vetlanda.
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Gunnar Olssons minne: Majken Westin, Skoghall.
Göran Ljungbergs minne: Hélène Alfort, jursholm, Margareta Almquist,
Djursholm, Lars Andersson o Ingvar Lindkvist, Huddinge, Britt Bergman, Stockholm, Hild Bergman, Stenberga, Sven-Eric Bergman o Gert Persson, Caroline
David o familj, Enskededalen, Christopher David o familj, Enskededalen, Kristina David o familj, Enskededalen, Monica Dihlström, Stockholm, Birgitta o SvenGustaf Edqvist, Sköndal, Mårten Elmvik, Stockholm, Christer Eriksson, Grisslehamn, Familjen Bernström, Stockholm, Familjen Ljungberg, Lars o Kristina Franzén, Enskededalen, Christoffer Hamilton, Stockholm, Agneta Hebe, Stockholm,
Gittan o Carl Magnus, Heigard, Djursholm, Kerstin Homle, Västerås, Anna-Kristina o Erland Hultenheim Täby, Dorothea Hårleman, Djursholm, ITH (Stockholms
Teologiska Institut), Bromma, Johansson Anna o Jan-Olof, Ingelstad, Ove Kjellgren, Stockholm, Elsie Landegren, Stockholm, Karin Lindegård, Växjö, Elisabet
o Per-Olof Lundberg, Uppsala, Gustav o Anna Kleen, Stockholm, Ingrid o Jörgen Neckman, Österskär, C Wincent Nelson, Stockholm, Ulla-Britt, Kurt, Vanja o
Stig Netzler, Täby, Lennart Nyström, Stockholm, Bengt o Gunilla Olsson, Löderup, Maj Plack, Hägersten, Marianne o Göran Ramberg, Helsingborg, Sara, Stig,
Marika, Axel, Rindborg Lidingö, Catharina o Carl Göran Risberg, Djursholm, Birger Rosell, Bertil Stade, Västerås, Carl-Henrik o Tempe, Stade, Stockholm,
Gunvor o Karl-Anders Sundström, Täby, Britt o Lars-Erik Södergren, Danderyd,
Charlotte Uggla med familj, Stockholm, Bo Wijkmark, Bromma, Ingrid o Berit
Zethraeus, Djursholm.
Harald Wejryds minne: Anna o Jan-Olof Johansson, Ingelstad.
Birgit Wrangels minne: Roland Rundgren, Hägersten.
Ingrid Janssons minne: Maj Britt, Anders o Rolf Pers, Borlänge.
Irènes minne: Gustafsson Lars, Kristinehamn.
Karin Nilssons minne: PH o Monica Adolfsson, Jönköping, Christine, Erich, Anders o Christoph Affolter-Lord, Bern, Schweiz, Lars-Göran Andersson Bankeryd,
Margit Antonsson, Gränna, Leon o Karin Daniel, Marcus Benér, Gränna, Familjen Per Lars Mayt, Gränna, Familjerna Gustavsson o Moreau, Jönköping, Yvonne o Göran Fritzell, Gränna, Gunilla Gustafsson, Huskvarna, Lena o Per-Axel
Jonzon, Huskvarna, Lisa o Håkan Nilsson med familj, Hägersten, Maja o Bror
Svensson, Gränna, Arne Tengvall, Gunnar Johansson, Gränna, Ingvar Törnqvist, Gränna, Britt-Marie o Göran Winerdal, Jönköping.
Kerstin Törnqvists minne: Hagberg Marie-Louise, Huskvarna.
Maj Helmerius minne: Bertil Bodin, Ånge.
Marianne Carlssons minne: Helgeandssystrarna, Knivsta. Per-Olof Sjögrens
minne: Kerstin o Håkan Starke, Varberg.
Sven Lindegårds minne: Rolf H. Anderson, Landskrona.
Torbjörn Hagmans minne: Fallgren familjen, Rörvik, Majvor Axelsson, Stockaryd.
R o H Ljungbergs minne: Kumar Rajesh o Ann Ljungberg, Stockholm.
Gåva i samband med begravning: Bo Rosengren, Bandhagen.
Andra hyllningsgåvor:
Gåva vid förrättning: Mats Bergman, Falun.
Gåva i samband med Kerstin Ahlbergs och Christer Erikssons vigsel.
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Samling i Lund
Vems är landet? Om mellanösternkonflikten
Svenska Jerusalemsföreningen i Lund har sammankomst på
Domssöndagen, den 20 november kl 19 i Mikaelsalen, Krafts
torg, bakom Domkyrkan.

Program: Lars Micael Adrian: Vems är landet?
Om mellanösternkonflikten,
samt senaste nytt från föreningens sjukhus och skola i Betlehem
(Se i övrigt dagspressen)

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:

Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/05
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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. Arnold o Sylvia Hjertström. E-post: arnoldhjerstrom@yahoo.com
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

Årsavgiften, som ger rättighet att få tidskriften är minst 100 kr.
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