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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

God Jul i glädje och förhoppning – trots allt!

Betlehems nye vice borgmästare efter kommunalvalen i somras heter George
Sa´adeh. Jag träffade honom i samband med återinvigningen av vårt sjukhus i
september. Namnet verkade bekant. Kunde det vara han? Var det inte så de hette som … Jo, det var så. Det var pappan i den familj som blev beskjuten i sin bil
med hundratals skott från israeliska automatgevär – pappa till Christine som
dog i attacken. Vi publicerade här i vår tidskrift för två år sedan den dikt som
hennes kamrat Ayah, elev på vår skola, skrev för att uttrycka sin sorg.
Hel familj beskjuten ”av misstag”
Familjen kom i en likadan bil som en Hamasledare kom i några minuter senare
på samma gata mitt i Betlehem. Militären tog fel. När de upptäckte misstaget
fortsatte de beskjuta den bilen de planerat tills alla var döda i den.
George och hans fru, skadade men medvetna, med en död och en medvetslös
dotter i en totalt perforerad bil, följde skräckslagna och chockade det som hände, förvirrade och ovetande om varför denna vansinniga och våldsamma attack
som aldrig tycktes ta slut – även om allt var över på några minuter.

Ur det som var en nyhet som kablades ut över världen för ett par år sedan, och
som väckte både protest och avsky, steg nu en vanlig människa fram som jag
satt och åt lunch och småpratade med. Vad säger man då? När man kommer på
att den jag har bredvid mig är pappan som fick sin älskade dotter ihjälskjuten av
misstag för två år sedan. Vilka ord använder man? Jag vet inte. Språket begränsade. Fast det hade nog inte gått så mycket bättre på svenska heller.
Men vårt samtal fortsatte, fast i en annan riktning och i en djupare ton. Hur tar
man sig ur sorgen, skräcken, mardrömmarna, hur blir man av med de ständiga
associationerna till det smattrande, ekande och skrällande ljudet av automatgevär, till gråten och skriken, till doften av krut, rök, eld …?

Många har fler släktingar utomlands än i Betlehem!
Familjen Sa´adeh har många vänner som lämnat Betlehem och landet för en
flyktig tillvaro i Amerika eller Europa någonstans. Så är det för de kristna familjer som är kvar i sin hemstad och sitt land. De blir färre och färre – det har vi
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skrivit många gånger om. Men frågan upphör tyvärr inte att vara aktuell. De
kristna familjerna som är kvar, som familjen Sa´adeh, har fler av sina släktingar
och vänner utomlands än hemma.
Men George har tillsammans med sin fru och sin överlevande dotter, som ännu
inte är helt återställd, valt att stanna kvar. Han har dessutom vid sidan om sitt arbete som rektor för en kristen skola valt att engagera sig politiskt för att arbeta för
att Betlehems kommun skall utvecklas och bli mer dräglig att bo och leva i.
George ser inte ut som en hjälte och han gör inget nummer av sin historia. Det
är jag som gör. Hans bekymmer är inte minst att de kristna i det som alltid varit
en kristen stad lämnar landet för att de inte står ut, inte orkar längre. Från sitt
borgmästarrum i kommunhuset vid Krubbans torg mittemot Födelsekyrkan ser
han hur gamla fina hus säljs. Hans bekymmer är inte att det är muslimer som
köper husen utan att det är kristna som säljer, kristna familjer som ägt husen så
länge man kan minnas. De säljer för att få pengar för att kunna resa iväg och
lämna landet.

Under julen märks flykten av kristna mest!
Jag hade tänkt att ”Direktorn har ordet” skulle handla om jul och Betlehem
den här gången så klart. Det blev det här. För i jakten på något jullikt vandrade
jag i tanken till Betlehem, Krubbans torg och Födelsekyrkan – och kom då att
tänka på George som sitter där i sitt kontor och på det som sysselsätter honom
och hans kolleger. Kanske blir bekymren över att de kristna lämnar landet
särskilt påtagliga i Betlehem just nu, när det är jul. Hur länge kommer det att
finnas en levande kyrka i Det heliga landet? När kommer Födelsekyrkan bara
att vara ett turistmål i juletid? Fortsätter utvecklingen som hittills är det kanske
bara 20 år till dess!
Kommer julgranen fram i tid?
Men de som finns kvar klär sina barn i scoutuniform på julaftonsmorgon och
går ut och tar emot patriarkerna från Jerusalem som bosätter sig över juldagarna
i sina kloster vid Födelsekyrkan. Och säckpiporna gnäller och trummorna slår
”Bjällerklang” och ”Oh Susanna” så det ekar i gränderna och allt verkar vara
som det alltid har varit. På Krubbans torg står granen från Norge om den passerat pass- och säkerhetskontroll i Haifa. Och på kvällen tänds ljusen i Födelsekyrkan och alla andra kyrkor till midnattsmässa, och kanske kommunen kan tända
den till millenieskiftet inköpta laserkanonen och rikta mot den blåsvarta orientaliska himlen så man får en aning om hur stjärnan en gång vandrade på himlafästet fram till stallet i Betlehem.
Då är det jul trots allt – och vi önskar alla i Betlehem, speciellt George och hans
familj och våra elever och lärare och deras familjer, en riktigt god jul!
Och God jul till Er alla här hemma som så troget fortsätter att stödja vår verksamhet på skola och sjukhus i Betlehem och som därmed också är med om att
göra livet i Betlehem lite mer drägligt!

Jan-Olof Johansson
Direktor
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Jerusalem – en bild säger mer än 1000 ord Foto: LM Adrian

Fira påsk i Jerusalem 2006

Direktor Jan-Olof Johansson leder en resa till Det heliga landet 13 – 22 april 2006
(OBS! annan tid än tidigare angivet).

Ur programmet: Skärtorsdagskvällen i Getsemane, Via dolorosa på Långfredagen, Påsknattsmässa i Gravkyrkan, Galiléen dagarna efter påsk med övernattning
vid Gennesarets sjö, Betlehem och besök på Den Gode Herdens skola, Jeriko, Döda Havet med mera.
Prospekt med detaljerat program och pris beställs hos:
Jan-Olof Johansson, Skogsvägen 2, 360 44 Ingelstad,
tel. 0470-30945 eller e-post: sjs@brevet.nu
De som redan anmält intresse kommer att få prospekt sig tillsänt inom den
närmsta tiden.
Definitiv anmälan senast den 1 februari 2006.

Ett besök på Den Gode Herdens
skola ingår självklart under resan
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/05

Födelsekyrkan är ett självklart
besök under resan.
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Miss Margo, rektor på Den Gode Herdens svenska skola

En palestinsk rektors vardag
– så annorlunda än en svensk rektors

Miss Margo! Miss Margo!
Överallt på skolan hör man folk ropa på henne, rektorn på Den Gode Herdens
svenska skola i Betlehem, Miss Margo al Araj. Hon har ingen lätt uppgift – men
vilken rektor har det? Kanske har Miss Margo det lättare än flera av hennes kollegor i Sverige?

Det finns inget Skolverket som gör inspektioner, men det finns istället utbildningsministeriet i Ramallah som en gång, vid studentexamen, skickar ut examinatorer som ska kontrollera att eleverna har lärt sig det som förväntas.
Men kvalitetsredovisningarna i Palestina följer inte svensk kvalitetsnorm som
ska vara inlämnade till Skolverket senast den 30 april varje år.
Miss Margos tuffa uppgift
Nej, Miss Margo har det svårt på andra sätt. Hon ska se till att hålla upp motivationen bland 24 lärare och fyra övriga anställda på skolan i en politisk situation
där hon vet att arbetslösheten är över 50 procent, där 30 procent av befolkningen
lever under existensminimun och där ingen, nästan ingen får lämna staden utan
tillstånd från en utländsk ockupationsmakt.
Hon ska vara rektor för en skola som får mer än 60 procent av sina kostnader finansierade, inte av en svensk kommun som garanterar att det finns pengar, utan
av vänligt inställda svenska personer som du och jag, som varje månad eller kvartal sätter in pengar på Jerusalemsföreningens konto.

Varje morgon står Miss Margo, rektorn, på trappan på den gode Herdens svenska skola och
samlar in sina 420 elever. Foto: LM Adrian
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Miss Margo är med i den lokala skolstyrelsen där också den lutherske biskopen Munib Younan sitter med. Foto: LM Adrian

Skolans drift beroende av Dig och mig!
Hon är rektor för en skola som har många elever, vars föräldrar inte har råd eller
säger sig inte ha råd att betala de för oss futtiga 200 kronorna i månaden för att deras barn ska få en av de bästa skolundervisningarna som finns på Västbanken.
Miss Margs uppgift är att försöka få in dessa pengar så att barnen kan gå kvar.
Men hon vet också att det står elever på kö för att komma in.
Vilka fruktansvärda kval för en rektor att ens överväga att säga till en förälder
att de får ta bort sitt barn från skolan för att föräldrarna inte har råd att betala 200
kr i månaden.
Miss Margo vet att om barnen inte kan gå kvar på Den Gode Herdens Svenska
skola så hänvisas de till ”government school” med 40 i varje klass och kanske outbildade lärare.
Men ännu har det inte hänt att elever kastats ut av ekonomiska skäl!
Miss Margo överbryggar kulturskillnader!
Miss Margo vet att hon är rektor för en unik skola som är öppen för båda kristna
och muslimer; där hälften av eleverna kommer från kristna familjer och hälften
från muslimska. Hon vet att detta är en av förutsättningarna för att det samhälle
där hon lever ska kunna fungera i framtiden; att folk lär sig att umgås över religions- och kulturgränser. Och hon vet att det är ytterst få skolor, som vilar på kristen grund och som är öppen för alla. Men hon vet också att det är skolans ägare,
Svenska Jerusalemsföreningen, som vill ha det så. Hon vet att Jerusalemsföreningen stöder skolan därför att svenskar tycker det är viktigt att palestinska flickor, i
ett manskontrollerat samhälle som det palestinska, får en bra utbildning, att skolans elevsammansättning borgar för förståelse och fred. Hon vet att den lilla kristna minoriteten i Jesu födelsestad har stöd från ett land högt upp i Norden.
Stora skillnader för lärare i Sverige och i Betlehem
Hon är vidare rektor för en lärarkår som vet med sig att deras arbete är deras enda chans till försörjning. Kanske är det lättare – kanske är det svårare än i Sverige
där ÖLA –00 (överenskommelse om avtal för lärare) skrevs 2000 och som avlöstes
av HÖK -05 i april i år, reglerar lärares arbetsförhållanden.
Lärarna på Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem har helt andra önskemål. De frågar arbetsgivaren om det kanske vore möjligt att skolan kunde ge dem
pension, kanske kunde de få hjälp att betala medicin eller hälsovård.
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Vid morgonsamlingen som är frivillig men som brukar vara välbesökt, är Miss Margo med
och håller ett vakande över sina elever. Foto: LM Adrian

Det är nämligen så att i Betlehem finns ingen allmän folkpension eller ATP eller
ITPK eller KPA. I Betlehem är du hänvisad till att du själv har sparat. Och Svenska
Jerusalemsföreningen har som policy att när en lärare går i pension betalas det ut
en extra månadslön för varje år som läraren varit anställd på skolan.
Lärarna vill inte gå i pension!
Och absurt nog, jämfört med i Sverige, så ber lärarna på Den Gode Herdens
svenska skola, att få arbeta längre än till pensionsåldern.
– Vi orkar mer, säger de. Och vi vill jobba mer. Vi trivs så bra.
Men Miss Margo är också rektor för en skola som inte har Arbetsmiljöinspektionens inspektionsmeddelande hängande över sig för att efterklangstiden uppgår
till 0,9 sekunder i en lektionssal, när svensk norm säger att maximal efterklangstid
ska vara 0,5.
Hon är vidare rektor för en skola där det inte finns några problem med läckande
duschar i omklädningsrummen i gymnastiskhallen, för det finns inga duschar
överhuvudtaget:
– De flesta har nog vatten hemma, säger hon. Och dessutom är det så att vi inte
vet om vi har vatten i kranarna eller vilken dag vi får det, säger hon.

… men ALLA trivs!
Miss Margo är rektor för en skola där ALLA elever trivs, elever står i kö för att
komma in och där lärarna säger:
– Detta är den bästa skola vi kan arbeta på, om vi bara fick fred, slapp muren,
kunde få pension, och kunde tala om för våra elever att framtiden nog blir ljus och
att freden måste komma nångång.
Inshallah – Om Gud vill!
Lars Micael Adrian
8
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Hemma hos familjen Dayyeh med tre elever på Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem:

– Det viktigaste är att våra barn får utbildning

I elfte klass på Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem går Marcel Abu
Dayyeh sedan förskolan. Där går nu också hennes båda småsystrar Sally i nionde
klass och Mariana i förskolan.
– Det var självklart för oss att låta våra flickor gå på den svenska skolan, helt
enkelt för den är bäst, säger hennes pappa Jad, arbetslös målare.
Varje dag går Marcel till skolan med sina småsystrar. Klockan kvart i åtta börjar
dagen med morgonbön och lektionerna slutar klockan halv två. Sen bär det av
hem för att äta och därefter minst fyra timmars läxläsning.
Då sitter hon i sin säng – något skrivbord finns inte i lägenheten.
6 personer i 2 rum och kök
Familjen består också av lillebror Murad, 10 år
och mamma Sonia. I en källarvåning, ett par hundra meter från skolan bor de i två rum och ett litet
kök. De både äldre flickorna bor i samma rum, de
båda mindre med föräldrarna i det kombinerade
sov- och vardagsrummet. I köket har de en matplats.
Men det är trångt i lägenheten. Och hela tiden
springer lilla Mariana runt med sin dockvagn och
pratar, går ut med dockvagnen på trottoaren, ringer på dörren och frågar om det är någon hemma –
precis som 4-åringar gör i Sverige. Och familjen leker med i hennes rollspel, atmosfären är varm trots
att familjen har det väldigt fattigt:

Familjen Dayyeh består av mamma Sonia och pappa Jad och barnen Marcel,
Sally, Mariana och Murad. De tre systrarna går i Den gode Herdens svenska
skola.
Foto: LM Adrian

Israelerna vill bara ha ”svart” arbetskraft
– Det finns sällan jobb för mig. Folk är rädda att
slänga ut pengar på det som inte är absolut nödvändigt här i Betlehem, och därför är jag nästan konstant
utan arbete.
Pappa Jad är ändå lyckligt lottad. Till skillnad från de allra flesta palestinier har
han via hustrun fått ett id-kort som ger honom rätt att besöka Jerusalem. Hustrun
Sonia är nämligen född i Jerusalem och har lyckats behålla sitt tillstånd att besöka
staden som ligger bara tio kilometer från Den Gode Herdens svenska skola, men
som det är få förunnat att besöka.
– Jag är ett offer för situationen. Tidigare kunde jag arbeta också i Jerusalem,
men nu är det bara svart arbetskraft som israelerna vill ha. Kommer jag och vill ha
ett riktigt jobb säger de åt mig att vi kan få en annan palestinier för halva priset,
som jobbar svart och som inte är försäkrad.

Marknaden dumpas
Flera av Jads vänner har råkat ut för att de gjort ett jobb i Jerusalem och när arbetet är klart och de ska få sin betalning får de inte den summa de kommit överens
med uppdragsgivaren om. Och protesterar de, har ingen möjlighet att klaga, eftersom flera har smugit sig in i staden illegalt och skulle därför bli tvungna att böta
om det kom fram till myndigheterna att de tagit sig in i Jerusalem illegalt. Alltså
dumpas marknaden, och målare som Jad har ingen chans att göra rätt för sig.
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Flickor utan utbildning blir bortgifta tidigt
Ändå satsar familjen på utbildning för flickorna:
– Det är viktigare för flickor i vårt mansdominerade samhälle att få utbildning.
Pojkar klarar sig lättare, men en flicka utan utbildning, tvingas gifta sig tidigt och
bli hänvisad till männen. Flickor måste helt enkelt vara duktigare än pojkar. Därför låter vi dem gå på den svenska skolan.
– Tack vare Miss Margo (rektorn på skolan) har vi nu under två år kunnat ha våra flickor på skolan utan att betala full skolavgift. De svenska givarna ger oss som
inte råd att betala, den möjligheten.
Tack – kära svenskar!
– Tack ska ni ha!, skickar Jad som hälsning till Jerusalemsföreningens givare.
Hustrun Sonia flikar in:
– Jag fick inte möjligheten att gå i skola Jag var yngst av nio barn och min pappa
var sjuk. Jag vet hur det är att sakna utbildning, men, Gud vare tack, jag har fått
en god man, men har inget arbete.
Familjen hade det gott ställt tills för fyra år sedan, när den senaste intifadan började och pappa Jad blev utan arbete.
Till råga på allt fick Jad i somras en hjärtattack vilket gör att han inte orkar arbeta
så mycket han skulle vilja, även om det fanns jobb. Och någon sjukersättning existerar inte. Däremot har katolska hjälporganisationen Caritas betalt hans läkaroch medicinkostnad.
Lilla Mariana är en av tre kristna elever i förskolan. Men familjen ser inte det
som ett problem:
– Vi är först och främst palestinier och vi håller ihop. Det är bra att den svenska
skolan är öppen för båda grupperna, det blir lättare att umgås då när flickorna har
en naturlig kontakt med den andra gruppen här i vårt samhälle.
Jerusalemsföreningens skola är bäst
Jag frågar varför de valde Den Gode Herdens svenska skola, bortsett från att den
har ett bra rykte:
– Rektorn håller ordning, det är en skola fri från våld, de strejkar inte där, lärare
är utbildade och bryr sig om eleverna.
– Jag vet – för jag har själv gått där, berättar Jad, som under de två första åren

Marcel har på väggen i sitt och systern Sallys sovrum en stor bild på Jesus. Det är på sina
sängar de varje dag sitter mellan tre och fyra timmar och läser sina läxor: - Vi vill att våra
döttrar ska studera. En outbildad flicka blir alltför tidigt bortgift, säger pappa Jad.
Foto: LM Adrian
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Det är här, vid Rakels grav inne i Betlehem, som befolkningen befarar att det kommer att
byggas en ny judisk bosättning, sedan vägen stängts av och en ny infart till Betlehem planeras av israelerna. Foto: LM Adrian

själv var elev på skolan (i de tidigare klasserna kan
också pojkar få gå på skolan i mån av plats).
– Då hade vi förhoppningar om ett bättre liv – och
det har vi nog fortfarande. Men allt ändras så snabbt
här. Man kan inte planera för morgondagen. Allt kan
ändras inom loppet av några timmar.

– Tänk, om vi hade vatten varje dag!
– Tänk om vi bara kunde veta att det finns vatten
varje dag, att det inte kommer några nya vägspärrar.
Och vad händer runt Rakels grav i Betlehem? Kommer det att bli en judisk bosättning där som gör att vi
får nya restriktioner, undrar Jad och berättar om det
som ryktet i dag handlar om.

Stora vägen mellan Jerusalem och Hebron har sedan
flera år varit stängd för palestinier. Stora block hindrar all transport av personer eller gods som är palestinskt. Men från vägspärren några kilometer brott
är det fri passage för israeler som vill komma till Rakels grav. Och nu lär det vara en judisk familj som
flyttat in i huset bredvid graven – och om några år
kanske det är en judisk bosättning och kvarteren runt
om graven evakueras för att bereda fler israeler plats
– ett typiskt förlopp för en ny judisk bosättning.

På muren som numera omger och stänger in Betlehem
har palestinier på den palestinska sidan målat diverse
bilder och slagord. Den mest
humoristiska målningen föreställer en sax på en tänkt
mönsterskiss som visar var
man kan klippa upp muren
Foto: LM Adrian

En konstnär har målat
ett terassbord i ett
alplandskap med ett fönster som visar frihetens
vidder med snöklädda
alptoppar och en grönskande dal.
Foto: LM Adrian
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/05
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– Vi vill ha fred med israelerna!
– Vi ville leva i fred med dem. Men de tar hela tiden mer och mer av vår mark.
Hur ska vi hantera situationen?
Men storpolitiken rår inte familjen Abu Dayyeh på. Men i familjen söker de leva
rätt och riktigt:
– Vad flickorna får lära sig är att först och främst respektera sig själva, sen familjen och sen traditionerna i samhället.
– Det innebär att de inte får bete sig på ett sådant sätt att andra börjar prata illa
om dem, till exempel umgås med pojkar. För det gör man inte i vårt samhälle.
Men de kan gärna gå till ungdomsgrupper. Men inte träffa pojkar på egen hand.
Inte än. Det passar inte in i vårt samhälle.
Så vad gör då Marcel och hennes kamrater på fritiden?
– Det blir inte så mycket fritid. Läxorna tar lång tid att göra, sen äter vi, tittar lite
på Tv och går och lägger oss. Vad mer kan vi göra här? Det finns inget för oss att
göra. Och jag vill bli duktig i skolan så jag komma in på universitet i Betlehem och
bli förskollärare. Det är därför jag går på Den Gode Herdens svenska skola, säger
Marcel Abu Dayyeh.
Lars Micael Adrian

Jesus grät över Jerusalem. Vi gråter över Palestina (Jesus wept for Jerusalem, We weep for
Palestine) vill man marker sin frustration. Foto: LM Adrian
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Svenska Jerusalemsföreningens årshögtid
söndagen den 22 januari 2006
hålls i Hedvig Eleonoras församling i Stockholm

Kl. 11.00 Högmässa i Hedvig Eleonoras kyrka, celebrant biskop em
Tore Furberg, predikant professor Stig Norin, hovpredikant Jan-Olof
Johansson och församlingens präster.
Därefter samkväm i församlingshemmet Jungfrugatan 1 med föredrag om situationen i Betlehem. Därefter årsmöte.
Ingen föranmälan.

Välkomen!

Växjökretsen av Svenska Jerusalemsföreningen
håller

Årsmöte söndagen den 12 februari 2006 kl 12.30
efter högmässan i Växjö Domkyrka som börjar kl 11.00
Vid efterföljande kaffe berättar föreningens
kassaförvaltare

Urban Holmén

om sina intryck från besök på
Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem.

Välkomna!

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/05
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Tack för alla bidrag!

Tyvärr är intäkterna något mindre under denna period i år jämfört med motsvarande period förra året. Vi hoppas att inbetalningskortet som finns på mittuppslaget i tidskriften används flitigt under julhelgen. Vår skola och Betlhemsbarnen behöver också vårt ekonomiska stöd.
Läs artiklarna på sidorna 6 och 9 i denna tidskrift!

Inkomna bidrag och gåvor 1 september 2005 - 22 november 2005
Intäkter

Medlemsavgifter

1/9-05 – 22/11 2005 1/9-05 – 22/11 2004
12 200

7 650

Faddergåvor

67 647

66 783

Gåvor till skolan

43 355

127 290

6 750

1 700

Allmänna gåvor
Minnesgåvor

Födelsedagsgåvor

Andra hyllningsgåvor

3 230

13 500

4 100

Gåvor till sjukhuset

10 900

Kollekter

65 247

SEK Världsböndagen, stipendier
Summa:

14

226 929

700

2 500

250

975

10 000

102 349

320 197
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Gåvoredovisning

under tiden 2005-09-01 - 2005-11-22

Även om flera inbetalningar gjorts under perioden är
gåvogivaren med endast en gång.

Fadderbarnsgåvor under tiden 2005-09-01—2005-11-22. Även om flera inbetalningar gjorts under perioden är gåvogivaren med endast en gång.

Adrian Maria, Växjö, Andersson Bill-Göran, Skoghall, Anonym, Bergman Anita o Kjell, Hok,
Bergström Anna, Ludvika, Bjärreds församling, Björk familjen, Tierp, Brannström Cecilia, Tyresö,
Brännkyrka församlings fredsgrupp, Burman Laxvik Åsa, Ljusterö, Bäckman Maria, Vindeln,
Carlsson Gunnel o Gunnar, Växjö, Dahlström K Peter, Lund, Egnell Helene, Stockholm, Ehlton
Michael, Vallentuna, Ericsson Anne Mari, Örebro, Eriksson Bernt o Kristina, Lund, Eriksson Christer, Norrtälje, Fast Dag, Stockholm, Flens församlings kvällssyförening, Furberg Ingeborg o Tore,
Uppsala, Gränna kyrkliga arbetsförening, Gunnarsson Margareta o Rune, Växjö, Gustafsson Inga
Lisa, Växjö, Gustafsson Ki Ja, Växjö, Gällinge kyrkliga syförening, Helén Familjen, Huddinge,
Hernqvist Gerd o Sven, Helsingborg, Horda söndagsskola, Isaksson Ström Brita, Töre, Jacobsson
Greta, Stockholm, Joelsson Karin, Säter, Jonsson Brita-Stina o Sven-Erik, Växjö, Järvsö kyrkliga
syförening, Karlsson Ulla, Sparreholm, Kimming Kenneth, Växjö, Kånna Berghems kyrkliga
syförening, Lindberg Mona, Kungsängen, Lindén Gunilla, Stockholm, Lindén Tobias, Hägersten,
Lundberg Ruth, Hisings Backa, Lundqvist Elisabet, Nälden, Lundström Karin, Huddinge, Lundström Kristina, Hägersten, Nelson Ann-Marie o Nilsson Martha, Klippan, Nilsson Margaretha,
Nyköping, Norin Stig, Uppsala, Okänd, Olinder Emilia o Jakob, Vretakloster, Olofsson Sara o
Fredrik, Söderköping, Oredsson Kjell-Arne, Kalmar, Persson Ylva, Göteborg, Peterson Christina o
Folke, Ramkvilla, Slätthögs barnarbete, Stojilkovic Birgitta, Åkersberga, Stone Gunnar, Stockholm,
Sundström Gunvor o Karl-Anders, Täby, Svensson Eva o Sven, Lammhult, Thordson Maria, Ingarö, Uppman Brit, Broakulla, Viby församling, Hallsberg, Wiking Eivor, Täby, Wisborg av SPF,
Örtberg Ulla, Stockholm.

Gåvor och medlemsavgifter, och till skolombyggnationen, under tiden 2005-0901—2005-11-22. Även om flera inbetalningar gjorts under perioden är gåvogivaren
med endast en gång.

Adrian familjen, Lund, Ahlqvist Bengt, Norrköping, Alberg Karin, Norsborg, Alberius Anders o
Kerstin, Skara, Aldén Birgitta o Lars, Tingsryd, Alm-Elmeborg Ingrid, Stockholm, Andersson
Caisa, Karlstad, Andrén Olof, Uppsala, Arnér Marianne, Norrköping, Aurelius Bengt Gustaf o Gudrun, Norrköping, Aurelius Eva o Erik, Skara, Axeland Astrid, Vetlanda, Axelsson Roland, Vimmerby, Barlöv Anna-Birgitta, Lund, Barntimmebarnens sparbössa, Örkelljungaförsamling, Barnverksamheten, Söderköping, Bengt Hallermalm, Stockholm, Bergh Folke, Uppsala, Bergkvist Ruth,
Landskrona, Bergsten Torsten, Uppsala, Bergstrand Bo, Eksjö, Berntsson Martin, Göteborg,
Berwill Ulf, Ängelholm, Björk familjen, Tierp, Blomquist Inge, Örebro, Bothén Linnea, Jönköping,
Bredow Aina von, Grimslöv, Bäck Märit, Torup, Carlson Markus, Hovmantorp, Carlsson Gösta,
Borås, Collste Ulla o Bengt, Stockholm, Dahlgren Gertrud, Lund, Diab Eddie, Simrishamn, Dominius Eric, Hägersten, Edström Gullan, Skellefteå, Eilert Gunilla o Stellan, Eslöv, Ekhem Bengt,
Båstad, Ekholm Anders, Södertälje, Ekström Bo, Stockholm, Eliasson Stina, Lit, Engquist KarlGösta, Överum, Ericsson Anne Mari, Örebro, Ericsson Lars-Gunnar, Ljungskile, Eriksson Ingrid,
Åkersberga, Ernerot Ulla, Stockholm, Ezelius Anna-Greta, Västerås, Fahréus Ursula o Stig, Växjö,
Farstorp kyrkliga arbetsförening, Feder Brita, Insjön, Fors Sig Brit, Växjö, Fotvården Amazon,
Stockholm, Franzén Anita, Kungsbacka, Fries Ingegerd, Umeå, Fröjmark Holger, Storvreta, Gertsson familjen, Lund, Green Per, Jönköping, Gunnarsson Britt o Gunnar, Uppsala, Gunnarsson MarSvenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/05
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gareta o Rune, Växjö, Gustavsson Thomas, Lagan, Göransson Lars, Norrköping, Hagman Berit,
Lammhult, Hagström Eva, Stockholm, Hangel Louise, Sköndal, Hansson Hans-Olof, Sävedalen,
Hellman Kerstin, Kungälv, Henriksson Eivor, Ingatorp, Hillert Anna-Greta, Ljungskile, Hoff Lena
o Michael, Höganäs, Holmquist Sven, Eldsberga, Hägg Gunvor o Tore, Borås, Inghammar Cecilia,
Askim, Ingridsdotter Marian, Gustafs, Jarl B, Växjö, Johansson Lena o Jan-Christer, Växjö, Johanson Tor, Landskrona, Johansson Margareta o Alf, Kalmar, Johansson William, Söderåkra, Johnson
Birgitta o Bo, Lund, Jönsson Hardy, Bjärnum, Karlén Peter, Lund, Karlsson Elsa, Hajom, Karlsson
Eva, Växjö, Karlström Astrid, Stockholm, Klefbeck Markus, Mölnbo, Koivuniemi Teresia, Vittangi, Kullenberg Christina, Kungälv, Kvinnofrukost på Östrabo, Växjö, Kyrkliga missionssyföreningen, Delsbo, Lidhems Golfklubbs damsektion, Lindberg Bo, Skellefteå, Lindegård Boel, Kalmar,
Lindroos Aarno o Marianne, Gävle, Lindström Kristina o Jan-Olof Aggedal, Lund, Lindström
Kristina o Jan-Olof Aggedal, Lund, Ljunghill Bengt, Växjö, Ljungkvist Rune, Leksand, Lundgren
Sigrid, Sundsvall, Lundholm Anna, Stockholm, Lundin Ingemar, Kungsbacka, Lundman Agnes
Peggy, Sollentuna, Lundqvist Torgny, Gränna, Lärbro arbetskrets, Malmström Lisbeth o Einar,
Lund, Marin Barbro, Mölnlycke, Martinsson Ellen, Sölvesborg, Melin Ingeborg, Linköping, Milveden, Uppsala, Mobeck Christer M:son, Norrköping, Moraeus Elsa och Fredrik H Persson, Sundbyberg, Månsson Astrid, Lund, Nilsson Alf, Mörbylånga, Nilsson Birgitta, Oskarshamn, Nilsson Ingegerd, Växjö, Nilsson Lars, Alfta, Nordmark Carl-Axel o Helny, Växjö, Nygren Birgitta o Elisabeth, Ekenässjön, Nygren Tore, Linköping, Nyström Lars-Gustaf, Upplands Väsby, Odén Elisabeth,
Helsingborg, Ohlsson Elsa, Göteborg, Okänd, Olsson Anders, Delsbo, Olsson Sven, Malmö, Omnell Per, Härnösand, Ottosson Magnus, Uppsala, Pers Rolf, Ekman Anders, Borlänge, Persson
Fredrik H o Elsa Moreaus, Sundbyberg, Persson Gunnel, Lund, Petersson Elsa, Diö, Petri Birgitta o
Carl Wilhelm, Växjö, Raattamaa Ingrid, Norberg, Rahne Märta, Trollhättan, Rehn Kerstin,
Tingsryd, Reifors Bo, Katrineholm, Rodhe Sten, Lund, Rävlanda kyrkliga missionssyförening, S:t
Sigfrids kyrkliga missionssyförening, Samuelsson Birgit, Skillingaryd, Severin Lennart, Järfälla,
Simm-Olsson Inger, Filipstad, Sitell Knut, Växjö, Sollersten Magnus, Vassmolösa, Starke Kerstin,
Varberg, Steensrum Lars-Gösta, Linköping, Stenvall Ingeborg, Växjö, Stiernstedt Stefan, Stocksund, Stojkovic Agneta, Uppsala, Stone Gunnar, Stockholm, Styf Margareta, Sundsvall, Ståhl
Märit, Johanneshov, Sundström Gunvor o Karl-Anders, Täby, Svanström Margareta Svanström,
Jönköping, Svennebring Ingemar, Jönköping, Svensson Gun o Tommy, Falkenberg, Torbjörnsson
Henrik, Stockholm, Trobro Lil, Skövde, Tunström Martin, Växjö, Ungelheim Irène, Göteborg,
Walles Elsa o Sigurd, Malmö, Wendt Vera, Växjö, Wikerstål Martin, Växjö, Wiking Philippa, Vetlanda, Wikman Olle, Ånge, Zanders J Ch, Västerås, Zanders Jan Christer, Västerås, Åshuvud Ingrid, Lund, Äldreträff i Nöbbele, Värends Nöbbele.

Gåvor till sjukhuset under tiden 2005-09-01—2005-11-22. Även om flera inbetalningar gjorts under perioden är gåvogivaren med endast en gång.

Emrén Ingemar, Uppsala, Mayer Rolf G., Stockholm, Åbom Per-Erik, Jönköping, Bosson Holmberg Margot, Stockholm, Lundell Birgit o Paul, Vaggeryd, Axeland Astrid, Vetlanda, Ljunghill
Bengt, Växjö, Ribbing Per, Kungsgården, Gran Ola, Nacka, Bengt Hallermalm, Stockholm, Petri
Birgitta o Carl Wilhelm, Växjö, Lindahl Dagmar, Nås, Ericsson Anne Mari, Örebro.

Kollekter och anslag under tiden 2005-09-01—2005-11-22. Även om flera inbetalningar gjorts under perioden är gåvogivaren med endast en gång.

Tensta församling, Söderköpings församling, Hjo kyrka, Strängnäs domkyrkoförsamling,
Mariefreds församling, Katrineholms församling, Knista församling, Tysslinge församling, Ludvika
församling, Leksand-Djura-Siljansnäs kyrkliga samfällighet, Gagnefs församling, Orsa kyrkoråd,
Orsa, Avesta församling, Karbennings församling, Sv kyrkans lekmannaförbunds höstkonvent,
Älmhult, Skogslyckans församling, Bergunda och Växjö Maria församlingar, Tävelsås församling,
Ljungby Maria församling, Jäts församling, Hovmantorps församling, Månsarps församling, Nässjö
församling, Rydaholms församling, Kävsjö församling, Kalmar kyrkliga samfällighet, Karlslunda
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församling, Söderåkra församling, Döderhults församling, Oskarshamns församling, S:t Hans församling, Möllev/Sofie, Malmö, Västra Skrävlinge församling, Trelleborgs församling, Villie församling, Brunnby församling, Rödbo församling, Säve o Kärra kyrka, Mossebo kyrka, Oskarströms
församling, Brattfors kyrka, Indals, Sättna, Lidens Holms kyrkliga samfällighet, Kovland, Piteå
landsförsamling, Skärholmens församling, Bromma församling, Bromma, Flemmingsbergs församling, Sjukhuskyrkan SÖS, Stockholm.

Födelsedagsgåvor till skolan:

Inga Fristorps 80-årsdag: Birgit Fristorp, Kalmar.
Ursula Fahréus högtidsdag: Margareta o Alf Johansson, Kalmar.
Gunnel Grånstens 70-årsdag: Ann-Marie Nelson, Klippan.
Ingemar Lendahls 60-årsdag: Allbo kontrakts konventskassa.
Kerstin Petrelius Allards 50-årsdag: Axelsson Birgitta, Växjö, Baggström Gunilla R, Växjö,
Bengtsson Bodil, Växjö, Björnhall Dag, Växjö, Danielsson Wolf, Växjö, Egerhag Bertil, Växjö,
Fagerström May, Växjö, Familjen Anders Toll, Växjö, Fellinger Barbro, Växjö, Holmén Carl Wibert, Växjö, Johansson Ingegerd, Växjö, Jonsson Brita-Stina o Sven-Erik, Växjö, Kamph Elisabeth,
Växjö, Krantz Dan, Växjö, Lindstrand Liselotte, Växjö, Malmkvist Birgit o Jan, Växjö, Meakin
Christoffer o Eva, Växjö, Moe Ulla, Växjö, Nilsson Eva-Lisa, Växjö, Odéhn Birgitta, Växjö, Peterson Eva, Växjö, Przylecka Sandra, Växjö, Salminen Raimo, Växjö, Stoltz Niklasson Elisabet,
Växjö.
Födelsedagsgåva. Ribbfelt I o D, Huskvarna.

Andra hyllningsgåvor till skolan:

Gåva i samband med dop: Elisabeth Öberg Hansén, Stockholm.
Gåva vid Edwin Strids dop: Ulla Carlson, Hovmantorp.
Med anledning av lilla Emmas dop: Ahlström Birgit, Skruv.
Gåva vid Nils Sundbäcks dop: Barbro o Gunnar Weman, Sigtuna.
Gåvor vid sonsonen Rubens dop: Agné Astrid o Claes Ingvar, Bor.
Gåvor vid avtackning av Kerstin Petrelius Allard:
Maria församlings kyrkoråd, Skogslyckans församling, Kinnevalds kontrakt.

Minnesgåvor till skolan:

Ulla Gunnarssons minne: Fors Sig Brit, Växjö.
Torbjörn Hagmans minne: Allbo kontrakts konventskassa, Alterman Kerstin, Sollentuna, Blad Evy,
Stockaryd, Bobeck Teresa o Johan, Kalmar, Ekman Ingrid, Vrigstad, Enlund Bo, Stockaryd, Flisberg Sylvia o Per Olof Lindholm, Stockaryd, Göranzon Anders, Kalmar, Hjämseryds församling,
Hultsjö församling, Hägg Lisa o Allan, Lammhult, Johansson Astrid o Hilding, Moheda, Josefsson
Ann-Viol o Kurt, Äspered, Jägerhag Lars-Johan o Anita, Rörvik, Carlsson Einar o Christina,
Stockaryd, Carlsson Ingrid, Heine Gunnarsson o Fredrik Josefssons begravningsbyrå, Sävsjö, KUgänget, Rörvik, Lönnqvist G o L, Gudhem, Nilsson Gun-Britt o Eva-Marie, Okänd, Nygvist Jörgen
familjen, Stockaryd, Pettersson Per, Altersbruk, Sjöstrand Pär o Annica, Sävsjö, Stockaryds församling, Termén Anna, Gävle, Ydgren Anna-Lisa o Rune. Bo Hännestrands minne: Helgeandssystrarna, Knivsta.
Irénes minne: Lars Gustafsson, Kristinehamn.
Sven Lindegårds minne: Birgitta o Elisabeth Nygren, Ekenässjön, Rolf H. Anderson Landskrona.
Göran Ljungbergs minne: Torsten Lilja, Stockholm.
Gertrud Patriksons minne: Gudrun Zachrisson, Orsa.
Bjarne Nielsens minne: Susanne Larsson, Torup.
Karin Nilssons minne: Casells Begravningsbyrå, Nässjö, Gullan o Magnus Magnusson, Ekshärad.
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Kollektvädjan att läsas upp i kyrkan
Julkollekt till Betlehem

Det roligaste många barn i Betlehem idag vet är att få gå till
skolan. I skolan öppnas dörrar och fönster mot framtiden.
Sådana öppningar är inte vanliga idag i Betlehem. Instängd
av betongmur och taggtrådsstängsel ligger staden försänkt
med arbetslöshet, uppgivenhet och depression som följd.
I detta är en skola motkraft.
Tack vare frivilliga gåvor från Sverige kan Den Gode
Herdens skola i Betlehem vara en sådan kraft som skapar
öppningar tvärs genom gränser och murar.
Din gåva idag bidrar till fyrahundra betlehemsflickors
glädje och hopp.
Uppsala och Ingelstad i adventstid 2005,
för Svenska Jerusalemsföreningen:

Tore Furberg
Biskop, ordförande
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Jan-Olof Johansson
prost, direktor
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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 4/05
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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.
Postgiro 20 69 - 3 • Bankgiro 401-3330
ISSN 0346-2307
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