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Biskop Munib Younan skriver om läget i Palestina efter
Hamas-segern i parlamentsvalet:
– Vägen till världs fred går genom fred i Jerusalem. Vägen till rättvisa går genom Jerusalem. Kriget mot terrorism kan bara vinnas genom att skapa fred och rättvisa i Jerusalem och Palestina. sidan 6.
Diakonen i Lutherska kyrkan i Beit Sahour:
– Israel har ändrat mursträckningen. Nu vill de riva mitt hus sidan 11.

Olga Wahbe där hon trivdes bäst: mitt i vimlet bland barnen på Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem.
Miss Wahbe var Jerusalemsföreningens Grand Old Lady, verkade i hela sitt liv för utbildning av palestinska flickor och slutade sitt yrkesverksamma liv som studierektor på Den Gode Herdens skola i Betlehem. 1996 fick hon svenska regeringens Nordstjernemedalj. Tidigare i vår dog hon, 102 år gammal.
Föreningens kassaförvaltare Urban Holmén, Växjö, har också gått bort. Läs minnesrunor om dem på sidorna 13-15. Foto: LM Adrian

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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Tvåstatslösningen är passé

Direktorn har ordet

Året var 1973. Jom Kippur-krigets eller Oktoberkrigets år. En amerikansk judisk
student bestämde sig för att lämna USA och emigrera till Israel. ”Det är inget bra
land för en judisk pojke”, sa hans farmor och större delen av hans släkt och familj
höll med. Men inte Jeff Halper. Han for. I Israel studerade han vidare och blev så
småningom professor i antropologi.
Idag är han ledare för den israeliska kommittén mot husförstörelse – The Israeli
Committee Against House Demolitions (ICAHD).
Han tog med oss, ett tjugotal prostar från Växjö stift, på en rundtur i Jerusalem
med omgivning. På Olivbergets östliga sluttning i Betfage – platsen där lärjungarna hämtade åsnan till Jesus – stannade vi till, och han pekade ut resterna av ett palestinskt hus som jämnats med marken av israelerna.
Muren skiljer palestinier från palestinier
Han visade också och förklarade hur säkerhetsmuren inte skiljer palestinier från
israeler, som det sägs, utan palestinier från palestinier.
Och han tog oss till en av de största bosättningarna, fast ingen kallar det bosättning längre utan förort, Ma´ale Adumim. Idag bor där 30 000 men det byggs för
20 000 till. Dem flyttar man inte så lätt. Rondellerna pryds, tack vare ständig bevattning, av färgsprakande blomsterprakt med 400-åriga olivträd i mitten, olivträd som grävts upp på palestinsk mark där muren byggts, sa han. Gatorna spolades rena från dammet i den starka vårsolen.

Israeler har vatten - men inte betlehemsborna
Vi såg bort över Judéens svällande kullar till Betlehem där man dagen innan berättat för oss om sitt stora problem vattnet, som många bara har tillgång till två
dagar i veckan.
Han talade väl om sitt land, Israel. Han sa att organisationen kunde arbeta helt
fritt trots dess starka protester mot ockupationspolitiken.
För landets politik är han en stark motståndare till.
”Det som håller på att ske”, sa han i ett panelsamtal senare på kvällen, ”är att
den israeliska regeringen, oavsett sammansättning, håller på att utveckla en ensidig (unilateral) apartheid för gott.”
Den världskände journalisten Dani Rubinstain från en av de största israeliska
dagstidningarna Ha´aretz antecknade intensivt och kommenterade: ”Begreppet är
nytt för mig, men det stämmer. Jag tar med det.”
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2-statslösningen är passé för Israels regering
Vad professor Halper menade var att det råder i stort sett enighet om strategin.
Den så kallade tvåstatslösningen från 90-talets Olsofördrag är förbi, ett Israel och
ett Palestina. Nu är avsikten ett Israel med bantustans för palestinier, fast man använder hellre det schweiziska begreppet kantoner, det låter ju bättre, sa han. Inom
bara ett par år är, kanske kortare tid, är muren klar och målet nått, menade han.
Bunkerliknande gränspostering runt Betlehem…
På väg till Betlehem hade vi blivit varse att det som professor Halper sa om en
permanent åtskillnadspolitik olyckligtvis verkade sant. Den nya gränskontrollen
(check-point) vid det ekumeniska centret Tantur är inget provisorium längre. Asfalterad väg med smakfullt stenlagda kanter leder till en bunkerliknande betongbyggnad med snurrgrindar och vaktkurer med skottsäkert glas där bara en
kulspruta pekar ut, allt övervakat med fast monterade bevakningskameror.
… men skolan fungerar tack vare våra penninggåvor
Väl igenomsläppta besöker vi skolan och vårt sjukhus. Skolan är i full gång som
vanligt tack vare alla gåvor vi får och som vi förmedlar oavkortat.
Och pengarna kommer fram.
Problem för sjukhuset
Sjukhuset får dock allt större problem eftersom verksamheten finansieras med
medel som kommer från Israel enligt Osloavtalet och andra länder som EU och
USA men som nu strypts på grund av att Hamas efter valet är det största partiet
och bildat regering.
Längre fram i detta nummer av tidskriften tecknar jag minnet av vår medarbetare Olga Wahbe som med sitt sekellånga perspektiv de senaste åren upprepade att
det aldrig varit värre. Vi tvingas fortsätta att upprepa hennes ord.

Hur många israeler vet vad som sker?
Vi frågade hur många som Jeff Halter och hans och andra fredsorganisationer representerar. Han svarade att det var en i ordets rätta mening försvinnande liten
minoritet. På flygplatsen vid utresan fick en kontrollant se den tidning jag fått av
organisationen Rabbiner för mänskliga rättigheter med hebreisk, arabisk och engelsk text. Hon undrade vad det var och jag förklarade vad det var för tidning och
organisation. ”Men det finns ju arabisk text i den”, sa hon. ”Ja, det gör det”, svarade jag. Hon skakade oförstående på huvudet och stoppade ner den i min väska.
Nog är fredsorganisationerna okända nu, dessvärre kanske också deras målsättning.
Jan-Olof Johansson
direktor
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Lutherske biskopen i Jerusalem:

Vägen till världsfred går genom fred i Jerusalem
Biskop Munib Younan, Jerusalem, beskriver läget i Palestina nu på försommaren
2006 för läsarna av Jerusalemsföreningens Tidskrift:
– Vägen till rättvisa går genom Jerusalem. Kriget mot terrorism kan bara vinnas
genom att skapa fred och rättvisa i Jerusalem och Palestina, säger han!

"Jag ska vara med Dig. Jag ska inte svika dig eller överge dig. Var frimodig
och stark!” Josua 1: 5-6
Dessa verser ger oss styrka i det tumult och i de svårigheter vi lever under.
Det är lätt att bli deprimerad och känna sig maktlös när man inte vet något om
framtiden eller ens sin egen morgondag, för ens familj vänner, kyrka eller samhälle. Orden från Josua ger oss vägledning: “Jag ska inte överge dig. Var frimodig!”
I dessa dagar utsätts vi för påfrestningar beroende på den mindre angenäma
utvecklingen där vi bli mer och mer offer och förlorare.

Påskdagsgudstjänst, enligt orotodox kalender firades i Ramallah, med den lutherska församlingen där, den 23 april. Efteråt blev det samkväm och middag med bl.a. biskop Munib och
Mrs Jean Zaru. Jean Zaru har besökt Lunds stift och Sverige många gånger och är ansvarig
för Ramallahs Kväkarförsamling. Foto: Kerstin Högelius
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/06
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I min påskpredikan talade jag om lärjungaskapets kompass. I dessa svåra dagar tappar även troende kristna ibland kompassriktningen.

Jag funderar även over meningen med det lidande som de kristna palestinierna utsätts för Jag tror att den uppståndne Herren ser vår svaghet och mitt i det
kaos och tumult vi lever under, vill han att vi ska vara vittnen om frälsning och
räddning i detta land där Kristus uppstod.
Det är som Paulus säger i 2 Korintierbrevet 4:7: Men vi har vår skatt i lerkärl
för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Så därför är det en bra fokuspunkt för vår kristna tro i dessa svåra situationer,
att vi ska vara modiga så att vi kan fortsätta vara vittnen även om det kostar på.
Gud använder oss som kyrka för att sprida budskap om fred, rättvisa och Försoning, det som världen behöver i dag mer än någonsin.

Politiska situationen – följderna av det palestinska valet
Detta år har det varit två val i vårt område. I januari vann Hamas regeringsmakten i Palestina och i mars Kadima-partiet i Israel.
Vi i Palestina befinner oss i en helt ny situation.
Å ena sidan var vårt val demokratisk och gick rätt till. Valdeltagandet uppgick
till 77 procent. Å andra sidan accepterade inte det internationella samfundet valresultatet och övar nu påtryckningar på Hamas att erkänna staten Israel, att acceptera ingångna fredsöverenskommelser och att ansluta sig till icke-våld.
Till det kommer att det pågår en internationell bojkott mot den palestinska ledningen
Vi är väldigt oroliga over utvecklingen av följande tre anledningar:

1) Palestinier straffas för att vi utnyttjat
den demokratiska process som de uppmanats till. Folk här i Mellanöstern tror nu att
demokrati styrs av de västliga länderna.
Detta kommer att underminera strävan
mot demokrati här, stärka de fundamentalistiska krafterna de anti-västliga strömningarna och den islamiska extremismen.

2) Ledningen för de lokala kyrkorna försvarar våra värderingar av icke-våld, kvinnors rättigheter, religionsfrihet och yttrandefrihet och önskar inte en islamisering av
samhället.
Vi har framfört till Hamas att vi vill komma i dialog med dem för att verka för att
vårt samhälle utvecklas i en social rättvis
riktning.
2) Det minskade internationella bi-
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Biskop Munib Younan, luthersk biskop i Jerusalem, Västbanken och Jordanien är ofta i Sverige. Sin teologiska utbildning fick han i Finland och han talar flytande finska. Foto: LM Adrian
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ståndet. Europeiska unionen och USA har beslutat frysa eller minska det ekonomiska biståndet om Hamas inte ändrar uppfattning. Detta kommer att leda till
dramatiska konsekvenser, mer arbetslöshet, fattigdom, extremism och svält eftersom vi då inte har mat
Kyrkan är inte en regering
Vår hållning är att kyrkan inte kan bli en ersättning för samhällets insatser eftersom vi inte är en regering. Om andra regeringar vill kanalisera sin hjälp när
det gäller undervisning och humanitärt bistånd via oss, så välkomnar vi det.
Men kyrkor och andra hjälporganisationer har inte kapacitet och är inte förberedda att ta ansvar för samhällets övergripande insatser. Vi tycker dessutom att
det är oetiskt. Men vi uppmanar andra länders regeringar att öka biståndet till
undervisning så att vi kan fortsätta vår roll och uppgift att bygga ett civilt samhälle och verka för undervisning i fredsarbete.

Kontakter med svenska regeringen
Av denna anledning träffade jag i april företrädare för såväl den svenska regeringen (biträdande utrikesminister Carin Jämtin) och norska regeringen. De båda
skandinaviska regeringarna verkade, enligt mig hålla med mig om vår hållning.
Konsekvenser av det israeliska valet
Som jag nämnde tidigare har det varit två val i vår. I mars gick det israeliska
folket till val. Det verkar som den nya regeringen kommer att fortsätta sin ensidiga lösning på konflikten, som började med det ensidiga tillbakadragandet från
Gaza. Premiärminister Olmert har sagt att Israel kommer att behålla hela Jordandalen, dvs stora delar av Västbanken (övers anm) alla de stora bosättningarna på Västbanken och hela Jerusalem. Denna ensidighet kommer inte att leda till
fred. De skapar kantoner, eller tre ”fängelser” Gaza, södra och norra Västbanken
(övers anm) som inte överensstämmer med 1967 års gränser.
Situationen i Palestina – 1 miljon utan lön
Den humanitära situationen blir bara värre och värre här I Palestina. Frågan
för oss är bara hur långt det tillåts gå. Över 200 000 arbetare och tjänstemän har
på flera månader inte fått ut någon lön. Om man betänker att varje arbetande i
snitt livnär 5-7 släktingar, inser alla vilken katastrof som väntar. Och värst är det
i Gaza.
Muren som delar landet fortsäter och nu finns det bara 12 ställen för oss att
passera för att komma in i Israel – och bara de som har specialtillstånd kommer
igenom, och bara till fots. Kantoniseringen och uppdelningen i norra och södra
Västbanken fortsätter och vi får allt större svårigheter att hälsa på våra vänner
och släktingar som bor på den andra sidan.

Jerusalem helt isolerat
Situationen i Jerusalem är katastrofal. Nu är Jerusalem helt avstängd från övriga Västbanken.
Avstängningar, checkpoints och förhållanden ändras varje dag och skapar hela
tiden frustration över vad som gäller just i dag och vem som får passera just i
dag.
Min kyrka som besår av kristna i Jerusalem och på Västbanken är ett exempel
på vad som händer palestinska familjer överallt. Östra Jerusalem är helt avstängt från Västbanken (se EU:s rapport om Jerusalem på www.holyland-lutherans.org).
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/06
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Kristna palestinier kan inte längre besöka kyrkan
Nu bor många av mina församlingsmedlemmar på andra sidan muren och kan
inte längre ta sig till sin kyrka. De förlorar inte bara sitt levebröd, De förlorar all
kontakt med Jerusalem. År 2010 kommer hela Beit Hanina där många av invånarna är kristna, också att vara på andra sidan muren.
Vad blir framtiden för den lutherska kyrkan i Det heliga landet? Ska vi bygga
en ny kyrka på andra sidan muren? Hur ska vi fortfarande kunna vara en kyrka
för våra medlemmar?

Biskop Christina Odenberg på besök hos Daoud och Maria Khoury i den kristna byn Taibeh,
utanför Ramallah. Där fick biskopen en ikon med St Göran. Odenberg besökte flera av de projekt som finns i den helt kristna byn: ölfabrik, keramiktillverkning, ljustillverkning m.m.
Foto: Kerstin Högelius

Uppmaning till folken i väst!
Jag har inte svaren. Jag uppmanar Er som läser detta att agera och förhindra
fortsättningen av den dödliga process. Jerusalem kommer Inte att uppnå fred
förrän det är en inkluderande stad, öppen för israeler och palestinier, för judar,
kristna och muslimer.

Hela kartan over Mellanöstern gör oss rädda och hotar framtiden för den arabiska kristenheten. Den nuvarande situationen i Irak har förvandlats från en nationell kamp till en kamp mellan sekter, religioner som svårligen kan komma
överens om att ens bilda regering. Kärnkraftsutvecklingen i Iran och deklarationen av den iranske presidenten verkar mot oss palestinier, även om han säger
att det är just oss han vill hjälpa.
Jerusalem är nyckeln till fred
Hela situationen i Mellanöstern med orättvisor och extremism oroar oss och
ger oss inte mycket hopp. Man frågar sig varför allt detta händer?
Varför ser det ut att bli bara värre och värre? Jag tror att så länge inte frågan
om Palestina är löst på ett rättvist sätt kommer oroligheter att fortsätta.
Vägen till fred går genom fred i Jerusalem. Vägen till rättvisa går genom Jerusalem.
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Kriget mot terrorism kan bara vinnas genom att skapa fred och rättvisa i Jerusalem och Palestina.

Situationen för de palestinska kristna måste diskuteras försiktigt. Det finns ingen systematisk förföljelse av de kristna vare sig från palestinska myndigheter eller från Israel. Vi hoppas fortfarande att valet av Hamas inte kommer att leda till
en dramatisk islamisering av samhället eller förföljelse av de kristna.
Kristna och muslimer ser sig själva i första hand som palestinier och vi har levt
sid avis sida i århundraden.
Men det finns tyvärr enstaka händelser som oftast är en uppgörelse mellan klaner eller familjer, där religionen är sekundär.
Många muslimer vet att de kristna spelar en vital roll I fredarbetet och I hela
samhällslivet. De kristna, som är mer välutbildade och mer i kontakt med västvärlden bidrar i hög utsträckning till undervisning hälsovård och tekniska
framsteg i landet.
Kungen av Jordanien: De kristna är kittet i Mellanöstern
En del arabiska ledare, som t ex kung Abdullah II från Jordanien, är djupt oroade over att så många palestinska kristna flyr landet. I ett tal sommaren 2005 sa
kungen att de arabiska kristna är kittet som håller ihop den arabiska och
muslimska världen och är garanterna för demokrati och samhällsutveckling.

Kristna palestinier emigrerar
Faktum kvarstår att emigration av kristna palestinier från Västbanken beror på
förhållandens som vi lever under, under ockupationen, inte på grund av någon
muslimsk förföljelse. Vi ber om Er hjälp att undanröja den myten som sprids av
många israeler och en del kristna grupper för att ta bort uppmärksamheten av
konsekvenserna av den israeliska
Ockupationen. Den beklagliga situationen är att den kristna befolkningen har
fallit från 26 procent av befolkningen 1949 till under 2 procent i dag. De senare
åren har denna trend gått snabbare än tidigare på grund av den höga seperationsmuren, beslagtagandet av land, isoleringen av Jerusalem och begränsningarna för palestinier att bygga eller utvidga sina hus.
Må Gud välsigna Er och oss
Munib Younan
Luthersk biskop i Jerusalem

Övers: LM Adrian
Läs vidare på www.holyland-lutherans.org
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Israelisk husförstörelse i Palestina
drabbar nu palestinsk diakon
Faraj Lati är 45 år och diakon i Beit Sahour, herdarnas äng, öster om Betlehem
och strax söder om den nya bosättningen Har Homa eller på arabiska Abu Gneim.
Faraj Lati och hans familj bor i ett hus som av israelerna betraktas som illegalt.
Anledning: han köpte sin tomt för tjugo år sedan och började bygga sitt hus 1996
men blev inte färdig med huset innan den nya sträckningen av muren drogs mellan Jerusalem och Betlehem. Nu förklaras hans hus ligga på mark som israelerna
uppfattar som hotfull belägenhet. Men de palestinska myndigheterna, lutherska
kyrkan en amerikansk organisation för fred mellan
israeler och palestinier stöder honom. Tillsammans
med nio andra familjer har han nu via en israelisk advokat, gått till israelisk domstol för att få rätt att bo i
sitt hus.
För en kort tid sedan fick han besked att om han
och de andra familjerna betalade böter på 30 000 kronor skulle de därefter för en summa av 120 000 kronor kunna få ett tillstånd. Faraj Lati vägrade.
– Är du rädd att ditt hus kommer att beskjutas? frågar jag.
– Inte nu längre, men för ett par år sedan levde vi
varje dag i skräck. Men israelerna har sagt att hotet
mot mitt hus står kvar.
Farja Lati har betalt 800 000 kr för sitt hus. En del
har han sparat, resten har han lånat av vänner, organisationer och bank.
– Livet är svårt här och vi tjänar inte mycket. Men
äntligen kan jag känna att jag äger något som är mitt,
ett stycke land och ett hus där min familj, hustru och
tre barn, kan känna som vårt.

Det som var lagligt i går förklaras av israelerna vara
olagligt i dag
Faraj Lati ger sig inte. Från balkongen på hans hus
är det inte långt till bosättningen Har Homa. När han
köpte marken var det ockuperat område. Sedan kom
Osloöverenskommelsen då all palestinska mark delades in i sk A, B, och C-regioner, där palestinierna
skulle ha full kontroll över A-regionerna (cirka 15
proc av allt land) ha civil administration men där israelerna skulle stå för militär kontroll av B-regionerna (cirka 25 proc). Resten skulle vara israeliskt, cirka
60 procent.
Farja Latis tomt hamnade då på B-regionsmark när
han började bygga. Men innan huset blev färdigt förvandlade israelerna det ensidigt till en C-regionsmark i samband med byggandet av bosättningen
Har Homa – och plötsligt blev det illegalt för en palestinier at bygga hus där.
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Deras hot mot oss står kvar, har de sagt,
berättar Faraj Lati. Nu har Israel ensidigt
bestämt att huset ska demoleras eftersom
muren ska gå här, inne på palestinskt område. Faraj Lati försöker driva en rättslig
process. Foto: LM Adrian

Faraj Lati och hans familj har
bott i detta hus sedan han lät bygga det, ett par hundra meter från
den nya bosättningen Har Homa.
Varje dag lever de i skräck att bli
beskjutna av israelerna..
Foto: LM Adrian
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Har Homa utvidgas ständigt
Varje år sedan 1998 har undertecknad dokumenterat hur denna den sista obebyggda kullen Har Homa på hebreiska och Abu Gneim på arabiska, belägen mellan Jerusalem och Betlehem, från att ha varit täckt av olivträd nu blivit en bosättning för upp mot 10 000 israeler. Därmed är Jerusalem helt omringat av judiska
bosättningar och effektivt avstängt från Västbanken och det omgivande palestinska samhället. Drömmen om en palestinsk huvudstad i östra Jerusalem ser ut att
bli allt mer avlägsen och alltmer en dröm.
Efter utrymningen av Ghazaremsan, som israeler i 38 år ockuperat, blir de cirka
150 bosättningarna allt större. Flera av dem jag möter i Israel och Palestina år oroliga över utvecklingen och känslan av kaos i de palestinska områdena blir allt mer
påtaglig. Vad är det som händer? Är utrymningen av Gaza ett första steg eller är
det den enda steg som israelerna kommer att ta?
Fortfarande är östra Jerusalem och Västbanken, trots otaliga FN-resolutioner, ett
ockuperat område. Vad blir nästa steg? Finns det fortfarande ett realistiskt alternativ att det kommer att bildas en palestinsk stat som kommer att leva i fred med Israel? Eller kommer det att bli en israelisk stat på all mark väster om jordanfloden
och Palestina reduceras till ett antal bantustans, omringade av åtta meter höga
murar?
Ja, frågorna är många.
Faraj Lati är bara en av många på den palestinska sidan som är offer för en politik och en gränsdragning som skär sönder folks vardag och skapar frustration. Är
det så man bygger fred mellan folk?
Lars Micael Adrian

-

Muren som nu möter besökarna på väg in till Jerusalem är på den palestinska sidan full av
graffiti och politiska slagord målade av erkända konstnärer eller bara frustrerade ortsbor som
aldrig kommer utanför ghettot som växer upp i allt fler palestinska städer. Jesus grät över Jerusalem. Vi gråter över Palestina. Rädsla bygger murar. Fred bygger broar.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/06
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Verksamheten i full gång på Svenska teologiska
Institutet i Jerusalem
Våren på Svenska teologiska institut (STI) i Jerusalem har varit intensiv, berättar
föreståndarparet Kerstin och Mats Högelius
Nyss avslutade kurser och besök är en delegation under ledning av biskop
Christina Odenberg från Lunds stift.
Andra kurser och besök under våren har varit Församlingsresa från Aspö församling i Lunds stift, lärarutbyte mellan palestinska lärare och Strängnäs stift,
Holländsk studiegrupp på 15 personer, folkbildningsrådets styrelse och Abrahams barn-kursen från Lunds Universitet.
Under juni månad anordnar STI en Elia-kurs, samarrangemang mellan svenskar,
tyskar och holländare och innan midsommar - ett kvinnoseminarium på två veckor med en grupp av 16 deltagare från Sverige och Holland som får möjlighet att
leva med israeliska och palestinska kvinnor i Galiléen och på Västbanken. Kursen
avslutas i Jerusalem
Lars Micael Adrian

Biskop Christina Odenberg i samtal med Sveriges ambassadör i Israel, Robert Rydberg.
I bakgrunden skymtar Kjell Jonasson, som arbetar för Svenska kyrkans mission delvis på
STI men med huvuddelen av tiden som adjunkt hos biskop Munib Younan.
Foto: Kerstin Högelius
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Jerusalemsföreningens kassaförvaltare:

Urban Holmén har avlidit

Vår kassaförvaltare i Svenska Jerusalemsföreningen Urban Holmén är död. Lika
hastigt som oväntat avled han i sitt hem den 15 februari, dagen efter då han fyllt 66
år - strax efter ett sammanträde på banken om autogiro för att förenkla givandet till
Betlehem och strax före ett möte med mig om föreningens aktuella ekonomiska
ställning.
Tre dagar tidigare hade han hållit föredrag och visat film vid Svenska Jerusalemsföreningens lokalavdelnings årsmöte i Växjö domkyrkas församlingshem från sitt
sista besök i Betlehem. Barnen i Betlehem hade blivit en hjärtesak för honom.
Urban Holmén växte upp i en predikantfamilj på småländska höglandet, följaktligen med flera bygder som kan räkna honom som sin son, men allra mest Huskvarna och Eksjö.
I väckelserörelsens glöd och scout- och ungdomslägrens lust formades han till den
fromme och glade man han var.
Hans grundutbildning var realexamen vid Högre Allmänna Läroverket i Nässjö.
Med stort intresse för ekonomi och systematik steg han direkt in i bankvärlden för att
där både få sin inkomst och utbildning. Namnet och ägandeskapet förändrades från
Smålandsbanken via Götabanken till Gotabanken, och stationeringen växlade men
Urban förblev i 22 år trogen sin bank i Gränna och Ljungskile med flera orter.
Missionens sak var Urbans sak
I samma anda av trofasthet svarade han ja till kallelsen - så går det till där - att svara för Svenska Alliansmissionens räkenskaper i både hem- och hednaland. Missionens sak var och förblev hans.
Från expeditionen på Västra Storgatan 14 i Jönköping sökte han sig inte bort. Han
sökte sig till Svenska kyrkan.
Till Växjö stiftskansli på Östrabo kom han 1988 inför den största reformen i den
process som skulle leda fram till ändrade relationer mellan stat och kyrka år 2000.
Biskop var då Sven Lindegård, Jerusalemsföreningens förre ordförande.

I fem år var Urban föreningens kassaförvaltare
Den internationella solidariteten som grundlagts genom missionärsbesök i hans
barndoms missionshus och den kunskap han fått om Svenska Jerusalemsföreningen
genom biskop Lindegård gjorde att han utan betänketid bejakade kallelsen - så går
det till här också - att bli föreningens kassaförvaltare då den förre, Ingmar Carlson,
gått bort lika hastigt som han själv nu skulle göra knappt fem år senare.
Med sitt ekonomiska sinnelag och intresse för analys bidrog han till att stärka föreningens möjligheter att verka i Det heliga landet. Hans bakgrund inom missionsrörelsen gav honom en särskild känsla för värdet av såväl den lilla som den stora gåvan och dess givare.
Vid sitt första besök, det blev bara två, vid skolan i Betlehem blev han djupt imponerad över hur välskött skolan var. Tillsammans med skolans lokale kassaförvaltare
satte han sig in i hur man på palestinskt vis förvaltar och bokför. Han skaffade sig
därmed en klar bild av både de större sammanhangen och de små detaljerna vilket
ingav styrelsen trygghet att veta att gåvomedlen blir väl tillvaratagna.
Urban Holmén hade mycket kvar att ge och ville göra det. Det blev inte så. Det är
många som sörjer honom, och vi inom Svenska Jerusalemsföreningen finns bland
dem, och delar sorgen med hans närmaste, för vilka betydelsen var ömsesidig hustru Christina, barnen Helga med man, Ulrik med familj, Jakob och Clara.
I förra numret av vår tidskrift finns han på bild godmodigt leende mitt ibland några flickor på Den Gode Herdens skola i Betlehem. Så minns vi honom i Svenska Jerusalemsföreningen.
Må han vila i frid.
Jan-Olof Johansson,
direktor
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/06
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Urban Holmén blev populär också bland barnen på Den Gode Herdens svenska skola som han ”trollband” med
sina trollerikonster och byggde klosstorn tillsammans med. Foto: LM Adrian
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Jerusalemsföreningens Grand old lady:

Miss Olga Wahbe är död, 102 år gammal

De tar ifrån oss vår frukost. Så citerade jag henne här i vår tidskrift för ett par
år sedan då hon kommenterade den israeliska militärens skövlingar av palestinska olivodlingar.
Många som känner till palestinska förhållanden konstaterade att hon i en mening fångade hela problematiken.
Det är få förunnat att kunna ha perspektiv över ett helt sekel utifrån egna upplevelser. Miss Wahbe hade det.
Miss Wahbe - så tilltalades hon, även om hon inte var främmande för att kallas
blott och bart Olga, men det bar emot - var realist. När andra förfasade sig över
en alltför torr vinter och oroade sig för den heta sommaren, sa hon lugnt att Gud
hittills hade sett till att regn och vatten kommit i sinom tid.

Knivskarpa analyser
Men oron för den politiska utvecklingen delade hon med sin omgivning.
Knivskarpa analyser, glasklart formulerade, av såväl israeliskt som palestinskt
styre gjorde hon. Och varje gång vi besökte henne de sista åren sa hon lugnt och
allvarligt men med allt svagare och bräcklig röst: Det har aldrig varit värre än
nu.
Hon hade perspektiv. Född under ottomanskt välde och dotter till en professor
i ryska i Jerusalem. Som tonåring hade hon sett den engelske generalen Allenby
inta Jerusalem. Hon hade förlorat en syster vid ett attentat av en judisk motståndsorganisation riktat mot det brittiska mandatets administration, där systern var anställd. Hon blev borttvingad med sin familj 1948 av den nya israeliska statens armé från sitt hus och hem i Jerusalem, inte så långt från Svenska Teologiska Institutet.
Yrkesmässigt var Miss Wahbe den jordanska regeringens inspektor över flickskolorna på Västbanken, vice ordförande i skolförvaltningen i Amman och rektor för en yrkesskola för flickor i Ramallah med mera.
Hennes grundutbildning var engelsk, British High School i Jerusalem. Som stipendiat kom hon till det i mellanöstern legendariska American University i Beirut där hon som den första kvinnliga studenten från Jerusalem tog examen.
Som framgångsrik student fick hon flera stipendier och fortsatte sina studier i
London.
Den som ska forska om utbildning av palestinska kvinnor kommer att få Olga
Wahbes liv och verksamhet som ett huvudkapitel.
Ledde den Gode Herdens svenska skola
Strax efter det att hon gått i pension kom sexdagarskriget. Den Gode Herdens
svenska skola hade bara några år tidigare fått nya lokaler och stod inför förnyelse och utveckling i och med att Svenska Jerusalemsföreningen hade övertagit
skolan. Miss Wahbe blev den som kom att leda denna utveckling.
För detta fick hon av den svenske konungen Carl XVI Gustaf motta Nordstjärnemedaljen. Dåvarande utrikesministern Lena Hjelm-Wallén överlämnade den
till henne på svenska konsulatet i Jerusalem.
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För Olga Wahbe var dock inte detta tillfälle det viktigaste. Det var när proceduren upprepades på skolan i Betlehem i närvaro av lärarna, som inte fick passera gränskontrollen och vara med vid den högtidliga ceremonin i Jerusalem.
Miss Wahbe bad då mig att överlämna medaljen till henne och hålla högtidligt
tal. Hon tillhörde den typen av äldre damer som man inte gärna säger emot
även om protokollet bjuder något annat.

Olga Wahbe får Nordstjernemedaljen av dåvarande utrikesminister Lena Hjelm-Wallén 1996 för sina insatser
för att stärka flickors utbildning i Palestina. Sina sista år var hon verksam som studierektor på Den Gode Herdens
svenska skola i Betlehem.

Till för bara några år sedan kom hon till skolan varje dag, skrev pregnanta protokoll från skolkommitténs sammanträden, gav råd till de lärare som hon haft
som elever i skolan en gång och klappade om flickorna när de sprang fram till
henne på skolgården och önskade henne en god dag.
När hon passerat de hundra avtog hennes krafter alltmer men tanken var klar
och redig, engelskan lika korrekt och elegant som förr, kärleken till barnen obändig.

Begrovs i Jerusalem, men lärarna fick inte inrestillstånd
Stilla somnade hon in i sitt och sin syster Lubas, tidigare bibliotekarie på vår
skola, hem i Beit Jala, Betlehem den 25 februari 2006. Begravningen ägde rum i
Jerusalem i den ryska ortodoxa kyrkan, Maria Magdalena, med de gyllne lökkupolerna, på Olivberget där hon också fick sin grav.
De lärare som varit hennes elever och kolleger fick ta farväl av henne i Betlehem då de inte tilläts av den israeliska militären att resa till Jerusalem för att följa henne på den sista färden.
I Svenska Jerusalemsföreningen uttrycker vi stor tacksamhet för Olga Wahbes
pedagogiska insatser för flickorna i Betlehem och delar sorgen med hennes syster Luba för vilken tillvaron härmed alltmer förmörkats.
Må Olga Wahbe vila i frid!
Jan-Olof Johansson
direktor
16
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Gåvoredovisning

Gåvor till skolan och medlemsavgifter under tiden 2006-02-07 —-2006-05-01.

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

Adell, Bo, Västerås; Ahlsson, Rolf, Falun; Aksén, Sigvard, Uppsala; Alberius, Anders, Skara;
Alberius, Johan, Habo; Andersson, Gita, Sollentuna; Andersson, Inga-Lill o Börje, Värnamo;
Andersson, Rafael, Tyresö; Arenander, Claes, Härnösand; Aurelius, Bengt Gustaf o Gudrun,
Norrköping; Aurelius, Eva o Erik, Skara; Axelsson, Roland, Vimmerby; Back, Arne, Uppsala; Berggren, Erik, Uppsala; Bergh, Folke, Uppsala; Bergman, Kerstin, Linköping; Bergsten,
Torsten, Uppsala; Bergström, Anna, Ludvika; Bern, Ann-Charlotte, Stockholm; Bernstad,
M&S, Bjärred; Berwill, Ulf, Ängelholm; Blomquist, Linnea, Hovmantorp; Boson, E-L, Råå;
Bothén, Linnéa, Jönköping; Broberg, Ulla, Stockholm; Brännström, Cevilia, Tyresö; Bäckman, Maria o Sven Ivar, Vindeln; Carlsson, Gösta, Borås; Cederwall, Kerstin, Jönköping;
Claesson, Greta, Alsterbro; Collste, Ulla o Bengt, Stockholm; Dahlgren, Gertrud, Lund; Danielsson, Jan, Åkarp; Degerman, Astrid, Lindesberg; Diab, Edward, Simrishamn; Djokovic,
Gullan, Skillingaryd; Ekholm, Anders, Södertälje; Eklund, Lars, Burseryd; Ekström, Bo,
Stockholm; Elm, Anton, Växjö; Engquist, Karl-Gösta, Överum; Engvall, Johan, Uppsala;
Enochsson, Runa, Västerås: Erlandsson, Linus m.fam., Lomma; Fahréus, Ursula o Stig,
Växjö; Falkenberg, Marianne o Torkel, Träslövsläge; Ferenius, Irma, Stockholm; Fernbom,
Karl Fredrik, S.Sandby; Fors, Sig-Brit, Växjö; Franzén, Anita, Kungsbacka; Franzén, Bertil
m, fam., Lidingö; Frey, Birgit, Ingatorp; Fridman, Inger o K G, Stockholm; Fries, Ingegerd,
Umeå; Gerhardsson, Birger, Lund; Graevenitz von, Irene, Helsingfors; Grek, Ingrid, Stockholm; Gripenstad, Georg, Haparanda; Grundberg, Karin, Stockholm; Grunnesjö, Bertil, Delsbo; Grügiel, Richard, Växjö; Gustafsson, Ingabritta, Ramkvilla; Gustafsson, KiJa, Växjö;
Gustafsson, Lars, Kristinehamn; Gustavsson, Werna, Lilla Ed: Göransson, Lars, Norrköping;
Göranzon, Olof, Överlida; Hallberg, Håkan, Uppsala; Hallermalm, Bengt, Stockholm; Hangel, Sköndal; Hansson, Britt, Järfälla; Hassel, Rut, Götene; Hedenborg, Barbro o Mathias,
Växjö; Helen, Tomas, Huddinge; Helgesson, Benny, Saltsjö-Boo; Helin, Anna-Maria Demitz,
Lund; Hermansson, Hans-Olof, Grums; Herz, Birgit, Täby; Holmquist, Gunnar, Angered;
Holmqvist, Ingrid o Astrid, Halmstad; Homle, Kerstin, Västerås; Isacsson, Kerstin, Malmbäck; Jacobsson, Marta, Myresjö; Johansson, Lars, Västerås; Johansson, Lena o Jan-Christer,
Växjö; Johansson, Margareta och Alf, Kalmar; Jonsson, Hardy, Bjärnum; Jonsson, Ulf, Orsa;
Jönsson, Per, Kungsbacka; Karlsson, Eva, Växjö; Karlsson, Ingegärd, Båstad; Kimming, Kenneth, Växjö; Kjellén, Svante, Hjortsberga; Klefbeck, Markus, Mölnbo; Kloo, Gunilla, Skövde; Kohls, Per-Olof, Stockholm; Kragh, Egil, Vendelsö; Kullenberg, Christina, Kungälv; Lahrin, Ingemar, Ulricehamn; Larsson, Kristoffer, Enskede gård; Larsson, Susanne o Håkan
Persson, Torup; Larsson, Ulla, Rottne; Lenhoff, Barbro o Sven, Växjö; Lindahl, Dagmar,
Nås; Lindegård, Boel, Kalmar; Lindén, Margareta, Täby; Linder, Else, Hudiksvall; Linderholm, Kerstin, Växjö; Linders, Tullia, Bromma; Lindquist, Lars, Enskede; Lindroos, Aarno o
Marianne, Lund Lindström, Kristina o Jan-Olof Aggedal, Lund; Ljunghill, Karin o Bengt,
Växjö; Ljungkvist, Rune, Leksand; Lundkvist, Karin o Sixten, Härnösand; Lundmark, Ingvar,
Bräkne-Hoby; Lundquist, Carl-Erik, Ängelholm; Lundström, Karin, Huddinge; Löfqvist,
Christer, Eslöv; Lööv, Tommy, Västerås; Makowsky Hendal, Karin; Malmström, Lisbeth o
Einar, Lund; Martinsson, Ingegärd, Stockholm; Mayer, Rolf, Stockholm; Melin, Ingeborg,
Linköping; Metsävainio, Monika, Junosuando; Miell, Karin, Torshälla; Moraeus, Elsa o
Fredrik, Sundbyberg; Månsson, Sigvard, Täby; Nelson, Ann-Marie, Klippan; Nerstu, Eva
Marrit, Stockholm; Nilsson, Carina o Nils-Henrik, Solna; Nilsson, Irene, Göteborg; Nilsson,
Lars, Alfta; Nordmark, Helny, Växjö; Norlén, Ulla, Växjö; Norrfjärd, Hildegun, Bollebygd;
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Nygren, Elisabeth, Ekenässjön; Nygren, Tore, Linköping; Nyman, Birgitta, Stenstorp; Oddestad, Inger, Stockholm; Odén, Elisabeth, Helsingborg; Olsson, Sven, Malmö; Ottosson, Magnus, Uppsala; Persson, Fredrik, Sundbyberg; Persson, Gunnel, Lund; Persson, Karin, Färlöv;
Petersson, Ingrid o Per, Kode; Petri, Birgitta o Carl Wilhelm, Växjö; Pulsson, Kerstin, Kristianstad; Rahne, Märta, Trollhättan; Redegard, Simon, Ljungby; Rehnström, Karin; Rodhe,
Sten, Lund; Rubensson, Björn, Forsvik; Salomonsson, Per, Ljungskile; Samuelsson, Birgit,
Skillingaryd; Scheutz, Gustav, Malmö; Selling, Eva, Växjö; Sitell, Knut, Växjö; Sjövén, Voivo, Bromma; Snyder, Terri, Canada; Spjuth, Monica o Christer, Mullsjö; Steensrum, LarsGösta, Linköping; Steensrum, Lars-Gösta, Linköping; Stojkovic, Agneta, Uppsala; Ström,
Brita Isaksson, Töre; Strömberg, Bo, Gävle; Styf, Margareta, Sundsvall; Ståhl, Carl-Gustaf,
Båstad; Sundström, Lena m fam., Täby; Svanström, Margareta, Jönköping; Svensson, Iris,
Hägersten; Söderlund, Hans, Stockholm: Sönnfors, Karl, Tyresö; Tjäder, Karl.Erik, Korpilombolo; Torbjörnsson, Henrik, Stockholm; Tranesjö, Rauni, Stockholm; Tunström, Martin,
Växjö; Ungelheim, Iréne, Göteborg; Uppman, Brit, Algutsboda; Wahlström, Anders o MarieAnne, Färjestaden; Wahlström, Per, Stockholm; Walles, Elsa o Sigurd, Malmö; Wendel, Arne, Sölvesborg; Werner, Lars, Täby; Westerudd, Ola, Farsta; Wieslander, Lisbeth, Växjö; Wikerstål, Martin m.fam., Växjö; Wikman, Olle, Ånge; Wilhelmsson, Inez, Göteborg; Wrede,
Gösta, Solna; Zackrisson, Gudrun, Orsa; Zandler, Urban, Växjö;
Fadderbarnsgåvor under tiden 2006-02-07 —-2006-05-01. Även om flera inbetalningar
gjorts under perioden namnges gåvogivaren endast en gång.

Adrian, Maria, Växjö; Aksén, Sigvard, Uppsala; Albemark, Kerstin o C-G, Östersund; Andersson, Bill-Göran, Skoghall; Anderstorps församling; Andreaskretsen i Värnamo; Aspernäs,
Marie-Louise, Bergkvara; Bergman, Hild, Stenberga; Bjärreds församling; Braås församlingskår; Brännkyrka församlings fredsgrupp; Brännström, Cecilia, Tyresö; Burman Laxvik, Åsa,
Ljusterö; Byarums församlings barngrupper; Bäckh.kyrkliga syförening, Kristinehamn; Bärebergs kyrkliga syförening: Ceciliakören, Najla Mubarak, c/o Rydman, Växjö; Christina
Strömberg, Enskede; Egnell, Helene, Stockholm; Eldsberga pastorats missionskrets,
Halmstad; Eliasson,Sigrid, Kungälv; Eriksson, Christer o Kerstin Ahlberg; Eriksson, Christin,
Norrtälje; Ezelius, Anna-Greta, Västerås; Fast, Dag, Stockholm; Ferenius, Irma, Västerås;
Fors, Sig-Brit, Växjö; Färeds kyrkl.syför.; Töreboda; Gammalkils kyrkl.syförening, Vikingstad; Gränna kyrkl.arbetsförening; Gustafsson, Kija, Växjö; Gustafsson, Inga-Lisa,
Växjö; Gusums kyrkl.syförening; Hansson, Karin och Hans, Åhus; Helgesson, Åsa, Örebro;
Jacobsson. Greta, Stockholm; Jansson, Viola o Bror, Halmstad; Johansson, Maria o Joakim,
Billdal; Johansson, Stig, Älvsbyn; Johnsson, Jonas, Visby; Jonsson, Brita-Stina och SvenErik, Växjö; Kalmar kyrkliga samfällighet; Karlsson, Ulla, Sparreholm; Knista kyrkl.syförening, Fjugesta; Körner, Marie, Lund; Landskyrkans arbetskrets, Askersund; Linden, Tobias,
Hägersten; Lundberg, Ruth, Hisingsbacka; Lundmark, Ingvar, Bräkne-Hoby; Lundqvist, Elisabet, Nälden; Lööv, Tommy, Västerås; Mobrand, Lisa, Strängnäs; Mora kyrkliga frivlligkrets; Nelson, Ann-Marie, Klippan; Nilsson, Irene, Göteborg; Nilsson, Margaretha, Nyköping; Nilsson, Martha, Klippan; Norin, Stig, Uppsala; Olofsson, Sara o Fredrik, Söderköping;
Oredsson, Kjell-Arne, Kalmar; Persson, Ingegärd, Malmö; Petersson, Christina o Folke, Ramkvilla; Stojkovic, Birgitta, Åkersberga; Strömberg, Christina, Enskede; Sundberg, Jessica,
Växjö; Sundström, Gunvor o Karl-Anders, Täby; Thordsson, Thord, Ingarö; Tängmark, Ronnie, Mjölby; Viby församling; Wiking, Eivor, Täby; Örtberg, Ulla, Stockholm.
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Kollekter och bidrag under tiden 2006-02-07 —-2006-05-01
Boge kyrkliga syförening, Slite; Arbetskretsen S:t Johannes, Kalmar; Tämta församling;
Vänga församling; Vallentuna församling; Särna kyrkliga syförening; Vadsbro kyrkliga syförening; Bengtsfors kyrka; Torrskogs kyrka; Hjärlanda kyrka; Heliga Ljusets kyrka, Brunflo
förs.; Vallentuna församling; Bollebygds pastorat; Trollhättans församling; Svenska kyrkan i
Sundbyberg; Haga syförening, Sigtuna; Näshults församling; Horda kyrkliga sykrets; Björkekärrs församling; Bredareds kyrkliga syförening; Fristads kyrkliga syförening; Partille församling; Malungs församling; Tumbo kyrka; Örkelljunga församling; Agunnaryds kyrkliga
syförening; S:t Ansgars stiftelse, Uppsala; Göteryds kyrkliga syförening; Aneboda, Asa o
Bergs pastorat; Bastuträsk, Norsjö församling; Veinge-Tjärby församling; Madesjö kyrka;
Hälleberga kyrka; Drothem, Söderköpings församling; Åkarps föreläsningsförening; Östra
sykretsen, Hudiksvall; Forshaga församling; Urshults församling; Brännkyrka församling;
Vislanda kyrkliga arbetskrets; Värnamo kyrkl.samf.; Doverstorp-Risinge kyrkl. arbetskrets,
Norrköping; Essinge församling, Avesta; Ödsmåls kyrkl. Syförening; Ockelbo församling;
Algutsboda församling; Hille församling; Hälleberga kyrkliga sykrets; Syföreningen i Bräkne-Hoby församling; Stora Köpinge församling; S.Johannes församling, Malmö; Alsike
kyrkl.syförening; Torns församling, Lund; Tenhults kyrl.syförening; V.Skrävlinge församling,
Malmö; Surteby-Kattunga församling; Mariakyrkans arbetskrets, Ljungby; Sättna församling;
Göteryds församling; Rönö församling, Nyköping; Linneryds kyrkl. syföreningar; HjärnarpTåstarps församling; Gustav Adolfs förs. Sundsvall; Knista församling, Fjugesta; Ingatorps
kyrkl.syförening; Anderstorps kyrkl. kvällsgrupp; Bygdeå kyrka; Kvidinge kyrka; Överkalix
kyrka; Täby församling; Skogslyckans församling,Växjö; Rödbo församling; Säve församling; Västra Sönnarslövs gamla arbetsförening; S:t Hans församling, Lund; Döderhults kyrkliga syförening; Syföreningar i Lunds stift; S:t Mikaels arbetskrets, Visby; Bockara kyrkl.syförening; Karbennings församling och Karbennings kyrka, Avesta; Pjätteryds kyrkl. syförening;
Kvinnofrukost på Östrabo, Växjö; Heliga Korsets arbetskrets, Kalmar; Ängelholms kyrka;
Svenska kyrkan i Zürich; Adolf Fredriks syförening, Stockholm; Djursholms kapell; Norbergs
kyrka, Avesta; Enköpings kyrka; Sätra, Danderyds församling; kontraktsprostar i Växjö stift;
Mäster Olofsgården; Algutsboda kyrkl. arbetskretsar; Stockholms domkyrkoförsamling;
Hagshults kyrkl. Syförening; Singö kyrkl.syförening; Växjö domkyrka; Rydaholms församling;
Sancta Maria kyrka, Linköping; Onsala församling; Svenska kyrkan i Sundbyberg; Solberga
kyrkl.samf, Jörlanda; Döderhults församling; Floda kyrka, Gagnef; Heliga Korsets kyrka,
Kalmar; Gubbängens kyrkl.syförening, Sköndal; Källstorps församling, Klagstorp; Bollnäs
Ovanåkers kyrkl.samfällighet; Slottsstadens kyrka; Malmö; Möllevångens-Sofielunds församling, Malmö.
Hyllningsgåvor till skolan:
Martin Lindéns dop: Margareta Hagström, Floda; Lena Granström, Sundbyberg; Åsa
Iggström, Hägersten; Guy Madison, Storvreta; Elisabet Qvarford, Bandhagen; Maria Källner,
Stockholm, Eric Dominicus, Hägersten, Per Axerup, Stockholm; Tommie Väppling, Sundbyberg; Elisabet Munro, Sollentuna; M.Regnfors Sjörén;
Wilma Anna Marys dop: Carl-Tony Forsberg, Södertälje.
Jan-Olof Johansson, domprost i Växjö; Elisabeth o Hasse Åkesson, Sävsjö; Hans-Olof Hansson, Sävedalen; Astrid o Claes-Ingvar Agné, Bor; Susanna Larsson o Håkan Persson, Torup;
Ann-Mari Ekström, Norrköping; Kerstin o Stig-Göran Fransson, Landsbro; fam. Bengt Knutsson, Bjärred; Margaretha Lorentzi o Bengt Stigner, Växjö; Margareta o Alf Johansson, Kalmar; Stig Fahréus o Ursula Gottschalk, Växjö; Gullvi o Carl-Erik Åkerlund, Växjö.
Anders Wejryd, Ärkebiskop: Margareta o Rune Gunnarsson, Växjö.
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Födelsedagsgåvor till skolan:
Karl-Anders Sundström 80 år: Åke Forsell; Maj Stade, Hägersten; Carl-Henrik Stade, Stockholm; Elisabeth o Bengt Anulf, Täby; Bertil Stade, Västerås; Barbro o Sven Carlsson, Täby;
Bernt Lestner, Täby; S G Edlund, Täby; fam. Kerstin Ljungberg, Stockholm; Ulla Lindqvist;
Marianne Bardelius, Täby; Barbro Ljungstedt, Lidingö; Rosie o Rune Modin; Täby; Tibble
distrikt, Täby församling; Karin Brömster, Danderyd; Margareta o Åke Palmblad, Täby;
Sigrid Neuman, Täby; Marianne Wester, Enebyberg; Jan Zeilon, Lidingö; Inger Koch, Stockholm.
Vid Gustav Björcks 50-årsdag.
Erik Westman, Täby, 50 år: Gunilla Edlund, Täby.
Torsten Mårtensson, Kalmar, 70 år: Jan-Olof Johansson, Ingelstad; Anna-Lisa o Bengt Hallgren, Lund.
Olle Madeland, Nybro, 75 år: Rudolf Petersson , Nybro; Gulli, Birgit, Arne Gustafsson,
Nybro; Gun Karlsson, Nybro; Marianne Andersson, Gullaskruv; Siv-Britt Johansson, Nybro;
Åke o Brita Wigberth, Nybro; Birgitta o Torbjörn Rickardsson, Nybro; Kerstin o Jean Johansson, Kalmar; Gunnel o Bernt Lindblad, Nybro; Arthur Jonsson, Nybro; Ingrid o Stig Sjögren,
Nybro; Folke Åkerblom, Sigtuna; Jan-Olof Johansson, Ingelstad.
Harald Ehrnström, Norrahammar, 70 år: Göran Åberg, Bankeryd; Jan-Olof Johansson, Ingelstad.
Stefan Edman, Ljungskile, 60 år: Jan-Olof Johansson, Ingelstad.
Hakon Långström, Stockholm, 60 år: Duvbo kyrkokrets; fam. Gutberg, Stockholm; Brita o
Bertil Werkström, Sköndal; Eva Brunne; Birger Hultman; Sten Långström Lidingö; Einar och
Margareta Bäfverfeldt, Solna; Hans Rhodin; Lidingö församling; Hans och Åsa Ulfvebrand;
Lillemor och Per Qvarnström, Stockholm; Högalids församling; Christina Berglund, Täby;
Roland Persson, Göteborg; Harry Lampinen o Knuthammar, Stockholm; Margaretha Berndtsson, Uddevalla; M. Regnfors Sjörén: S:t Johannes kyrkokassa, Stockholm; Carina o NilsHenrik Nilsson, Solna; Bo Mattiasson, Ljungskile; Jens Wahlstedt, Solna; Moderata stiftsstyrelsegruppen, Stockholm; Oscars församling, Stockholm; Charlotte Shahrestany Ljungzell,
Stockholm; Stockholms stift; Pua seb private banking stiftelser & företag, Stockholm; Inga o
Per Unsgaard, Spånga; Hans-Olof Hansson, Sävedalen; Gullevi Belz, Täby; Södertörns kontrakt; Margarethe Isberg o Assar Hansson, Västerås; Åsa Malm, Marstrand; Pua Gålöstiftelsen; P.Wållberg; Gösta Wrede, Solna; Solna kontrakt; Storkyrkans församling; Barbro o Ulf
Ulfvarsson, Örebro; Birgit o Nils Rune, Vallentuna; Roslags kontrakt; Lars Fröjmark, Svanesund; Solna Rotaryklubb; Förtroendevalda o anställda i Jakobsbergs församling; Jan o Elisabeth Stenberg, Stockholm; Ulla Löfgren, Stockholm; Kerstin Billinger, Lidingö; S:t Görans
församling, Stockholm; Karin Nyberg Fleisher, Stockholm; Finska församlingen, Stockholm;
Arbetskamraterna SDF; Persson & Bergström förvaltning, Stockholm; Kristina o Åke Bonnier, Lidingö; Kyrkomötesgruppen Moderaterna; Eva o Håkan Andersson; Helena Långström
Schön, Götene; Maj o Anders Roos, Sollentuna; Annette Lundquist Larsson, m.fam., Stockholm; Svenska kyrkan i Sundbyberg; Lennart Näsström o Solveig Staffas; Sören o Agneta
Ekström, Stockholm; Storkyrkans stödförening; Jan-Olof Johansson, Ingelstad; AIX Arkitekter AB, Stockholm; Kungl. Hovförsamlingen Stockholm; Kerstin o Eric Ulander, Danderyd.
Minnesgåvor till skolan:
Anna-Stina Beijers minne:Gudrun Hansson, Visby.
Gunnar Blomqvists minne: Ulla Carlsson, Hovmantorp.
Sven Lindegårds minne: Rolf Andersson, Landskorna.
Harald Wejryds minne: Åsa o Tore Bergwall, Västerås.
Bengt Ingmar Kilströms minne: Helgeandssystrarna i Alsike.
Valborg Jonssons minne:Lennart Börjesson, Lidköping.
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Sigbrit Reisnerts minne.
Irénes minne: Lars Gustafsson, Kristinehamn.
Urban Holméns minne: Solveig Glans, Växjö; Ingeborg och Tore Furberg, Uppsala; Monica
Johansson, Rättvik; Tönnerviks Horwath Revision syd, Växjö; Jan Henningsson, Växjö; Brita-Stina och Sven-Erik Jonsson, Växjö; Björn-Fredrik Tollin, Växjö; Hannelore Bengtsson,
Växjö; Katarina och Olof Lindquist, Växjö; Margareta och Rune Gunnarsson, Växjö; Berit
Stigner, Jönköping; Karin Lindegård, Växjö; Barbro o Sven Lenhoff, Växjö; Ulla Carlsson,
Hovmantorp; Rolf Josefsson, Vaxholm; fam.Ingrid Laago o Karin Zätterman, Taberg; Eva
Orinius m fam.,Ödåkra; Kerstin Söderlund, Hovmantorp; fam. Adrian, Lund; Allan Eddeland,
Tibro; Berit o Bertil Wirefeldt, Hult; Birgitta o Roger Johansson, Växjö; Gunnel o Gunnar
Carlsson, Växjö; Kenneth Kimming, Växjö; fam. Joacim Wirefeldt, Hult; Inger, Ida o Gunnar
Hillerdal, Växjö; S:t Matteus församling, Stockholm; fam. Mathias Hedenborg, Växjö;
Världsbutiken Karibu, Växjö; Mirjan Liljesson, Växjö; Gunvor Holmén, Ljungby; Aina von
Bredow, Lennart Gustavsson, Grimslöv; Evelyn o Johnny Ottosson, Jönköping; Rolf o Birgitta Hermansson, Ljungskile; Birgitta o Lars Aldén, Tingsryd; S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö;
Anna Jönsson, Helsingborg; fam. Ewa o Per-Göran Svensson; Richard Grügiel, Växjö; Per
Tobiasson, Växjö; Birgit Fristorp, Kalmar; Kerstin o Pekka Oksanen, Taberg; Ann-Christin o
Sven-Olof Stridh, Växjö; Lennart Oldenburg, Bromma; Gunnel o Ragne Bogholt, Oskarshamn; Annica o Göran, Gudrun o Jan Wetter, Gränna; Lena o Carl-Wibert Holmén
m.fam.,Växjö; Karin Ljunghill, Växjö; Berit Skogmalm, Lammhult; Cecilia Karlsson, Lenhovda; Birgitta Karlsson, Växjö; Maria Bengtsson, Växjö; Birgitte Lill, Växjö; Cecilia Gahnsby, Växjö; Ingrid Nettervik, Växjö; Gunvor Gustavsson, Jönköping; Karl Lindblad; Kjell
Thorbjörnsson, Mariestad; Gun-Britt o Lennart Ulming, Gränna; Kjell o Marianne Petersson,
Ryssby; Eva o Peter Bexell, Kalmar; fam. Torsten Widén, Växjö; Bodil Ragnarsson,
Grimslöv; Paul o Maria Boqvist, Västra Frölunda; Kerstin o Stig-Göran Fransson, Landsbro;
Göran Åberg, Bankeryd; Inga-Lisa o Bengt-Ivar Peterson, Lammhult; Elisabeth o Magnus
Hullfors, Bor; Patrik Sassersson, Rottne; Per-Wilhelm Siwertsson, Växjö; Hans, Anna-Maria
o Anna Björkman, Växjö; Karoline Thörne, Växjö; Mona o Per Hansson, Kalmar; Rita o Lennart Fröberg, Urshult; Ulf Einvall, Växjö; Annika o Gunnar Andersson, Taberg; Gunnel o
Leif Norrgård, Döderhult; Christina o Roger Sjögren, Moheda; Anders o Kajsa Wejryd;
Växjö; Carin Frennevi, Växjö; Margareta o Alf Johansson, Kalmar; Helén o Bertil Bredmar,
Växjö; Birgit Lerman, Växjö; Personalen på Bokelundsskolan, Växjö; fam. Hultgren-Ramirez, Växjö; Jan-Åke Lindahl, Växjö; fam.Bo Paulsson, Lund; Ohlssons Frö Eftr.; Sylvia o
Bengt Swerlander, Vrigstad; Birgitta o Erik Jarl, Växjö; Bengt Stigner o Margaretha Lorentzi,
Växjö; Gåvor gm E.Nilssons begr.byrå, Växjö; Anna-Lisa o Torsten Ekberg, Värnamo; Gerd
o Erling Svensson, Gränna; Ingrid Backström, Göteborg; Ulrik Holmén, Charlotta Backström,
Elsa o Elvis, Göteborg; Karin Oldenburg, Lidingö; Christina Sjödin, Växjö; Hillevi Gustavsson, Taberg; Vibeke Bergman, Växjö; S:t Sigfrids Rotaryklubb, Växjö; Britt Bergman, Stockholm; Anna o Jan-Olof Johansson, Ingelstad; Birgitta o Lennart Halvardsson; Christer Eriksson o Kerstin Ahlberg.
Gåvor till sjukhuset under perioden 2006-02-07—-2006-05-01. Även om flera inbetalningar gjorts under perioden namnges gåvogivaren endast en gång:
Inger Ribbing, Nacka; Lars-Olof Juhlin, Lund; Per-Erik Åbom, Jönköping; Ola Gran, Nacka;
Greta Agestam, Kalmar; Ingemar Emrén, Uppsala.
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Kollektcirkulär

Tack för alla gåvor! Pengarna behövs mer än någonsin, och de kommer fram!
Kollekt till Betlehem passar bra alla tider på året. Här en vädjan att läsas upp i
kyrkan när kollekten går till Den Gode Herdens skola.

Kollekt till Betlehem

Bland alla nedslående rapporter från Israel och
Palestina kommer glada tillrop från Den Gode
Herdens skola i Betlehem – glädjen över att skolan
kan vara i full gång trots det deprimerande läget i
området.
För det roligaste barnen i Betlehem vet idag är att
få gå till skolan. Där öppnas dörrar och fönster
mot framtiden. Sådana öppningar är inte vanliga
nu i Betlehem. Instängd av betongmur och taggtrådsstängsel ligger staden försänkt med arbetslöshet, uppgivenhet och depression som följd.
Tack vare frivilliga gåvor från Sverige kan Den
Gode Herdens skola i Betlehem vara en kraft som
skapar öppningar tvärs genom gränser och murar.
Din gåva idag bidrar till fyrahundra Betlehemsflickors glädje och hopp.
Uppsala och Växjö i maj 2006

För Svenska Jerusalemsföreningen

Tore Furberg
biskop, ordförande
22

Jan-Olof Johansson
domprost, 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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: Arnoldhjertstrom@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: Domprost Jan-Olof Johansson, Kyrkogatan 6, 352 34 Växjö
tel och fax 0470-309 45, ansvarig utgivare för tidskriften.
E-post: sjs@brevet.nu
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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