
Fredshälsning!   Så ser det ut på den israeliska sidan av muren och gränskontrollen in till
Betlehem. Foto: JO Johansson
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Till församlingarna i Svenska kyrkan
Snart är det jul igen …
Julens stad är givetvis Betlehem. Och vi sjunger om Betlehem i både julsånger och -
psalmer. O Betlehem du lilla stad, hur tyst du ligger där …
Den poetiska idyllen har dock blivit krass verklighet. Inringad med mur och stängsel
och med en arbetslöshet som är uppemot 70 procent, finns inga expansionsmöjlighe-
ter så Betlehem förblir litet. Med utebliven turism och pilgrimsfärder har staden tyst-
nat.

I detta Betlehem finns Den Gode Herdens skola, en flickskola med 400 palestinska
elever från förskola upp till studentexamen. 
Genom skolan vill Svenska Jerusalemsföreningen, som driver skolan, bidra till att
vidga horisonten och bryta tystnaden – stärka kvinnors ställning i ett mansdominerat
samhälle och medverka till förståelse mellan olika folkgrupper och religioner. Som
kristen skola är den också ett stöd till den allt mindre kristna palestinska minoriteten
i det heliga landet.

Nu vädjar vi till alla församlingar i Svenska kyrkan inför den kommande julen att låta
någon eller några julkollekter gå till Den Gode Herdens skola i Betlehem. 
Det känns för många fint att just under julen få ge en gåva till dagens Betlehemsbarn.
Många församlingar har sedan många år låtit julkollekter gå till Betlehem, och vi hop-
pas att ni som gjort det vill fortsätta även i år och att fler vill göra det nu när behoven
är så stora.

I nästa nummer av tidskriften kommer det att finnas ett aktuellt upprop som kan
läsas upp i kyrkan när kollekten tas upp.

… och visst är det så att man kan ta upp kollekt till Den Gode Herdens skola när som
helst under året!

Svenska Jerusalemsföreningen grundades 1900 och har sedan dess varit verksam i Jerusalem
och Betlehem genom skolor och sjukhus. Idag driver föreningen Den Gode Herdens skola
och äger, underhåller och upplåter en sjukhusbyggnad till den palestinska hälsovårdsmyn-
digheten. 

Ärkebiskop em Gunnar Weman är ordförande och domprost Jan-Olof Johansson är direk-
tor.

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift utkommer med fyra nummer per år. Du som inte
får tidskriften hem till dig men vill ha det kan meddela detta på sjs@brevet.nu eller sätt in en
gåva till Svenska Jerusalemsföreningen på pg 2069-3 eller bg 401-3330 och ange på talongen
”ny medlem”.

Medlemsavgiften i Svenska Jerusalemsföreningen är 100 kr/år.
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Direktorn har ordet

40 år som gick …

40 år har gått sedan sexdagarskriget. Så långt kan
alla vara överens men om hur de 40 åren har gått är
meningarna inte bara delade utan helt motstridiga –
och kunde det vara annorlunda när det handlar om
krig och dessutom strider på för många helig mark?

Utmed den gamla huvudgatan i den västra israe-
liska delen av Jerusalem Jaffa Road lyser nu på
kvällarna slingor av kulörta lampor formade till en
Jerusalemsiluett med siffran 40 och Israel firar 40 år
av återförening, dvs Jerusalems återförening. 

Den jordanska armén drevs tillbaka från den gamla stadsmuren och bort genom
Juda bergsöken och över floden Jordan och den mur som skilde den arabiska östra
delen med Gamla stan från den israeliska västra föll. 

Taggtråden virades ihop och ingenmansland avminerades och låg öppet för gra-
tisparkering och fritt passerande.

Så småningom blev detta ingenmansland organiserad och asfalterad parke-
ringsplats och parkområde med palmer från Jeriko. Ingen tvekan om att Jerusalem
skulle förbli en enad stad så länge Israels regering fick bestämma.

Inringat med taggtråd
I Betlehem har inga illuminationer setts sedan millenieskiftet då kulörta ljussling-
or med Maria och Jesusbarnet i siluett lyste upp devisen ”Betlehem 2000”. Idag
finns bara resterna kvar av den klocka som skänktes till Betlehem av grekiska sta-
ten och som räknade ner sekunderna till tolvslaget nyårsafton 1999 och förkunna-
de fred med hjälp av 2000 fredsduvor.

Det som påminner om ett jämnt årtal är en dekal jag får se på en bil där kartan
över landet, som vi känner igen sen barnsben, har två röda fält, Västbanken och
Gaza, resten grönt, och med siffran 40 i rött, allt inringat med en svart taggtråd.

Det var många över hela världen som gladdes i juni 1967 och trodde att detta var
början till något nytt, och gott. Att denna återförening av Jerusalem skulle leda till
fred. Att segraren, Israel, nu skulle se sexdagarskriget som ett försvarskrig och inte
ett erövringskrig, och byta land mot fred.

Och det fanns många som trodde millenienatten i Betlehem att det faktum att
flera av de 2000 fredsduvorna hamnade i fyrverkeriet beroende på att klockan inte
gick riktigt rätt, var ett misstag som inte skulle tolkas symboliskt utan att freden
verkligen var på väg.

40 år av återförening – 40 år av ockupation.  
Ovedersäglig är den mur som nu byggts några kilometer från Jerusalemsmuren
som föll. Borta är barackerna vid gränskontrollen och ersatta med betonghus med
putsade fasader.

Borta är de lösa kravallstaketen och ersatta av fasta elektrifierade stängsel. 

forts sid 4
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Borta är de dammiga grusgångarna och ersatta av välbevattnade gräsmattor
med prunkande rabatter. Talande samma språk som Jerikos palmer utanför
Damaskusporten i Jerusalem.

De 40 åren som kommer? Hopplöshet, rädsla – på båda sidor om muren. Ett
Västbanken som oroligt undrar om samma sak kommer att ske där som i Gaza –
ett förödande inbördeskrig? Och kommer då världen att se på med samma cynism
när kriget rasar i Betlehem som man gjorde i Gaza?

Ingen vet. Alla oroar sig.
Med viss frenesi är det dock angeläget att påminna om att världens mest beröm-

da handslag på gräsmattan utanför Vita huset mellan Rabin och Arafat inte bara
var oväntat - ingen hade ens kunnat tänka den tanken några år tidigare.

Överenskommelsen höll inte, visst. Men låt oss grunna på vad det är för tanke
som ingen har tänkt idag som kan bli verklighet om några år! Detta område är inte
helt obekant med under …

Jan-Olof Johansson
direktor 
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Rektorsskifte på Den gode Herdens skola

Margo går – Aida kommer
Varje morgon  klockan åtta i 40 år har Margo Araj hälsat flickorna
på Den Gode Herdens skola med God morgon och de har svarat på
vackert arabiskt vis Ljusets morgon. 

Efter morgonbönen har ofta någon eller några av eleverna sprungit fram till hen-
ne, klamrat sig om hennes ben, tittat med tårfyllda och vädjande ögon på henne.
Och som en mor har hon klappat om ”sina” flickor och sagt deras namn, för inget
av de 400 elevernas namn har hon missat.

Miss Margo, så har hon alltid kallats av både elever och lärare, kom till skolan
som lärare när den nya
skolan stod klar, allde-
les intill Jerusalemsför-
eningens sjukhus,
strax väster om He-
bronvägen där den
fortfarande ligger. Ti-
digare hade den legat
närmare centrum i Bet-
lehem med Krubbans

Miss Margo lämnar rek-
torsstolen. Så här har
hon stått varje dag och
hälsat sina 400 elever i
flera decennier. 
Foto: LM Adrian
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torg och Födelsekyr-
kan, men när Jerusa-
lemsföreningen tog
över den kunde den få
nya lokaler, både bättre
och större.

Efter några år som
lärare fick hon tjänsten
som rektor. De flesta som besökt skolan minns henne säkert. Försynt men
bestämd. En självklar ledare för lärarkollegiet och med stor kännedom om barnen
och deras familjer.

Uppgiften att varje år gå igenom ansökningar från familjer om elevplatser för
sina barn har inte varit lätt. Roligt att meddela dem som fått en plats, men desto
svårare att meddela och förklara för dem som inte kunnat beredas plats. Efterfrå-
gan på elevplatser har alltid varit större än tillgången.

Efternamnet Araj avslöjar att hon kommer från Beit Jala, den del av Betlehems-
området som börjar där skolan ligger och som fortsätter klättrande upp till Pale-
stinas högsta punkt med det anspråksfulla namnet Everest. Många kommer säkert
ihåg när vi skrev och berättade hur hennes familjs hus bombades av israeliskt artil-
leri, och publicerade bilder på hur hennes och hennes mors lägenhet blivit obebo-
elig. Det var när unga palestinska militanta män sökte sig till trädgårdarna natte-
tid i Beit Jala för att skjuta mot den israeliska bosättningen Gilo. Vedergällning-
en var, när den var slut efter några månader, att 500 familjer fått sina hus mer eller
mindre sönderbombade av israelisk militär trots att de inte hade något att göra
med dem som smög omkring med sina gevär som knappast nådde bosättningen. 

Miss Margo besökte också Sverige för dryga tio år sedan och träffade många av
skolans gynnare här i Sverige.

Nya rektorn sitter i Betlehems kommunfullmäktige 
När hon sa upp sin tjänst i början av sommaren började arbetet med att få fram en
ny rektor. Det har också denna gång blivit en av lärarna, Aida Abu Muhor. Hon
kommer också från Beit Jala, där hon för övrigt sedan de första demokratiska valen
i de palestinska områdena sitter i kommunfullmäktige. Och som Miss Margo till-
hör hon den grekisk-ortodoxa kyrkan, S:t Nicholas, i Beit Jala.

Aida har också funnits på skolan länge, först som elev och sedan som lärare efter
utbildning vid Betlehems universitet. Hon är naturvetare och undervisar i kemi
och biologi. Hon har också en del undervisning på Betlehems universitet som hon
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Miss Margo går i pen-
sion efter 40 år på Den
Gode Herdens skola –
och Aida Abu Mahor
efterträder henne som
rektor. Foto: JO Johans-
son
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dock måste lämna när hon nu blir rektor. Hon har också utbildning i ledarskap och
management.

Som uppvuxen i och trogen Betlehem är hon känd och välbekant för folket, inte
nog så viktigt i denna del av världen där familjetillhörighet och släktband spelar
stor roll i livets alla skiften.

När vi uttrycker vårt stora tack till Miss Margo för hennes mångåriga och minst
sagt trogna tjänst – detta tack kommer naturligtvis att konkretiseras vid besök i
Betlehem – säger vi också ett varmt välkommen till Aida Abu Muhor som rektor
och önskar henne all lycka och kraft i tjänsten.

Jan-Olof Johansson
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Bättre skola i Betlehem med 
tätare samarbete med lutherska kyrkan

Styrelsen för Svenska Jerusalemsföreningen har fattat beslut om
att utveckla samarbetet med de lutherska skolorna för att förbättra
skolan och ge den en stabilitet inför framtiden genom att finnas
med i ett större sammanhang.

Utbildning och sjukvård har varit de två ben som Svenska Jerusalemsföreningens
verksamhet i Jerusalem och Betlehem stått på alltsedan starten för över hundra år
sedan.

Det var också den tyska motsvarighetens inriktning och har därmed också präg-
lat den palestinska lutherska kyrkans verksamhet, som växte fram ur den tyska
missionen i Palestina. 

Det är kyrkan som idag bär det långa namnet med den långa förkortningen, The

Jerusalemsföreningens
ordförande Gunnar
Weman besökte Den
Gode Herdens skola i
augusti och träffade bl a
Betlehems universitets
informationsansvarige
Carol Sansour Dabdoub
samt historieprofessorn
Adnan Musallam som
också är ledamot av vår
skolkommitté . 
Foto: JO Johansson.
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Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land (ELCJHL). Med nam-
net markerar man dess lokala palestinska historia och förankring idag.

Kyrkorna står för 25 proc av all skolundervisning i Betlehem
Denna lilla kyrka med färre än 2 000 medlemmar driver fyra skolor med 3 000 ele-
ver. De kristna skolorna tillsammans, det finns både katolska och ortodoxa, svarar
för undervisningen av 25 procent av det totala elevantalet i Betlehemsområdet.

För de kristna palestinierna och deras kyrkor har utbildning alltid varit viktigt
men med den utveckling, eller snarare avveckling, som nu sker av kristenheten i
Israel och Palestina, har skolverksamheten blivit allt viktigare för de kristna som
ett led i att få de kristna familjerna att stanna kvar i landet. Möjligheten till en god
utbildning för deras barn kan vara ett skäl att inte lämna landet.

600 familjer har lämnat Betlehem på sju år
Sedan år 2000 har 600 kristna familjer lämnat Betlehem som en följd av den poli-
tiska situationen och till viss del av den tilltagande fundamentaliseringen av islam.
Och nog finns det ett samband däremellan också.

Idag finns det ungefär 11 miljoner invånare i området, sju i Israel och fyra i
Palestina, dvs Västbanken och Gaza. Av dessa är endast 150 000 kristna. Och med
nuvarande trend kan kristenheten inom ett par decennier vara helt utplånad i det
heliga landet.

Biskop Munib Younan i den lutherska kyrkan har gång på gång betonat vikten
av bra skolor med god utbildning och med tiden har han denna betoning blivit allt-
mer stark. 

Det märks i det pedagogiska utvecklingsarbete som den lutherska skolstyrelsen
bedriver.

Den gode Herdens skola och kyrkan står varandra nära
Det har alltid varit naturligt att Den Gode Herdens skola samarbetat med de
lutherska skolorna i lärarfortbildning och temadagar för eleverna. 

Britt Bergman är Jerusa-
lemsföreningens fadder-
barnsansvariga. Varje år
går hon noga igenom
elevregister på plats i
Betlehem tillsammans
med skolans personal,
här sekreteraren Hannan
Alam.  
Foto: JO Johansson.
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Traditionalism, sekularism och utopism

Aspekter på religionens
roll i konflikten, del II
av professor Samuel Rubenson

Fortsättning på förra numrets artikel om religio-
nens roll i konflikten Israel – Palestina

I beskrivningen av islam idag har man
ofta skiljt mellan fyra olika former av islam: 
traditionalism, modernism, fundamentalism och sekularism.

Av dessa kan modernism och sekularism i ett större perspektiv föras samman.
Modernismen, d.v.s. religionens anpassning till det moderna västerländska sam-
hället med dess bakgrund i upplysningen och dess liberala, demokratiska och
kapitalistiska grunddrag, kan inte existera utan starka sekulära inslag, utan åtskill-
nad mellan den religiösa auktoritetens och den politiska och ekonomiska maktens
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Den Gode Herdens skola hade fram till 1960 den lutherska församlingen i Betle-
hem som huvudman. Den svenska skolan i Jerusalem som drevs av Svenska Jeru-
salemsföreningen tvingades stänga 1948 som en följd av kriget och 1960 kunde
föreningen ta över skolan i Betlehem från den lutherska församlingen som inte
orkade driva den längre.

Biskop Munib har också varit med i skolkommittén på Den Gode Herdens sko-
la i snart 20 år sedan han var församlingspräst i Beit Jala.

Nu har styrelsen för Svenska Jerusalemsföreningen fattat beslut om att utveckla
samarbetet med de lutherska skolorna för att förbättra skolan och ge den en stabi-
litet inför framtiden genom att finnas med i ett större sammanhang.

Bättre fortbildning för lärarna
Framför allt handlar det om ett pedagogiskt samarbete som innebär att våra lära-
re reguljärt ska kunna ta del av det fortbildningsprogram som finns inom det
lutherska skolsystemet och att skolans ledning kan få pedagogiskt stöd i utveck-
lingen av Den Gode Herdens skola.

Vi avser också att kunna använda oss av de administrativa program och perso-
nalsociala och -politiska system som den lutherska skolan har för att ge våra lära-
re och skolledningen en tryggare och mer stabil tillvaro än vi kan göra som en egen
liten enhet.

Detta ser vi som en möjlighet både till en ännu bättre utbildning för våra skol-
flickor och ett sätt att stödja den kristna närvaron i det heliga landet.

Från den lutherska kyrkan ser man med stor tacksamhet på det stora engage-
mang som finns i Sverige genom Jerusalemsföreningen och den vilja som före-
ningen har att driva skolan vidare.

Jan-Olof Johansson
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autonoma kompetensområde. Med traditionalism menas den form av religiöst liv
som baseras på i gemenskapen nedärvda allomfattande värderingar och uttryck.
Dess förutsättningar är antingen ett religiöst och därmed kulturellt homogent sam-
hälle eller, när det finns religiösa minoriteter, en form av social apartheid där
minoriteten utgör ett eget samhälle i samhället med intern religiös och i viss mån
kulturell autonomi. Medan islamisk traditionalism helt dominerat och fortfarande
till stor del präglar Mellanöstern har den judiska och kristna traditionalismen i
Mellanöstern länge levt i en slags sociala reservat.

Klar skillnad på judiska, muslimska och kristna kvarter
Även där man varit ekonomiskt helt integrerad och använt samma språk som
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muslimerna, har det alltid varit klart vilka stadsdelar, byar, yrkeskategorier och
positioner som varit kristna eller judiska. Man har haft sin kalender, sina fester,
seder och familjerätt, sin egen sociala hierarki, sina egna former för legitimitet och
stigmatisering. 

Men till skillnad från den islamiska traditionalismen har den judiska och krist-
na endast undantagsvis, främst i övre Egypten, förmått överleva moderniserings-
processen.

Utopism – vägröjare för löftenas uppfyllelse
Med utopism menar jag här den form av religiös tro och religiöst liv som betrak-
tar sig som vägröjare för en snar uppfyllelse av löftena om det fullkomliga livet.
Till skillnad från traditionell religion gäller det inte endast att i bestämda former
upprepa och vidmakthålla en ordning för tid och rum, utan framför allt att bereda
vägen för det kommande målet för historien, antingen som befrielse från förtryck
eller bekräftelse på den totala segern. Utopism av detta slag har hela tiden funnits
inom judendom, islam och kristendom också i Mellanöstern. 

Utopism – religionens politiska retorik
Inte minst har utopismen haft karaktären av en religionens politiska retorik, en
möjlighet att uttrycka otillåtet uppror, bortförklara politiska nederlag eller legiti-
mera och popularisera politiska och militära aktioner. Dess inflytande har dock
begränsats av att flertalet människor inte bara stått helt utanför det politiska livet
utan sett detta främst som ett hot mot en bräcklig vardagstillvaro säkerställd
genom bevarande av traditionen.

Sekularismen är importerad till Mellanöstern
Sekularismen, vars karaktärsdrag är skapandet av ett av religiös tradition obero-
ende samhälleligt och politiskt liv, har i Mellanöstern inte, som i Europa, vuxit
gradvis ur en på många sätt gynnsam religiös bakgrund, utan importerats i sin
utpräglade moderna gestalt. Samspelet mellan traditionalism och utopism har
därmed kastats över ända. 

Medan traditionalismen trängts tillbaka har utopismen förändrat karaktär och
snarast förstärkts. Medan det politiska livet och den politiska eliten i Mellanöstern
till stor del antagit en sekulär hållning har utopismen flyttats över till alternativa
politiska grupper med stark folklig förankring.

Försvagandet av traditionalismen genom snabba samhällsförändringar har ställt
människor inför det mycket mer radikala valet mellan sekularism och utopism. 

Sekularismen hänger ihop med västerländska idéer
Sekularismens starka förankring hos den ekonomiska och politiska eliten, och dess
bindning till västerlandet och dess kristna tradition har gjort det naturligt för
många muslimer och judar att allt starkare anknyta till utopistiska drag. Dessutom
har inte minst den moderna tekniken, utbildnings och organisationsmöjligheterna
skapat helt andra förutsättningar för idérörelser som den religiösa utopismen, vars
livsförutsättningar inte på samma sätt som traditionalismen förutsätter ett sam-
hälle med låg mobilitet och fast social hierarki. 

På många sätt kan man säga att traditionalismen, i såväl islamisk som judisk
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miljö under trycket av sekularism alltmer antar utopismens drag.
En enkel modell för att beskriva denna förändring av religiös kultur i Mellanös-

tern skulle kunna se ut som följande:

Det som tidigare var en spänning har idag alltmer blivit en i både islamisk och
judisk miljö alltmer brisant konflikt. På ena sidan står en förening mellan traditio-
nalism och utopism, folkligt förankrad, praktiserad och starkt oppositionell, på
andra sidan en lika folkligt förankrad och praktiserad, men med eliten förbunden,
sekularism. 

Inte bara religiös eller nationell konflikt
Att kort skriva om religionens roll i Mellanösternkonflikten inbjuder inte bara till
starka förenklingar som riskerar att vara missvisande, utan också till att föra reso-
nemanget på en rätt abstrakt och principiell nivå. Detta har dock fördelen att det
sagda inte är helt avhängigt av dagspolitikens svängningar, vilka man kan följa på
annat sätt. Ovanstående resonemang har tvärtom avsikten att bidra med redskap att
analysera det som sker och rapporteras. Framför allt har avsikten varit att visa att
man inte enkelt kan skildra Mellanösternkonflikten varken som en religiös konflikt
eller som en nationell konflikt. Tvärtom kan man på såväl judiskt som muslimskt
håll finna för den politiska konflikten avgörande konflikter om religionens roll. 

Utopism och sekularism – svårt att förena
Svårigheten att bemästra den politiska situationen har i hög grad med dessa kon-
flikter att göra. I den första fasen (1936–1973) var det i hög grad oförenligheten
mellan den arabiska politiska utopismen och den sekulära nationella sionismen
som gjorde kompromisser omöjliga. I den senare fasen, som vi fortfarande befin-
ner oss i har det blivit den judiska och den muslimska radikala utopismen som för-
hindrar en framväxande kompromiss mellan sekulära israeliska och palestinska
intressen.

De kristnas roll i konflikten idag är naturligt nog underordnad judarnas och
muslimernas, eftersom de endast utgör ett par procent av befolkningen i Israel och
Palestina. 

De många kristna palestinier som, tack vare högre utbildning och förankring i
västerländsk tradition, intar framskjutna positioner framstår dessutom i regel som
programmatiskt sekulariserade och inte sällan i konflikt med de kristna religiösa
ledarna. 

1) Mellanöstern före 1900:

TRADITIONALISM <——————————> UTOPISM
folklig spänning elitär
praktiserad retorisk

2) Mellanöstern idag:

TRADITIONALISM — UTOPISM <————> SEKULARISM
folklig konflikt folklig & elitär
praktiserad praktiserad
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Olika kristna sätt att se på ”det heliga landet”
Det kan vara av intresse att skärskåda de olika kristna sätten att se på ”det heliga
landet”. Lite förenklat skulle man nämligen kunna karakterisera dessa som ett tra-
ditionalistiskt, ett utopistiskt och ett sekularistiskt, och i det sammanhanget fråga
sig om inte det har varit till skada att de två senare, i västerlandet förankrade, helt
fått dominera på bekostnad av det i Mellanösterns kristenhet och i hela östkyrkan
förankrade. 

För den ortodoxa traditionen, som dominerat i Mellanöstern, liksom för stora
delar av den katolska, båda här identifierade med traditionalism, är det avgöran-
de i ”det heliga landet” åminnelsen av vad som där skett och som aktualiseras i de
riter som utförs på de heliga platserna. För pilgrimen, liksom för den bofaste krist-
ne är deltagandet i den gudstjänst som aktualiserar historien och framtiden på des-
sa avgörande platser det som står i centrum. Folket, landet och lagen transcende-
ras i liturgins universalitet och symbol-språk. Platserna är avgörande som geogra-
fiska nedslag av en historia som är en berättelse om människan, en spegel för varje
kristens liv. 

Vem som härskar spelar mindre roll
Så länge gudstjänster får pågå och pilgrimer fritt resa till och från platserna är frå-
gan om vem som härskar av ringa betydelse. Inte heller förväntar man sig att några
löften i Bibeln får sin uppfyllelse i politiska eller nationella händelser.

I den västliga kristenheten idag återfinns framför allt två mot varandra kritiska,
för att inte säga fientliga, synsätt. Det ena, här identifierat med utopism, innebär
att man i den närmaste framtiden förväntar sig historiskt gripbara uppfyllelser av
profetior som en förvarning om tidens slut. Inte minst utgör den judiska invan-
dringen till Palestina och staten Israels upprättelse ett sådant ”tecken”. Det gäller
därför att stödja denna utveckling, som för många också innefattar en omvändel-
se av judarna till kristen tro. 

Palestinierna hindrar Gud
Konflikten mellan Israel och palestinierna om landet ses här nästan uteslutande
som en religiös konflikt där Gud står bakom, ja egentligen utgör ena parten. Det är
Gud som för tillbaka sitt folk till det utlovade landet. Det är därför rätt naturligt att
de som söker hindra detta, palestinierna, identifieras med Guds motståndare.

En följd blir att medan bilden av islam som Kristi motståndare förstärks måste
de kristna palestiniernas existens på olika sätt förnekas. 

Kristen sionism
Detta synsätt har sina rötter i de starka eskatologiska strömningarna som mot
reformert bakgrund utvecklades i den amerikanska protestantismen under 1700-
och 1800-talet och gav upphov till den kristna sionismen. I Sverige fick denna eska-
tologiska eller utopistiska tradition fr.a. fäste i de amerikanskt inspirerade väckel-
serörelserna och har sedan lett till den starkt pro-israeliska hållning som ännu
präglar stora delar av svensk frikyrklighet.

Det finns inga ”heliga platser”
Det andra synsättet, här identifierat med sekularismen, innebär ett avståndstagan-
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de från tanken på särskilda platser som heliga och landet som ett ”heligt land”.
Konflikten ses ur detta perspektiv helt och hållet som en strid om mark och vatten
där två folk har rätt att få sina intressen tillgodosedda, och där de kristna bör stå
på de förfördelades sida. Det avgörande är rättvisa och demokrati. 

Detta betyder att man i varierande grad står på den palestinska sidan i konflik-
ten och hävdar palestiniernas rätt till landet, till en egen stat och till att få återvän-
da eller åtminstone kompenseras för förlorad mark och egendom. Detta betyder
inte att judarnas rättigheter inte skall försvaras, men någon rätt baserad på Bibeln
godtas inte. 

Solidaritet med den svagare sidan
Förutom kraven på rättvisa och fredlig samexistens och solidariteten med den sva-
gare och lidande parten utgör de bofasta kristna, som ju utan tvekan är den sva-
gaste gruppen, den viktigaste anknytningspunkten. Det är inte, som man ofta
säger, ”de döda” stenarna som är heliga utan ”de levande”. 

Hos de kristna palestinierna, som man gärna lyfter fram, finns anknytnings-
punkten för idealen om en modern sekulär stat där judendom, kristendom och
islam möts och de kristna framstår som medlarna. Att slå vakt om dessa är att ver-
ka för en fortsatt kristen närvaro. 

Propalestinskt synsätt i Sverige
Även detta pro-palestinska och sekularistiska synsätt har i Sverige till stor del sitt

Klippmoskén, Klagomuren och den evangeliska kyrkan ligger nära varandra i Gamla stan
i Jerusalem. Foto: LM Adrian.
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fäste inom frikyrkligheten. Men eftersom de flesta kristna palestinier, som ju
antingen tillhör en ortodox eller en med Rom unierad östkyrka, inte delar denna
grundsyn, innebär det att den kristna närvaro man slår vakt om är den som är en
spegel av den egna, och som just därför är minst benägen att hålla fast vid de heli-
ga platserna.

Till sist skulle jag vilja hävda att vid sidan av de olika tillfälliga politiska kom-
promisser som med mer eller mindre kraftiga påtryckningar till slut måste till, är
det avgörande för konflikten att judar, kristna och muslimer finner vägar till en
djupare insikt om sig själva och varandra uttryckt i en religionsteologi som verkli-
gen kan bejaka den andre och utgöra en stark underbyggnad för en sann och
utbredd religionsfrihet. 

Reflektera över Skriften!

För att detta skall vara möjligt krävs å ena sidan en vidare religionsdefinition än
den det sekulära västerlandet erbjuder, en där den som slår vakt om sin religion
inte genast blir utdefinierad och ställd mot väggen, å andra sidan en öppenhet för
de religiösa berättelsernas och de heliga platsernas mångtydighet. 

Tanken på den heliga textens entydighet identifierad som dess historiska och
konkreta skikt är ett tungt arv att bära, och inte minst den kristna traditionen och
främst dess protestantiska gren, borde besinna sitt ansvar och ta hjälp av den tidi-
ga kristenhetens djupa reflektion över Skriften, en reflektion som gjorde det judis-
ka folkets historia till en också för greker och romare begriplig allegori, ett arbete
som faktiskt inleddes av en jude, Filon från Alexandria. 
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Gåvoredovisning 
för tiden 1 september 2006 – 31 augusti 2007

Det är med stor tacksamhet vi lämnar denna gåvoredovisning för det gångna
verksamhetsåret, som sammanfaller med läsåret. Intäkterna har ökat och detta
gör det möjligt att fortsätta skolans verksamhet i oförändrad skala och att för-
bättra den.

Sjukhusets behov av renovering kan också påbörjas med hjälp av de gåvor
som kommit in samt med de hyresintäkter som beräknas komma in under hös-
ten från den palestinska hälsovårdsmyndigheten.

Ett stort och innerligt tack till alla gåvo- och bidragsgivare!
/Styrelsen

Redovisning av influtna penninggåvor under tiden 2007-04-28 - 2007-09-12.  
Även om flera inbetalningar gjorts under perioden namnges gåvogivaren bara en gång.

Gåvor till skolan och medlemsavgifter:
Agestam, Greta, Kalmar; Ahlberg, Kerstin; Allbrandt, Lars, Stockholm; Andersson, Göta, Sol-
lentuna; Andersson, Rafael, Tyresö; Arwitz, Gun o Tommy, Stockholm; Aurelius, Eva o Erik,
Skara; Aurelius, Gudrun o Bengt Gustaf, Norrköping; Axelsson,  Roland; Back, Arne, Upp-
sala; Barlöv, Anna-Birgitta, Lund; Bergh, Folke, Uppsala; Berglund, Ilona K, Tullinge; Berg-
man, Britt, Stockholm; Bergman, Kerstin, Linköping; Bergsten, Torsten, Uppsala; Berwill, Ulf,
Ängelholm; Blomgren, Gunnar, Hestra; Blomgren, Lennart, Hestra; Bodin, Bertil, Ånge; Bol-
ling, Lennart, Växjö; Boson, Eva-Lisa, Råå; Bothén, Linnéa, Lund; Bram, Agneta; Brannström,
Cecilia, Tyresö; Bruno, Birgitta, Örnsköldsvik; Bäckman, Maria, Vindeln; Bäckman, Sven,
Vindeln; Carlsson, Björn-Eric o Christina, Växjö; Carlsson, Gösta, Borås; Carlsson, Ulla, Hov-
mantorp; Collste, Ulla o Bengt, Stockholm; Daller, Christina, Karlstad; Diab, Edward, Sim-
rishamn; Djokovic, Gullan, Skillingaryd; Edström, Gurli, Skellefteå; Edvardsson, Ian, Göte-
borg; Ekhem, Bengt, Båstad; Ekholm, Anders, Södertälje; Ekman, Anders o Rolf Pers, Bor-
länge; Ekström Bo, Stockholm; Engquist, Karl-Gösta, Överum; Eriksson, Britas Lennart, Väs-
terås; Eriksson, Christer, Norrtälje; Ervasti, Marjut, Skärholmen; Fahréus, Ursula o Stig, Väx-
jö; Fam Adrian, Lund, Fisk, Lorens Axelsson, Borlänge; Franzén, Sigrid, Hovmantorp; Fridh,
Maria, Alingsås; Frithz, Anna-Lisa, Strängnäs; Green, Per, Jönköping; Greiff, Charlotta, Äng-

Gåvor och andra bidrag 1 sept -06—31 aug -07 1 sept -05—31 aug -06

Medlemsavgifter 45 700 59 750
Faddergåvor 334 656 315 933
Gåvor till skolan 955 155 650 347
Födelsedags- och minnesgåvor 
och andra hyllningsgåvor till skolan 184 430 161 085
Kollekter 1 638 313 1 547 089
Pro Fide – till tidskriften 40 000 25 000
Gåvor till sjukhuset 16 961 21 487
Johanniterorden – till sjukhuset 100 000 65 000

_____________ _____________

3 315 215 2 845 691
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elholm; Grunnesjö, Bertil, Delsbo; Grügiel, Richard, Växjö; Gunnarsson, Margareta o Rune,
Växjö; Gustafsson, Elizabeth, Nässjö; Gustafsson, KiJa, Växjö; Gustafsson, Lars, Kristine-
hamn; Gyllenör, Birgitta o Göran, Vejbystrand; Göransson, Lars, Norrköping; Hagman, Berit,
Lammhult; Hallberg, Göran, Vingåker; Hansson, Hans o Karin, Åhus; Helen, Tomas, Hud-
dinge; Henriksson, Eivor, Ingatorp; Hillerup, Marianne o Vera, Helsingborg; Hoff, Lena o
Michael, Höganäs; Hullfors, Anders, Reftele; Hultberg, Lena, Rydaholm; Hägg, Tore, Borås;
Jarl, B., Växjö; Johansson, Lena o Jan-Christer, Växjö; Johansson, Margareta o Alf,  Kalmar;
Johansson, Stig, Älvsbyn; Johansson, Sven, Stockholm; Jonsson, Åsa, Uppsala; Jönsson, Har-
dy, Bjärnum; Jönsson, Per, Kungsbacka; Kantola, Anna-Lisa, Gislaved; Karlsson, Elsa, Hoj-
om; Karlsson, Eva, Växjö; Kohls, Per Olof, Stockholm; Kullenberg, Christina, Kungälv; Len-
hoff, Barbro o Sven, Växjö; Lindberg, Inger, Tibro; Lindberg, Margit, Spånga; Lindblad,
Bernt, Nybro; Lindegård, Boel, Kalmar; Lindén, Tobias och T. Lundström, Hägersten; Lind-
gren, Gerd M., Järfälla; Lindman, Anders, Göteborg; Lindroos, Aarno o Marianne, Gävle;
Lindvall, Peter, Uppsala; Ljungkvist, Rune, Leksand; Ljungquist, Kerstin, Mönsterås; Lund-
gren, Sten, Uppsala; Lundkvist, Karin o Sixten, Härnösand; Lundkvist, Kerstin, Vallentuna;
Lundström, Bo, Huddinge; Lundström, Karin, Huddinge; Lööv, Tommy, Västerås; Malm-
ström, Lisbeth o Einar, Lund; Marin, Barbro, Mölnlycke; Marklund, Stig, Vännäs; Metsävai-
nio,  Monika, Junosuando; Milveden, Uppsala; Mobeck, Christer M:son, Norrköping;
Mogren, Mikael, Uppsala; Mårtensson, Astrid, Lund; Nilsson, Britt-Mari, Tävelsås; Nilsson,
Lars, Alfta; Nordström, Ingrid, Solna; Nyberg, Elsa, Västerås; Nygren, Tore, Linköping;
Nyström, Lars, Uppl.Väsby; Odén, Elisabet, Helsingborg; Oldenmark, Gunnel, Härnösand;
Olsson, Birgit, Jämjö; Olsson, Sven, Malmö; Ottosson, Magnus, Uppsala; Person, Göran, Gli-
måkra; Persson, Fredrik, Sundbyberg; Persson, Gunnel, Lund; Persson, Ingegärd, Malmö;
Petersson, Elsa, Diö; Petersson, Eva o Ingemar, Värnamo; Petersson, Lars-Erik,  Rottne;
Qvarnström, Sture, Jönköping; Rahne, Märta, Trollhättan, Rehn, Kerstin, Tingsryd; Ribbing,
Per, Kungsgården; Rosberg, A-L, Munkfors; Rosengren, Bo, Älta; Rosengren, Hans, Ljung-
byholm; Rubensson, Björn, Forsvik; Rudberg, Signe, Borås; Runmark, Åke, Lund; Sandén,
Daniel, Lerum; Sandgren, Ingrid Ydén, Gränna; Schyldt, Stig, Täby; Severin, Lennart, Järfäl-
la; Signér, Magnus, Växjö; Sitell, Knut, Växjö; Sjöberg, Georg, Växjö; Sjörén, Toivo, Bromma;
Spjuth, Monica o Christer, Mullsjö; Starke, Håkan, Varberg; Steensrum, Lars-Gösta, Linkö-
ping; Stenvall, Ingeborg, Växjö; Stille, Per, Växjö; Stojkovic, Agneta, Uppsala; Stridh, Ingrid
o Sören, Växjö; Styf, Margareta, Sundsvall; Ståhl, Märit, Johanneshov; Svanström, Margare-
ta, Jönköping; Svennebring, Ingemar, Jönköping; Svensson, Tommy, Falkenberg; Torbjörns-
son, Henrik, Stockholm; Tranesjö, Rauni, Linköping; Tretom, Bo, Grebbestad; Tunström,
Martin, Växjö; Ungelheim, Iréne, Göteborg; Uppman, Brit, Broakulla; Walles, Elsa, Malmö;
Wendel, Elisabeth, Ullared; Werner, Torbjörn, Karlskrona; Westerdahl, Julia o Susanne, Bjär-
red; Westin, Sven, Skoghall; Westrin, Marianne, Sundsvall; Wickberg, Barbro, Sköndal;
Wikerstål, fam.; Växjö; Wilén, Ulla, Tibro; Wilhelmsson, Håkan E, Lund; Willgren, fam.,
Lycksele; Yttergren,  Anna, Piteå; Zandler, Urban, Växjö; Åberg, Göran, Bankeryd; Åkerlund,
Gullvi o Carl-Eric, Växjö; Åshuvud, Ingrid, Lund; Ödquist, Gustaf, Göteborg; Östlund, Brit-
ta o Roland, Jakobsberg.

Fadderbarnsgåvor
Adrian, Maria, Växjö; Alberius, Johan, Habo; Andersson, Bill-Göran, Skoghall; Aspernäs,
Marie-Louise, Bergkvara; Berg, Göran, Växjö; Bergman, Hild, Stenberga; Bernhold, Mats,
Helsingborg; Bjärreds förs.; Bolling, Lennart, Växjö; Brannström, Cecilia, Tyresö; Brännkyr-
ka förs:s fredsgrupp; Byarums kyrkl.samf.; Carlsson, Gunnel o Gunnar, Växjö; Christina
Petersson, Ramkvilla; Dahlström, K Peter, Lund; Egnell, Helene, Stockholm; Ehlton, Micha-
el; Eliasson, Sigrid, Kungälv; Eriksson, Bernt o Kristina, Lund; Eriksson, Christer, Norrtälje;
Eriksson, Kristina o Bernt, Lund; Ezelius, Anna-Greta, Västerås; Falkman, Christina, Stock-
holm; Falkman, Henric, Stockholm; Fast, Dag, Stockholm; Flens kyrkl.syför.; Gränna
kyrkl.arbetsför.; Gullmo, Eva, Helsingborg; Gunnarsson, Margareta o Rune, Växjö; Gustafs-
son, Inga-Lisa, Växjö; Hansén, Samuel, Stockholm; Hansson, Karin o Hans, Åhus; Helgesta-
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Hyltinge kyrkl.syför.; Jacobsson, Greta, Stockholm; Joelson, Karin., Säter; Johansson, Joakim
o M., Billdal; Johansson, Stig, Älvsbyn; Johnsson, Jonas, Visby; Jonsson, Brita-Stina o Sven-
Erik, Växjö; Karlsson, Ulla, Sparreholm; Kimming, Kenneth, Växjö; Knista kyrkl.syför., Fju-
gesta; Kohls, Per Olof, Stockholm; Lagersten, fam., Bandhagen; Laxvik, Åsa Burman, Ljuste-
rö; Levin, Leif o Barbro, Axvall; Lindén, Gunilla, Stockholm; Lundberg, Ruth, Hisings-Backa;
Lundmark, Ingvar, Bräkne-Hoby; Lundquist, Ann-Marie o Lars, Arlöv; Lundqvist, Elisabet,
Nälden; Lönneberg, Tina, Färjestaden; Lööv, Tommy, Västerås; Nelson, Ann-Marie, Klippan;
Nilsson, I., Göteborg; Nilsson, Margareta, Nyköping; Nilsson, Martha, Klippan; Norin, Stig,
Uppsala; Norrköpings soroptimistklubb; Oredsson, Kjell-Arne, Kalmar; Persson, I., Malmö;
Persson, Ylva, Göteborg; Petersson, Christina o Folke, Ramkvilla; Ribbing, Margit, Kalmar;
Ränneslövs kyrkl.arb.krets; Sahlin, Elisabeth, Stockholm; Signér, Magnus, Växjö; Sjösås
kyrkl.samf.; Skara Pastoratskassa; Stojilkovic, Birgitta; Åkersberga; Stora Köpinge förs.;
Strängnäs, domprostgårdens syför.; Strömberg, Christina, Enskede; Styrbjörn, Inger, Gamle-
by; Sundström, Gunvor o Karl-Anders, Täby; Turesson, Ewa, Nora; Tängmark, Ronnie, Mjöl-
by; Tölö kyrkl.sykrets; Viby förs.; Wiking, Eivor, Täby; Wimmer, Kerstin, Lund; Vittsjös
kvällsgrupp; Wretmark, Astrid A, Visby; Åberg, Chatarina, Nyköping; Örkelljunga
kyrkl.syför.; Örtberg, Ulla, Stockholm;

Kollekter och bidrag
Almesåkra kyrka; Alvesta-Benestads kyrkl.arb.krets; Anderstorps förs.; Anundsjö-Skorpeds
kyrkl.samfl.; Bankeryds kyrka; Barkeryds förs.; Berga kapellsyför., Högsby; Bergunda fors.;
Bjärke förs.; Bjärreds förs.; Blentarps förs.; Bollnäs-Ovanåkers kyrkl.samf.; Bomhus förs.:s
arb.krets; Borgholm – syför.dag norra Öland; Brännkyrka förs.; Burseryds kyrkl.arbetskret-
sar; Bygdeå kyrka; Dalarö-Ornö-Utö förs.; Dalhems förs.; Danderyds förs.; Delsbo förs.;
Döderhults förs.; Döderhults kyrkl.syför.; Dörby förs.; Ekeberga förs.; Farshult-Jonstorps
förs.; Femsjö förs.; Filborna förs.; Flemmingsbergs förs.; Forserums förs.; Forshälla förs.; Färg-
elanda förs.; Grinneröds förs.; Gustav Vasa förs.; Götlunda kyrka; Hishults kyrka; Hjelmse-
rydsstiftelsen; Hjärnarp-Tåstarps förs.; Hossmo förs.; Hälleberga förs.; Härlövs förs.; Härnö-
sands Kvinnor för Mission; Härnösands stift; Hästveda kyrka; Hästveda kyrkl.arbetsför.;
Häverö-Singö fors.; Högalids förs.; Högsby kyrkl.samf.; Höja kyrka; Höörs förs.; Höörs kyr-
ka; Jakobsbergs förs.; Järfälla kyrka; Järstorps förs.; Jönköpings Sofia förs.; Kalmar Heliga
Korsets kyrka; Kalmar S:t Johannes kyrka; Kalmar kyrkl.samf.; Karbennings kyrka; Karls-
lunda förs.; Katarina kyrkokassa (insaml.medel); Katrineholm-Stora Malms förs.; Kisa förs.;
Klippans förs.; Knista kyrka; Kristinehamnscirkeln; Kulladals förs., (tack för föredrag av Bir-
gitta Ericsson Löfgren resp. K G Hammar); Kullakretsen i Kulladals förs.; Kvidinge kyrka;
Källby förs.; Källeryds förs.; Källstorps förs.; Laholms förs.; Lane Ryrs kyrka; Lausanne,
Svenska förs.; Lenhovda o Herråkra församlingar; Linköpings S:t Hans o Landeryds kyrkor;
Ljuders förs.; Ljungby  förs. (H-län); Ljungby Mariakyrkan; Ljungs förs.; Ljusnarsbergs förs.;
Lomma förs.; Loshults förs.; Luleå domkyrkoförs.; Lunds domkyrka; Lunds kyrkl. Samf.;
Lycksele förs.; Malmbergets förs.; Malmö, Svenska kyrkan; Mariefreds förs.; Mora
kyrkl.samf.; Munkarps kyrka; Möllevångens förs.; Mönsterås förs.; Norbergs kyrka; Norsjö
ekumeniska råd; Nässjö förs.; Näsums förs.; Nävertorps kyrka; Oskars förs.,  Stockholm;
Oskarshamns förs.; Resteröds förs.; Risinge förs.; Risinge kyrka; Roma kyrkl.samf.; Ryda-
holms förs. (vägkyrkan); Rydaholms förs.; Rödbo förs.; S:t Mikaels förs, Huddinge; Sankt
Hans kyrka, Lund; Sankta Maria kyrka, Linköping; Skarpnäcks förs.; Skede förs.; Skogslyck-
ans förs., Växjö; Skummeslövs förs.; Skäggetorps kyrka; Slottskyrkan, Stockholm; Slätthögs
förs:s juniorer; Slätthögs kyrkl.syföreningar; Sollefteå förs.; Sollefteå-Boteå kyrkl.samf.(Påsk-
nattsbuffé); Stora Köpinge förs.(insamling vid föredrag av Lisbeth Malmström); Stora
Köpinge förs.; Strängnäs domkyrkoförs.; Sundsvalls Gustav Adolfs förs.; Sättna förs.; Säve
förs.; Södertälje kyrkl.samf.; Södra Sandsjö förs.; Teleborgs förs.; Teleborgs kyrka, Växjö; Ten-
sta förs.; Tofteryds kyrka; Trelleborgs förs.; Tumba kyrkl.syför.; Tysslinge förs.; Tånnö kyrka;
Täby förs. (second hand); Täby förs.; Tävelsås förs.; Urshults förs.; V.Karups kyrkl.syför.;
Vederslövs förs, Villie förs.; Voxtorps kyrkl.samf.; Värmdö Förs.; Värnamo kyrkl.samf.; Väs-
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by kyrkl.syför.; Västerstads förs.; Västra Eneby förs.; Växjö domkyrkoförs.; Växjö Maria förs.;
Växjö Maria Johannesgården; Åhus förs.; Åseda-Nottebäcks kyrkl.samf.(onsdagsträff); Älgå
förs.; Älmeboda förs.; Älvsby förs.; Ängelholms kyrka; Ärentuna förs.; Öckerö förs.; Öjaby
förs.; Öjaby syför.; Örebro kyrkl.samf.; Örebro Olaus Petri förs.; Ör-Ormesberga förs.; Össe-
by förs.; Österhaninge förs.; Östersunds förs.; Överjärna, Ytterjärna o Vårdinge förs.

Hyllningsgåvor till skolan
Veronika Erikssons prästvigning: Inga-Marie Liljedahl, Umeå; Fam. Ericzon, Jokkmokk; Berith
o Tord Nestorsson, Sundsvall; Judith, Birgitta, Ida, Sorsele; fam.Lars-Erik Eriksson, Djupfors;
Ulla Klerkestam, Upplands Väsby; Marja o Margit Pihl, Uppsala; Suzann, Robin, Hampus,
Christopher och Jens Mårtensson, Uppsala; Mikael o Alicia Dassoum, Örebro; Erika Nes-
torsson o Fredrik Pettersson; Boel Ljunggren; Marianne Häljeryd, Järna; Aina Lindblom,
Lycksele; Peter, Marie, Maria, Hanna o Martin Sandström, Uppsala; Asta Fredriksson, Gam-
melstad; Katarina Adamsson, Ann-Sofie Lönngren, Härnösand; Eva Nilsson, Västerås; Hele-
na Kriström, Hans o Herman, Umeå; Berit Fredriksson, Luleå; Anna-Stina Lindblom, Lyck-
sele.  
Elisabet Hanssons o Daniel Bexells vigsel: fam. Ann-Marie Nelson och Glenn Nilsson, Klippan.
Ann-Sofie Fångs prästvigning: Margareta o Alf Johansson, Kalmar.
Viktors dop: Anders Ekman, Rolf Pers, Borlänge.
Vincents dop: Ulrika o Mattias Andersson, Gräddö.

Födelsedagsgåvor till skolan
Christer Eriksson, 65 år: Ulla Dogen, Rimbo; Häverö-Singö förs.; Gunnel o Jan Wall, Gräddö;
Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala; Lars o Britt Andersson, Finspång; Lennart o Hanna Våg-
lin-Jansson; M-B o T Törnqvist, Norrtälje;  Rolf Schwer, Norrtälje; Göran o Thove, Inger o Åke
Öhman, Grisslehamn; Sofia Losell, Norrtälje; Håkan o Anita Andersson, Härnösand; Solbritt
Ericson Blomberg, Norrtälje; Gunilla Björling, Anna-Greta Löthman, Anders Karlsson, Bir-
gitta Holmström, Norrtälje; Vera o Thage Skoglund, Hallstavik; Staffan Lundqvist, Väddö;
Thomas Rehnberg, Norrtälje; Britt Bergman, Stockholm.
Carl-Henrik Stade föd.dag:  Gunvor o Karl-Anders Sundström, Täby. 
Helene Egnell, 50 år:  Marie-Anne Gustafson, Örebro.
Ingrid Hammar, 70 år: KG Hammar m. storfamilj.
Bernt Ericsson, 65 år: Kollegerna i sjukhuskyrkan. 
Sven Lenhoff, 70 år: Växjö kyrkl.samf.; Astrid o Claes-Ingvar Agné, Bor; Jan-Olof Johansson,
Växjö.
Kristina Lindström, 50 år: Arbetskamrater o vänner i S:t Hans förs., Lund; Thomas Hennings-
son m. fam. ; Åsa o Anders Gustavsson, Birgitta o Sven Erik Ormelius, Birgitta o Lars-Olle
Armgaard, Hans-Göran Boklund, Trunesh Namarra, Karin Oscarsson, Ester Ytterbrink,
Catarina Cramnert, Marie-Louise Remnéus, Eva o Sven Katsler, Ragnar Bremle, Joakim
Nordqvist, Maria o Magnus Edholm, Fam Adrian, Lund, Rut o Torsten Ehrlow, Björn Ryde-
lius, Inga Andersson, Olga Majer, Eva o Folke Bohlin, Anna o Robert Jivegård, Kristina
Jakobsson o Per Harrysson, Rose-Marie o Daniel Rubensson, Bengt  Aronsson, Kristina o
Mattias Alveteg, Thomas Frennstedt, Lund. 
Gunnar Weman, 75 år: Jan-Olof Johansson, Växjö.
Lars Gustafsson, 90 år: Marianne o Per Bernemyr, Mattias, Hanna o Moa, Anna o Emelie, Tul-
linge.
Birgitta Johansson, 70 år: Barbro o Sven Lenhoff, Växjö.
Marie Laune  Blomstrand, 70 år: S:t Mikaels arb.krets, Visby.
Gudrun Hansson, 75 år: S:t Mikaels arb.krets, Visby.
Gunnar Lundin, 80 år: ”i stället för presenter”.
Barbro Andersson, 70 år: Gudrun Hansson, Visby.
Erland Andersson, 75 år: Gudrun Hansson, Visby.
Hans Lycke, 60 år: Inger Fehn. 
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Märta Fritz, 80 år: Grethe o Gunnar Meiton, Stockholm.
Claes Holmgren, 50 år: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Karl-Gustav Sönnfors födelsedag: Christina Kullenberg o Sigrid Eliasson, Kungälv. 

Minnesgåvor till skolan
Irénes minne: Lars Gustafsson, Kristinehamn.
Margareta Forsgrens minne: Magnus Ottosson, Uppsala; Bo Rosengren, Älta.
Karl Rune Strandbergs minne: Lisbeth o Sven Hedlund.
Helge Brattgårds minne: Lennart Börjesson, Lidköping; Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Ruth o Helge Brattgårds minne: Karin Lindegård, Växjö.
Torsten Josepssons minne: Lennart Börjesson, Lidköping.
Agnes Sidwalls minne: Helgeandssystrarna i Alsike; Johan Lamberth, Norrköping.
Fridolf Jönssons minne: SigBrit Fors, Växjö.
Åke Sundborgs minne: Ann-Marie o Magnus Ottosson, Uppsala.
Edit Jonssons minne: Bo Rosengren, Älta.
Stig Pleijels minne: Richard Grügiel, Växjö; Ulla Carlsson, Hovmantorp.
Månkes minne: Helgeandssystrarna i Alsike.
Sonja Petterssons minne: gm Ankarbergs begr.byrå.
Andreas Bengtssons minne: Bo Rosengren, Älta; Helgeandssystrarna i Alsike.
Lars Svedlunds minne: Ruth o Carl-Gösta Weidow, Skara.
Rune Sannermans minne: Gunnar Weman, Sigtuna.
Verner Tunlids minne: Anna o Jan-Olof Johansson, Växjö. 
Ingegärd Perssons minne: Ingrid Lindberg, Staffanstorp; Bengt Persson, Malmö; Anne-Marie
Lindegård, Malmö.
Eivor Wahlunds minne: Kyrkokören; Helgeandssystrarna i Alsike; Alsike kyrkl.syför.; Gunnar
Weman, Sigtuna.
Karin Scottes minne: Bo Rosengren, Älta.
Gunnar Rosenqvists minne: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Catarina Broomés minne: Gunnar Weman, Sigtuna.
Sören Stridhs minne: Solbritt o Sigvard Ericsson, Växjö; Roland Johansson, Växjö; Barbro o
Sven Lenhoff, Växjö;  Anja o Kurt Hugosson, Växjö; Gerd o Lars-Egon Svensson, Växjö; Gun-
nel o Roland Hultgren, Ör; Fläktens pensionärsförening, Växjö; Kerstin Petersson, Växjö; Eva
Lessler, Växjö; Christina o Nils Fredholm, Växjö: Ellen Holmbeck, Mölle; Birgit Tigerson,
Mölle; Bengt o Agneta, Margareta Klason, Norrköping; Gullvi o Carl-Eric Åkerlund, Växjö;
Lena o Jan-Christer Johansson, Växjö; Gunilla o Bengt Sinander, Alvesta; Ingegärd o Göte
Ohlsson, Växjö; Viveka o Hilding Fransson, Växjö; Pia Janlöv o Inge Jonsson, Ör; Britt Svens-
son, Ör; Lizzie Andrén, Växjö; Ingalisa o Nils  Johnson, Växjö; Carin Jansson, Växjö.
Ingrid Jonssons minne: Eva Hagström, Stockholm.

Gåvor till sjukhuset
Ola Gran, Nacka; Birgitta o Carl Wilhelm Petri, Växjö; Ingemar Emrén, Uppsala; Per Ribbing,
Kungsgården; Täby förs.(second hand); Per-Erik Åbom, Jönköping;  Curt Palmcrantz, Fju-
gesta;  Niklas Sjöström, Kalix;  Risinge förs.

Religionernas roller i Mellanöstern  - professor Jan Hjärpe 
Lundaavdelningen av Jerusalemsföreningen har möte
Söndagen den 25 november 19:00 i Liberiet (bottenvåningen),
invid Domkyrkan.
Kvällsfika
Upplysningar: lundakretsens ordförande Kristina Lindström
tfn 046-13 66 06,  kristina.lindstrom@comhem.se
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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 Hjert-
ström. 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: TD, ärkebiskop emeritus Gunnar
Weman, Mjölnarv. 8, 193 33 Sigtuna. E-post: gunnar.weman@swipnet.se
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 046-18 88 10, 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:
Kristina Lindström, Nyckelkroken 15, 226 47 Lund, tel 046-13 66 06. e-post:
kristina.lindstrom@comhem.se
Norrköpingskretsen:
Jonas Agestam, Solhem Alsäter, 605 97 Norrköping, tel 011-33 52 06. e-post:
jonas.agestam@svenskakyrkan.se
Växjökretsen:
Richard Grügiel, Öjaby Prästgård, 352 50 Växjö, telefon: 0470-70 49 46 (e), 
697 55 (tjr+fax), 691 45 (b), 070-541 58 58. Mail: Richard.Grugiel@svenskakyrkan.se
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