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Svenska Jerusalemsföreningen grundades 1900 och har sedan dess varit verksam i Jerusalem och Betlehem genom skolor och sjukhus.
I dag driver föreningen Den Gode Herdens skola för 400 palestinska flickor från
förskola 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.

Jerusalemsföreningen äger, underhåller och upplåter en sjukhusbyggnad, också
i Betlehem, till den palestinska hälsovårdsmyndigheten.
Ärkebiskop em Gunnar Weman är ordförande och domprost Jan-Olof Johansson är direktor.

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.

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.
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Direktorn har ordet:

Man vänjer sig

Man vänjer sig. Det slog mig när vi kommit igenom
gränskontrollen mellan Jerusalem och Betlehem.
Muren och den bunkerliknande betonganläggningen som utgör kontrollstationen har jag sett
några gånger nu.
Nåväl, jag hade inte tidigare lagt märke till den
text som den israeliska myndigheten satt upp om
kärlek och vänskap mellan Jerusalem och Betlehem
som om det skulle vara argumentet för muren.
På något sätt vänjer man sig.
Men väl inne i Betlehem var det något nytt som
fångade min uppmärksamhet. Några nya muralmålningar, inte på muren där det
finns många uttrycksfulla målningar sedan länge, utan på några husväggar på väg
in i Betlehem. Det är en fransk konstnär som gjort dem.
Den målning som tog tag i mig mest föreställer en duva med skottsäker väst och
med ett gevärssikte tecknat mitt på bröstet. Bilden finns på omslaget till denna tidskrift. Målningen väckte genast mitt intresse och ställde frågor: Vem är det som
siktar mot fredsduvan? Vem är fredsduvan? Vad är den skottsäkra västen? Och så
vidare … Och vem är du som nu betraktar duvan?

Duvan tittar på de israeliska soldaterna!
Vi åt lunch tillsammans med rektorn Aida på vår skola och några till på Abu Elis
restaurang mitt emot väggen med duvan. Allt var som vanligt där, humusen,
kebaben och Taybe-ölen. Och vänligheten och gästfriheten.
Även om restaurangen som regel är tom så har Abu Eli inte gett upp utan håller
öppet, strax intill Rakels grav i skottlinjen från de israeliska soldaterna som bevakar graven och muren runt dessa ockuperade kvarter.
Och då slog det mig att dem som duvan vänder sina ögon mot är soldaterna i
vakttornen på muren, och de sina vapen mot henne, för visst är duvan en hon …
Och så kan jag fortsätta att äta min kebab och luta mig tillbaka igen och vänja
mig. Jag är just nu utom synhåll. Men den skottsäkra västen då? Vem går emellan
och vaktar freden? Vem protesterar? Vem säger ifrån? Vem är fredsduvans skottsäkra väst?
På kvällen åt vi vår middag på en liten restaurang i den västra, israeliska delen
av Jerusalem.
Restaurangen är omöjlig att hitta om man inte har en noggrann vägbeskrivning.
Man går in i ett av de äldre husen på Jaffa Road och när man tror att man är inne
i huset kommer man ut på andra sidan, på en bakgård, som visar sig vara en liten
gränd med ett antal restauranger. Där ligger Barud. Tipset hade vi fått i Dagens
Nyheter av korrespondenten Natan Shachar.
Hit söker sig journalister, konstnärer, författare både från de palestinska och
israeliska delarna av Jerusalem. Det är inte många som får plats så man vet snart
vilka som är där.
Forts nästa sida
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Jazz på svenska
Plötsligt hörde vi jazz på svenska, Visa från Utanmyra med Jan Johansson. Hon,
israel, som serverade oss berättade att hennes pappa hade en god palestinsk vän
som hade ett snabbköp i Betlehem mitt emot Rakels grav. Men muren tog affären,
berättade hon. Jag älskar Betlehem, sa hon, vars regering gjort det omöjligt för henne och hennes pappa att komma dit.

Möten över gränser
På Barud bryts det mönster man vant sig vid. Här umgås man över gränserna även
om man inte kan forcera muren. Och här bryter man konsekvent mot det nyligen
införda rökförbudet på israeliska restauranger. Det verkar nästan lite symboliskt.
Det kanske ändå har med attityden till livet att göra. Man får inte vänja sig, man
får inte göra som alla andra. Om freden ska ha en chans måste det till både hopp
och trots, och framför allt inte tillvänjning.
Det är overkligt att vi kan sitta i Betlehem på lunch och i Jerusalem på kvällen,
på båda ställen tillsammans med andra som inte har en chans att få besöka varandra.
Det behövs ibland nya bilder för att man inte ska vänja sig. Bilder som väcker.
Jag hoppas att vi kan förmedla sådana bilder här i vår tidskrift.
Jan-Olof Johansson
direktor

I februari månad avtackades rektor Margo Araj av direktorn Jan-Olof Johansson
och biskop Munib Younan vid en tillställning på skolan.
Margo började som lärare i naturvetenskapliga ämnen för 40 år sedan och blev
rektor för cirka 20 år sedan.
Hon har varit en trofast medarbetare och alltid verkat för skolans bästa. Under
hennes år som rektor har skolan utvecklats, nya rutiner införts och en varsam renovering kunnat äga rum.
Hennes efterträdare, Aida Abumohr är också hon naturvetenskaplig lärare. Med
henne på rektorsstolen, fortsätter skolan att utvecklas, inte minst pedagogiskt.
Aida Abumohr har nämligen en licentiatavhandling i pedagogik vid lärarhögskolan i Betlehem, där hon också fortfarande har undervisning en dag i veckan.
I nästa nummer av tidskriften kommer en intervju med den nya rektorn.

Rektor Margo Araj avtackad efter 40 år

Efter ceremonin var det dags för rektor Araj att skära av tårtan, här tillsammans med nya
rektorn Aida Abumohr, ordföranden Lydia Araj, Jan-Olof Johansson och biskop Munib
Younan. Foto: LM Adrian

Direktorn Jan-Olof Johansson tackar rektor Margo som nu går i pension. Foto: LM Adrian
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Årsmöte med Svenska Jerusalemsföreningen
i Stockholm …

Svenska Jerusalemsföreningens årshögtid firades i år i Adolf Fredriks församling i
Stockholm på Kyndelsmässodagen den 27 januari. Högtiden inleddes med församlingens högmässa där föreningens ordförande Gunnar Weman predikade.
Mässan leddes av församlingens kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson. Efter högmässan höll föreningens direktor Jan-Olof Johansson ett föredrag i samband med kyrkkaffet om föreningens historia och verksamhet i Betlehem idag.
Jonas Agestam, präst i Norrköping, presenterade tre gymnasister från Norrköping med Mellanösternbakgrund som planerar att göra ett specialarbete om
fredsvilja och -attityder. Som en del av detta projekt planerar de att besöka Den
Gode Herdens skola. Projektets ämne är Finns viljan, finns det hopp.
Vid årsmötet omvaldes i styrelsen Gunnar Weman, Kjell Jonasson och Jan-Olof
Johansson. Jonas Agestam och Bosse Bonde omvaldes som suppleanter. Göran
Rask, tidigare Mellanösternhandläggare inom Svenska kyrkans mission nyvaldes.
Styrelsen består dessutom av Britt Bergman, Elisabeth Eklund, Stig Norin och
Gunnar Stone.
Styrelsen kunde i sin verksamhetsberättelse se tillbaka på ett år med ett ökat
insamlingsresultat jämfört med tidigare år. Detta har gjort det möjligt att även

avsätta pengar till elever som är i behov av särskilt ekonomiskt stöd och dessutom
till den utbyggnad av skolan som påbörjats men ännu inte kunnat fullbordas.

… och i Växjö

Lokalavdelningen i Växjö av Svenska Jerusalemsföreningen hade inbjudit föreningens ordförande Gunnar Weman till sitt årsmöte som kom att hållas också i
närvaro av nuvarande ärkebiskop Anders Wejryd.
Efter högmässa i Växjö domkyrka där de båda ärkebiskoparna medverkade höll
Gunnar Weman ett föredrag i domkyrkoförsamlingens församlingshem för ett
hundratal deltagare, vilket föregick lokalavdelningens årsmöte då kyrkoherde
Richard Grügiel omvaldes som ordförande.
Gunnar Weman sa i sitt föredrag, ”I nöd och lust – intryck och tankar från Västbanken” då han kom in på vad Svenska Jerusalemsföreningen är:
I detta historiska, maktpolitiska kaos kan vi uppleva Jerusalemsföreningen som ett märkligt mikrokosmos. Det handlar om en envist uthållig förening som vill mycket gott utan
politiska förtecken, även om den rör sig i en storpolitisk miljö där praktiskt taget varje
handling får politiska konsekvenser. Och det har slagit mig genom åren som engagerad
läsare av föreningens tidskrift – var någonstans, utom i Jerusalemsföreningens tidskrift,
läser man så mycket intressant och lärorikt om judendomen! Och var någonstans, utom i
Jerusalemsföreningens tidskrift, förs en så tydlig kritik av de israeliska övergreppen mot
den palestinska civila befolkningen! En liten förening med ett märkligt mandat för den
enskilda människans värdighet – i överensstämmelse med Jesu vilja. Så ser SJF ut, i varje
fall i min föreställningsvärld!
Ärkebiskop Anders Wejryd betonade i samtalet efter Wemans föredrag vikten
av att Svenska Jerusalemsföreningen behåller sin självständighet, även om man
står nära Svenska kyrkan, och sitt särskilda uppdrag att verka i Betlehem.

Kultur som motstånd
– det palestinska exemplet

Delar av Jerusalemsförenings riksstyrelse, sittande fr v Britt Bergman, fadderbarnsansvarig, ordförande Gunnar Weman, direktorn Jan-Olof Johansson. Stående fr v kyrkoherde
Kristina Lindström, ordf i lundakretsen, komminister Jonas Agestam, ordförande i Norrköpingsavdelningen, och längst till höger professor Stig Norin. Däremellan tre gymnasister, Maria Josefsson, Katrin Salman, Zuha Alasadi, från Norrköping med Mellanösternbakgrund som planerar att som specialarbete åka till Betlehem för att studera attityder och
tankar omkring fred i Mellanöstern. Foto: Jan-Olof Aggedal.
6

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/08

– Kultur är ett sätt att kämpa mot bortdefiniering och fördöljande
när den politiska identiteten hotas, sa den kände palestinske litteraturprofessorn Edward Said som dog i cancer för fyra år sedan.
– Kultur är en sorts minne mot avpersonifiering och därför tror
jag den är otroligt viktig, fortsatte han.

Det finns också en annan dimension av kulturens betydelse och det är förmågan
att analysera att nå bortom klichéer och direkta lögner från auktoriteter och ifrågasätta dem och söka alternativ. Det är också kulturellt motstånd.
När Golda Meir, israelisk premiärminister på 1960-talet, deklarerade att det inte
fanns ett palestinskt folk, så beslöt Edward Said att motbevisa henne och började
formulera palestiniernas historia av förlust och saknad, att visa ”minut för minut,
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/08
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”My Solemn brother”, min värdefulle bror beskrev besattheten
hos familjerna att få en son som kan föra namnet vidare och traditionen att värdera pojkar högre än flickor. Det stora ljuset symboliserar sonen, de mindre flickorna som föddes först.

Konstnären Mirna Bamieh från Betlehem ställde i februari ut sina alster på den lutherska
kyrkan i Betlehem. Politisk konst; människan i händerna på makthavare eller Människan
på gränsen mellan knivskarpa hot både uppifrån och nerifrån. Foto: LM Adrian

ord för ord, cm för cm vad som hände”. Kunskap, minne och kultur är farligt för
en ockupationsmakt.

Kyrkans kulturcenter i Betlehem
Det kulturella Internationella Centret i Betlehem, ICB som har stötts av Svenska
kyrkan sedan dess start 1997 har en omfattande kulturell verksamhet. Här finns en
verkstad där det ges kurser i glas, keramik, mosaik, silversmide, teckning, målning
och skapande av kyrkotextilier. Det finns också en presentaffär och ett galleri där
palestinsk konst varvas med internationella konstutställningar. En mediaavdelning
anordnar samhällsdebatter som videofilmas och sänds i tolv palestinska kanaler.
Vidare finns ett stort auditorium för film, teater, konserter och konferenser mm.
Hösten 2006, startade en tvåårig högskola med inriktning i glas och keramik och
dokumentärfilmning. Eleverna är i åldrarna 18 och uppåt, kvinnor och män, kristna och muslimer.

Kultur som gestaltande av hopp
Det Internationella centret är en oas och en plats som sjuder av liv och verksamhet. Prästen Mitri Raheb är också direktor för centret och författare till boken ”Betlehem belägrat” som han skrev 2002 under andra intifadan.
Många enskilda organisationer och kyrkor har traditionellt mest gett ekonomiskt stöd till skolor och sjukvård, men först på senare tid förstått hur viktig kulturen är och vill bidra till den.
Det har ansetts som en lyx som palestinierna inte ska eller bör ha råd med.
– Vår tragedi som palestinier är att vår kamp ända sedan Balfourdeklarationen
(Balfour – engelsk utrikesminister som år 1917 lovade ett judiskt nationalhem i
området) har setts som en humanitär kris snarare än en som har att göra med identitet och självbestämmande, säger han och fortsätter:
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– Men människor lever inte allenast av bröd. Kultur är något av de viktigaste för
människors överlevnad. I konflikter koncentrerar vi oss ofta på det som kan döda
kroppen och glömmer det som dödar själen, d.v.s. ett folks värdighet, skapande
och visioner. Människor behöver kultur för att leva, inte bara överleva, och vägra
vara enbart mottagare och ses som offer. Kultur är konsten att själva agera och inte
bara vara åskådare. Det är konsten att leva fredligt i en miljö som domineras av
våldets krafter och göra ett kreativt icke-våldslikt motstånd.

Kultur är ett heligt rum
Och Mitri Raheb fortsätter:
– Kultur är ett heligt rum där människor lär sig andas fritt i ett sammanhang där
frisk luft verkar ha tagit slut. Därför tror jag att kultur är en av de viktigaste komponenterna i en framtida palestinsk stat. Den betydelse kulturen kommer att få i
vår framtida stat avgör om Palestina inte bara blir medborgarnas hemland för att
de är födda här utan för att de valt att bo här. Det som händer i den kulturella sfären kommer att visa vilken riktning Palestina går mot; en demokratisk stat som
inte bara betyder frihet från ockupation utan också garanterar att få uttrycka sig
fritt och försäkrar sig om att platsen för de tre monoteistiska religionernas födelse
också kan bli ett kulturellt centrum för hela mänskligheten.
– Genom kulturen får vårt folk ett ansikte som ger oss melodier till vår berättelse
och hjälper oss att utveckla en identitet som är djupt rotad i den palestinska jorden
likt ett olivträd men vars grenar sträcker sig upp mot den öppna himlen.

Arkiv attackeras
Kultur är ett hot mot övermakten. När invasionen i Libanon ägde rum 1982 förstördes PLO: s informations och dokumentationscenter och Kamil Nasir som var

”The mute arabs”, de stumma araberna. Här kritiseras att människor inte får uttrycka sin åsikt fritt
och demokratiskt. Ledaren höjer sig över folket från
en talarstol och säger ”I folkets namn”, men folket
– de små papperspåsarna - har röda kryss över
munnarna och ingen talan. (Konstnär från Den
gode Herdens svenska skola)
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/08
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En flicka från Den Gode Herdens skola hade kallat sin installation
”The Martyr”, martyren. På den vita mantel hade hon klistrat
fotografier av sin yngre kusin. Hon betraktade honom som ängel,
eftersom han dödats av en israelisk kula under invasionen i Betlehem 2002 – och var en normal, skötsam pojke med fredlig uppväxt. Hon hade hängt upp manteln vid en glasdörr - separationen
mellan livet och himlen.

chef dödades. Tjugo år senare under återockupationen 2002 plundrades kulturcentret Khalil Sakakini Cultural Center i Ramallah.
Khalil Sakakini var den viktigaste folkbildaren i Palestina före 1948. Han drev en
skola som inte var brittisk utan nationell och till för alla. Han undervisade unga
män om betydelsen av deras kulturella och politiska arv. Han var själv kristen,
men flera av hans mest berömda elever var muslimer. Centret har blivit en symbol
för palestinskt, nationellt, intellektuellt och kulturellt liv och därför ett hot.

Kultur som motstånd
Mahmoud Darwish var en av de första så kallade motståndspoeterna och har associerats mycket med den palestinska frihetskampen. Han talar om det nationella
temat, lägger stor tonvikt vid den palestinska identiteten och anses som palestiniernas nationella poet. Hans mest berömda dikt heter ”Identitetskort” och börjar
”Skriv upp det, jag är en arab!” Mahmoud Darwish är uppvuxen i Israel och före
1966 lydde palestinierna inom Israel under militär lag och var tvungna att ideligen
registrera sig vid ett israeliskt kontor. Så vid ett sådant tillfälle säger han trotsigt
”Skriv upp det, jag är arab”!
Det finns många fina diktare, också kvinnliga som Fadalla Tukan.
Hon skriver:
– För oss palestinier har behoven fått styra innehållet och därför har poesin blivit starkt politisk och det egna uttrycket som ett folk har fått stå tillbaka. Men det
betyder inte att poesin behöver vara polemisk och det finns ingen självklar motsägelse mellan estetisk förtjänst och politiskt tema.

Muralmålningar
Jag hade just kommit till det internationella centret i Betlehem, när jag fick veta att
man planerade att inbjuda tre mexikanska muralmålare som tillsammans med
lokala konstnärer och ungdomar skulle göra motståndsbilder på separationsmuren för att opponera mot den och yrka på att den skulle förstöras i enlighet med
internationella domstolen i Haag’s beslut. Marken för murbygget in mot Betlehem
hade förberetts och under våren kom cementblocken upp väldigt snabbt. Det kändes trist att se de många långtradarna med märket Scania fullastade med cementblock.
I oktober det året, när muren var ny och helt ren från målningar och klotter kom
Gustavo, Alberto och Ernesto.
Tillsammans med målarelever från kyrkans internationella center och några
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Att existera är att göra motstånd – en muralmålning i Betlehem. Foto: Inger Jonasson

internationella konstnärer från föreningen ”Konstnärer mot Ockupationen” företogs en bussresa upp genom Västbanken längs muren för att hitta lämpliga platser
att måla på.
Man hade förstås önskat att också få måla på den israeliska sidan av muren för
att väcka deras uppmärksamhet, men det blev inte praktiskt möjligt. Det blev dock
flera provocerande och tankeväckande målningar.
Vid checkpointen och muren i Betlehem finns nu tre stora målningar som ingen
som åker bil eller buss ut ur Betlehem kan undgå att se.
Det är lejonet av Juda som river en palestinsk fredsduva och på lejonkroppen
finns en amerikansk dollarsymbol, ett budskap särskilt till de amerikanska turisterna. Texten intill säger ”Stop the wall”.
En bild föreställer en palestinsk motståndsman i sin rutiga sjal med intensiva
vackra ögon och texten ”To exist is to Resist”, för att existera/leva är motstånd
nödvändigt! En palestinier svarade nyligen när en internationell fredsförespråkare
talade om Co-exist, att leva/existera sida vid sida, ”för att existera sida vid sida
måste vi först få lov att existera” – med lika mänskliga rättigheter.
Låt oss hoppas att palestinierna en dag får en sådan stat och att palestinier och
israeler ska kunna leva i en tillvaro där kulturen kan föra samman och där båda
folken kan respektera varandras kärlek och rätt till landet som båda har djupa rötter till.
Inger Jonasson
Verksam vid Lutherska kyrkans internationella
kulturcentrum i Betlehem sedan 2002

Inger Jonasson är konstnärlig ledare på den lutherska kyrkans kulturcenter i Betlehem. Varje dag går
hon genom vägspärren från Jerusalem till sitt arbete som går ut på att stödja konstnärer i Betlehemregionen. Foto: LM Adrian
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/08
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Mitri Raheb, kyrkoherde i Betlehem:

– Betlehem får inte
bli ett kristet Disneyland!

– Det är många palestinier som emigrerar, men många kommer
också tillbaka. Här i vårt samhälle är de någonting; de har familj,
tillhörighet. I USA eller Canada tjänar de mer pengar, men pengar
är inte allt.

Mitri Raheb är kyrkoherde i den lutherska församlingen i Betlehem och själasörjare för 220 personer. De flesta församlingsmedlemmar är unga, bara 14 är pensionärer. I hela Palestina är 57 procent av befolkningen under 17 år, vilket gör Palestina till ett av de yngsta, när det gäller befolkning, i världen. I fjol fick församlingen sju nya medlemmar.
Tillsammans bär dessa medlemmar församlingen ekonomiskt och gudstjänstmässigt.
– Vi praktiserar inte ”tionde” eller avgifter, utan allt ekonomiskt bidrag sker på
frivillig basis, berättar Mitri Raheb.
Vad är det då som är så speciellt med att vara kyrkoherde i en luthersk församling i Jesu egen födelsestad?, frågar jag.

Att palestinier flyttar utomlands är inget nytt fenomen. Det har varit så i hundratals år.
Det positiva nu är att så många flyttar tillbaka, för här i Palestina har de sin tillhörighet,
säger kyrkoherde Mitri Raheb i den lutherska kyrkan i Betlehem. Foto: LM Adrian
12
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Betlehem är känt över hela världen
– Det betyder mycket för oss. Vart jag än åker känner folk till Betlehem. Betlehem
är numera den enda staden på Västbanken som turister besöker och det är bara för
att det är Jesu födelsestad.
– Varje söndag har vi grupper och enskilda som firar gudstjänst tillsammans
med oss. Så är det inte i de andra lutherska församlingarna på Västbanken.
Sammanlagt finns det drygt 3 000 lutherska kristna som den lutherske biskopen
Munib Younan basar över. Men församlingen i Betlehem är den mest namnkunniga.
– Tro är något som ska levas ut i ett sammanhang, i ett samhälle. Tron innebär
hopp. Här har det alltid varit konflikter, krig och förtryck, men den kristna församlingen har levt kvar i alla tider, säger Mitri Raheb och fortsätter:
– Det vore en katastrof om Betlehem förvandlades till något Disneyland eller
motsvarande utan en kristen församling, bara döda kyrkor och minnesmärken. Vi
vill hålla uppe den kristna kyrkan i Jesu födelsestad.
Mitri Raheb har uppfattningen att den kristna närvaron i Palestina innebär något
positivt för hela Palestina:

Inte oily country, men Holy country
– Utan oss kristna hade Palestina förlorat en värdegrund som samhället behöver.
Vi är inte Ohly country (Oljelund) utan ett Holy country (heligt land), d.v.s. vi har
inte naturresurser eller pengar utan vår styrka och vår tillgång är det mänskliga
kapitalet, och det måste vi vårda.
De kristna skolorna i Betlehem har en viktig roll. Genom skolorna förmedlas
fred och rättvisa, två begrepp som kommer igen hos nästan alla jag träffar på Västbanken.
– Utbildning för flickor är extra viktig, eftersom vi lever i en så mansdominerad
värld här. Flickorna ska, enligt min uppfattning, ha samma chans till utbildning
som pojkarna och det är de kristna skolorna ett vittnesbörd om.
Den Gode herdens svenska skola känner Mitri Raheb mycket väl till. Hans hustrus morfar var ordförande i skolkommittén och själv har han täta kontakter med
skolledningen:
– Mitt intryck är att skolan är bra, men att den kan utvecklas ytterligare för att
bli ännu bättre.
Skolan är välkänd i Betlehem för att den producerar studenter med mycket goda
kunskaper och betyg.
Liksom så många andra, lever Mitri Raheb i ett Betlehem som är instängt,
omgärdat av den så kallade säkerhetsmuren. Det skapar en frustration som hans
församlingsmedlemmar känner av dagligen:

Alla talar fred – men ingen skapar fred!
– Tyvärr är jag pessimistisk inför framtiden. Liksom profeten Jeremia skrev om att
alla talade om fred, men ingen skapade fred, så är jag skeptisk mot alla dessa fredssamtal i idag. Det är så mycket tal om fred, men ingen verkar för fred. Istället ser
vi att det håller på att utvecklas ett apartheidsystem på Västbanken, säger Mitri
Raheb och fortsätter:
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– Det är viktigt med kristna skolor i Palestina, för det innebär att vi påverkar den unga
befolkningen. 57 procent av Palestina är under 17 år och här fyller också Den gode herdens
svenska skola en stor funktion, menar kyrkoherde Mitri Raheb i Betlehem. Foto: LM Adrian

– Allt sker enligt åtskillnadsprincipen. Vi har skilda vägar, skilda vattensystem
och israeler och palestinier skiljs åt så att ingen kontakt ska ske mellan de båda folken.
– Men just därför är det viktigt att vi kristna finns här. För vi kan bygga broar
mellan folken. Gud vill att vi ska vara här och medverka till fred och försoning.
Lars Micael Adrian

Så ser de ut i dag, Birgitta Atik med dottern Liv på armen och Noha Mura. För tio år sedan
tog de studenten på Den gode herdens svenska skola. Foto: LM Adrian
Tio år efter studentexamen:

Åren på Den gode
herdens skola var våra bästa år

För tio år sedan tog de studenten. Hur har det gått för dem?
Jag träffar två förre detta elever från Den gode Herdens svenska
skola i Betlehem, Noha Mura och Birgitta Atik, båda 28 år gamla.

– Åren på skolan var våra bästa år, säger de samfällt. Vi har fortfarande kontakt
med våra lärare och träffar många av klasskamraterna.
– Det var fantasiska år här på skolan. Vi var alla som en stor familj.
Birgitta Atik har en svenskfödd mamma och en palestinsk pappa, som driver det
välkända hotellet Betlehem Star. Efter skolan började hon läsa kurser inom turism
på Betlehems universitet.
Noha Mura gick också hon vidare till Betlehems universitet och tog småskollärarexamen 2002. Men hon fick inget arbete:

14

Arbetar som informatör på universitet
– Jag hade tänkt åka utomlands, men min familj tillät inte det. Och till Jerusalem
kunde jag ha ansökt om tillstånd att åka till, men min familj ville inte att jag varje
dag skulle stå i timmar vid checkpointen, så jag fick hitta ett annat arbete.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/08
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Birgitta Atik, med sin 16-månaders gamla baby Liv har gift sig
och bor kvar i Betlehem. – Jag väljer att vara hemma med mitt
barn, men åren på skolan var de
bästa åren i mitt liv. Foto: LM
Adrian

Noha Mura tog studenten 1997 på Den gode herdens svenska skola i Betlehem. Nu, tio år
senare, har hon utbildat sig till lärare, men inte fått något lärarjobb, utan arbetar som
informatör på Betlehems universitet. Foto: LM Adrian

Sedan sex år arbetar nu Noha på universitet som informatör:
– Mina uppgifter är att serva studenter och allmänhet med upplysningar. Det är
ett roligt jobb, men helst skulle jag vilja vara lärare. Men jag har nytta av mina universitetsstudier, även om det inte blev som jag tänkt mig.
Många kristna palestinier lämnar ju Betlehem. Varför är ni kvar?
– Det är här vi har vår familj. Det är här vi vill bo, men livet är svårt här, säger
Noha Mura.
Noha är ogift, men har träffat en palestinsk kille som hon ska gifta sig med i vår.

Flickor ofta unga när de gifter sig
– Allt fler flickor gifter sig allt yngre nu för tiden. Det är inte ovanligt att familjerna
ser ut make till sina flickor redan när flickorna är 16-17 år, berättar Noha.
I Palestina är det inte brukligt att tonårspojkar och -flickor träffas på tu man
hand:
– Nej, säger Noha, det är opassande. Om mina bröder är med, kan jag träffa
andra pojkar, men inte själv.
Hur gick det till när du träffade den som du ska gifta dig med?, frågar jag:
– Jag är så gammal nu att jag kan träffa pojkar på egen hand. Han kom en dag
till universitetet och vill ha upplysningar. Sen bjöd han mig på kaffe och sen har vi
chattat och skickat e-post till varandra, för han bor inte i Betlehem. Och sen presenterade vi den andre för våra respektive familjer som accepterade vårt val och
nu ska vi gifta oss, säger Noha och ler med hela ansiktet.
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Kontakten mellan kristna
och muslimer är dock sparsam, fast Noha och Birgitta har
gått i samma klass med muslimer i många år.
– Vi har verkligen inget
emot muslimer, men man
umgås inte över släkt- eller
religionsgränser på samma
sätt som i Sverige, säger Birgitta, som under ett år på 1990talet gick i en skola i Sverige.

Muslimer och kristna lever separat
– På mitt bröllop var vi 450 inbjudna gäster, bara tio av dem var muslimer.
– Muslimerna tar över allt mer av mark och affärer här i Betlehem och vi är helt
enkelt måna om att behålla vår identitet. Det tror jag är den främst anledningen till
att vi lever ganska så separerade.
Birgitta har läst turismlinjen på Betlehems universitet, men gifte sig och fick barn
och har inte arbetat inom turistnäringen:
– Mina bröder har en resebyrå och där är jag ibland. Men nu har jag lilla Liv att
ta hand om, så det blir nog inget arbeta för mig under de närmaste åren.
Vet Ni varför era föräldrar valde just Den gode herdens svenska skola åt er?

Utflykterna var det bästa
– Vi hade båda släktingar som gått här, vi kände en del lärare och så visste vi att
det var en familjär stämning på skolan. Det räckte för att vi skulle få gå där, svarar
flickorna.
Vad kommer ni helst ihåg från skoltiden?, frågar jag.
– Våra utflykter till Jeriko, Döda Havet, Haifa och Jerusalem. På den tiden kunde man resa och det var fantastiska utflykter, säger Noha Mura.
– Och så hade vi den nya rektorn, Miss Aida, som klassföreståndare och hon var
toppen.
Framtiden då?
– Ja vi, liksom alla andra här, hoppas på en varaktig fred. Vad kan vi mer göra?
Blir det fred och fria passager mellan städerna på Västbanken och får vi tillåtelse att
åka till Jerusalem, då löser sig allt det andra som är så svårt här, säger Noha Mura.
Lars Micael Adrian
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/08
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Fred byggs inom oss!

Noah Salameh är freds- och konfliktforskare i Betlehem

– Palestinier blir förödmjukade varje dag. De tidigare presidenterna Carter och Clinton vet det. Kofi Annan vet det. Alla vet att
det inte går att fortsätta så här.

Noah Salameh är filosofie doktor i konfliktlösning från ett universitet i USA. Nu är
han verksam i Betlehem, i Centret för konfliktlösning och försoning (CCRR). Hans
främst uppgift är att verka för en demokratisering av det palestinska samhället.
– Det är svårt att utvärdera om man är framgångsrik när man arbetar med fredsfrågor. Hur mäter man framgång? Men jag kan konstatera att fler och fler blir
intresserade av att arbeta med konfliktlösning. I Palestina finns det betydligt fler
fredsorganisationer nu än för tio år sedan, säger Noah Salameh.
– Men jag har ett stort problem; israelerna låter mig inte komma in i Israel eller
i Jerusalem, trots att jag sedan flera år har mina bästa bundsförvanter bland de
israeliska fredsorganisationerna. Det är ett stort problem för mig.
Noah Salameh och hans organisation arbetar i skolor och bland mediefolk, bland
politiker och i öppna seminarier för att implementera fredstankar och ett ”antiauktoritärt” tänkesätt bland vanliga människor.
– Hur ska vi kunna bygga fred och förståelse om vi inte lär våra barn och ungdomar ett demokratiskt synsätt? frågar Noah retoriskt.
Varför ska offret erkänna bödeln – och inte tvärtom?
– Det stora börjar i det lilla. Alltså måste vi börja med att se att fredsarbetet börjar
inom oss själva. Fred handlar inte bara om fred mellan stater.
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Bush den äldre sa: ”när vi
klarat av Kuwaitkriget så
ska vi hjälpa Palestina.”
Inget hände.
Bush den yngre sa:
”när vi klarat av Saddam,
ska vi hjälpa Palestina”.
Inget hände. Det är klart
vi misströstar, säger fredsoch konfliktforskare Noah
Salameh, Betlehem.
Foto LM Adrian
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– Det palestinska folket vill ha fred. Men varför kräver världssamfundet att offret ska erkänna bödeln när bödeln inte erkänner offret. Varför ställer inte EU och
USA krav på Israel att erkänna de mänskliga rättigheterna bland palestinier, utan
kräver bara att vi som är den svagare parten ska gå ockupationsmakten till mötes.
– Det palestinska folket ligger åsiktsmässigt närmare Fatah än Hamas, men i
valet i januari 2006 valde palestinierna i ett demokratiskt val att inte lägga sin röst
på en korrupt regim utan på det parti de upplevde som bättre. Även jag ligger
åsiktsmässigt närmare Fatah och sympatiserar inte med Hamas hårda linje.
Men ändå frågar sig Noah Salameh vad som åstadkommits under de senaste
fjorton åren sedan Osloöverenskommelsen slöts om fred mellan Israel och Palestina och då Fatah innehaft makten i Palestina.

Fler och fler begränsningar för palestinier
– Har vi fått vårt land? Har bosättningarna upphört? Får palestinier resa fritt
mellan de 2 000 byarna på västbanken och Gaza? Nej, nej, nej! För varje dag blir
bara begränsningarna för oss fler. Fler och fler förödmjukas vid de nya gränsposteringarna, vilka är sofistikerade elektroniska slussar som vi varje dag tvingas passera för att ta oss utanför våra byar – om vi överhuvudtaget har fått vårt elektroniska ID-kort av den israeliska staten. Annars får vi vackert stanna hemma i vår
by, innestängda av den åtta meter höga muren.
Noah Salameh är trots allt inte uppgiven. Men han ser stora svårigheter att få det
palestinska folket att åter tro på att demokratiska val är något bra:
– EU och USA vet att vårt val var alltigenom demokratiskt, men de accepterar
inte valresultatet. Hur ska vi kunna rösta fritt igen, när vi vet att om vi röstar som
vi vill så straffas vi. Är det demokrati?, undrar Salameh retoriskt.

Bush bara lovar – men gör inget
– USA lovar – men håller inte det de lovar. Bush den äldre sa: ”när vi klarat av
Kuwaitkriget så ska vi hjälpa Palestina". Inget hände.
Bush den yngre sa: ”när vi klarat av Saddam, ska vi hjälpa Palestina”. Inget hände. Det är klart vi misströstar. Fred byggs genom förtroende, också mellan stater,
men det börjar alltid hos oss själva.
Noah Salameh och flera med honom tycker att EU borde sätta press på USA att
inte bara kräva eftergifter från palestinier, utan också från israeler:
– Israel ser sig själva fortfarande som offer, trots att det var 50 år sedan andra
världskriget tog slut. Jag tror att Israel helst av allt vill att vi palestinier lämnar landet så de får det själva. Men det kommer vi aldrig att göra. Detta är vårt land sedan
generationer. Här vill vi bo. De flesta israeler har inga rötter här utan är immigranter från Östeuropa, Afrika och Amerika.

Ockuperar Hamas något land?
– Ockuperar Hamas något land? Nej! Ockuperar Israel något land? Ja! Varför, varför läggs då hela skulden för konflikten på oss och inte på den starkare?, undrar
Salameh
– Ge vatten till oss! Ge arbete till oss! Låt oss få röra oss fritt mellan våra städer
och byar!, vädjar Salameh.
Jag ställer frågan om Noah fortfarande tror att en två-statslösning är möjlig.

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/08

19

– Det finns helt ingen plats för två stater. Vi palestinier kommer att få ett bantustanliknande samhälle, där vi får bo inom murar omgivna av israeliska bosättningar. Är det en stat som skulle accepteras någonstans?, undrar Noah Salameh
retoriskt.
– Vi vill ha fred, men inte fred under ockupation! Fred är att acceptera din nästa och ha dialog med den andra parten.
Hoppas du fortfarande eller är du mer pessimistisk? undrar jag.
– Jag satt 15 år i israeliskt fängelse. Varje dag hoppades jag att bli fri. Det är klart
jag hoppas på fred. Vi är i området cirka 4 milj palestinier och lika många judar.
Ingen kan tro - och jag hoppas att ingen vill - döda 4 miljoner av den andres befolkning. Vi måste leva tillsammans och hjälpas åt att hålla tillbaka extremisterna på
båda sidor.
– Också Hamas erkänner indirekt Israel genom att erkänna en tvåstatslösning,
enligt Noah Salameh, trots vad sägs offentligt av företrädare för Hamasregeringen.

Västbanken blir mer och
mer lik en bantustan med
tre avgränsade områden i
norr, i mitten och söder
där palestinier får röra
sig. Däremellan är det fri
passage för israeler till de
cirka 250 bosättningarna
där det nu bor upp mot
300 000 israeler.
Förklaring: mörkbrunt:
palestinska städer. Ljusbrunt: palestinska byar.
Mörkblått: israeliska
bosättningar på ockuperat
land. Ljusblått: övrigt
mark ockuperad av Israel.

– Nej, inte ens USA
tror på det längre. Israels bosättningar på
Västbanken som blir
fler och fler har nu gjort
att Västbanken är indelat i tre områden, avskilda av stora israeliska bosättningar; det
norra området med Jenin, det mellersta med
Ramallah och det södra
med Betlehem-Hebron.
Till detta kommer det nu helt avskilda Gaza.
– USA som tillsammans med EU, Ryssland och FN har tagit fram ”vägkartan för
fred” som innebär två stater inom 1967 års gränser, d.v.s. ett Israel och ett Palestina på Västbanken och Gaza (se karta), har nu accepterat Israels bosättningar.

USA låter Israel behålla bosättningar
Detta de facto-erkännande gjordes av USA i april 2004 när Bush tillskrev Israel att
”i ljuset av realiteterna på land, inkluderande de stora israeliska bosättningarna
(Ariel och Maale Adummim inklusive Storjerusalem) är det orealistiskt att förvänta sig att resultatet av de kommande förhandlingarna kommer att innebära ett tillbakadragande till 1949 års gränser” (Bushs brev till Sharon april 2004).
Noah Salameh konstaterar att efter murens byggande finns det inga förutsättningar för en två-statslösning:
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Fatah måste upphöra med korruptionen
– Men visst hoppas också jag att Fatah kommer tillbaka till makten. För att vi ska
rösta på dem måste Fatah göra om hela sin struktur och korruptionen upphöra. I
så fall kommer det palestinska folket åter att rösta på dem.
I dag beror stödet för Hamas till stor del på att palestinier ser att Hamas´ sociala arbete på Västbanken, men främst på Gaza, är de bäst fungerande institutionerna, man får konkret hjälp.
– Så måste också Fatah bygga upp sitt förtroende bland vanligt folk, bli mer
demokratiska och det är just det som vårt arbete inom Centret för konfliktlösning
och försoning (CCRR) går ut på, avslutar Noah Salameh.
Lars Micael Adrian

Vi vill ha fred. Men inte fred under ockupation, säger Noah Salameh som leder fredsinstitutet Centret för konfliktlösning och försoning i Betlehem. Foto: LM Adrian
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Herren är min herde!

Lewis Sherman är 63 år gammal, messiansk jude och numera
bosatt i Jerusalem. Men hans livsöde är värt en roman. Född i
USA, från 1968 till 1985 bosatt i Lund, Stockholm och Malmö förutom ett och ett halvt år i USA. Sedan i Israel, USA, Sverige och
nu återigen i Israel.

– Jag vill bara predika. Helst för judarna och i andra hand för alla andra, säger
Lewis.
Han har en hjärteangelägenhet – och det är att leva för Herren.
– Herren är min herde.
Men Lewis har inte alltid varit kristen.
När han och hustrun kom till Lund i början av 70-talet med ett tvåårigt barn i
famnen och ett nytt på väg i magen, stannade de på det så kallade Jesushuset på
söder i Lund. Avsikten var att de skulle stanna över natten. Men den natten blev
till nio månader och innebar en stor omvälvning i Lewis liv.
För det var på Jesushuset som han blev omvänd. Han sa till Gud: "Om du finns,
kom in i mitt liv!"

Lewis Sherman är messiansk jude, dvs en jude som tror på Jesus.
– Jag upplever inte att jag tror på en främmande religion. Som messiansk jude ser jag
mig själv som en biblisk, inte rabbinsk jude. Jag tror att sann kristendom och sann judendom är en och samma sak. Foto: LM Adrian
22

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/08

Lewis Sherman är en 63 årig messiansk jude som varje dag lyssnar efter Herrens vilja.
Foto: LM Adrian
Den helige anden bara föll över mig!
– Det var som att få en dusch inom mig, berättar Lewis. Jag bara fylldes av den
helige anden. Jag upplevde att alla mina synder tvättades bort. Jag föddes på nytt.
Och sedan dess lever jag för Herren.
Med åren blev det så småningom tillökning och nu har Lewis sex barn och elva
barnbarn, spridda över hela världen; en dotter i Australien, en i Egypten, en i Israel och tre söner i USA.
– Herren talar till mig och jag lyssnar på honom, säger Lewis när vi möts i en
liten enrummare på Hebron Road i södra Jerusalem där han bor sedan i fjol.
– Jag vet vad Herren vill med mitt liv. För många år sedan talade Herren till mig
på ett personligt övernaturligt satt från Jesaja 49:5,6 säger han.
– Jag förstod att Herren ville att jag skulle medverka till att hjälpa både judar och
icke judar att försonas med Gud.
Lewis Sherman har haft tre hjärtinfarkter under de senaste åren, och blev brutalt
överfallen för sex år sedan i USA, men ser spänstigare ut än någonsin, sina 63 år
till trots. Den sista sjukhusräkningen på 90 000 kronor till ett israeliskt sjukhus håller han på att betala av.
I Jerusalem tillhör han en församling med messianska judar, Oil of gladness, som
träffas varje lördag i västra Jerusalem på Hillelgatan och samlar mellan 150 och 200
gudstjänstbesökare.
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– Det är inte lätt att vara jude och kristen. Judarna tycker att jag är en svikare.
När vi bodde på ett immigrantcenter i Israel på 1980-talet och det gick upp för våra
judiska vänner att jag trodde på Jesus, förbjöds deras barn att leka med mina barn
och vi blev helt isolerade, berättar han.
När Lewis Sherman bodde i Sverige fram till första flytten till Israel på 1980talet, arbetade han som glasögonslipare. I Jerusalem arbetade han som bokhandlare i en kristen bokhandel vid Jaffaporten.
Herren vill att jag bor i Israel
Väl i USA blev han predikant, ett arbete som han fortsatte när familjen flyttade till
Sverige i början av 2000-talet och Lewis fick arbete som pastor på Europaporten i
Malmö.
– Men Herren ville annorlunda. Han vill att jag ska vara i Israel, så därför flyttade jag hit i fjol, berättar Lewis.
Här lever han på sparade pengar, och får donationer.

Lever på kallelsen
Få människor som jag träffat är så inriktade på att leva av en kallelse, som Lewis.
– Jag har gjort många misstag i livet och för det vill jag be alla om förlåtelse. Men
jag drivs av att göra Herrens vilja. Det är det enda som är viktigt för mig, säger
Lewis, där han sitter i sin etta på Hebronvägen, med prylar efter ett helt liv som
kan rymmas i en kappsäck.
Lars Micael Adrian

Gåvoredovisning till Svenska Jerusalemsföreningen under tiden 2007-11-17 – 2008-02-13
Brev till skolan

Vid årsmötet beslutades att undersöka vilken postadress som för närvarande
är den bästa om man vill skicka en hälsning till sitt fadderbarn på skolan. Det
är nämligen osäkert om brev som skickas på skolans adress kommer fram, i vilket fall tar det mycket lång tid. Detta hänger samman med den situation som
Betlehem befinner sig i.
Vi kan nu meddela dig som önskar skicka en hälsning till skolan och till ditt
fadderbarn så kan det skickas via Kjell Jonasson, STI, P O Box 37, IL-91 000
Jerusalem, Israel. Han förmedlar då brevet till skolan och till den som du angett som mottagare.
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Ett stort tack!

Ett stort tack till alla som skänkt bidrag under julhelgen!
Det är glädjande att både enskilda och församlingar vill vara med och ge julgåvor till Betlehems folk idag genom att stödja Den Gode Herdens skola.
Några har istället för julklapp till någon gett en gåva till skolan, någon har
anonymt skänkt en stor gåva och många fortsätter att regelbundet ge gåvor, en
del som faddrar.
Vi tackar varmt för alla bidrag, stora som små, spontana eller regelbundna!
Och så hoppas vi på fortsatt stöd. Jämförelsen med förra året så här långt visar
en liten nedgång i givandet, därför så vädjar vi extra mycket nu inför våren och
sommaren.
Styrelsen
Även om flera inbetalningar har gjorts under perioden namnges gåvogivaren
bara en gång.

Gåvor till skolan och medlemsavgifter:
Adrian, Maria, Växjö; af Klinteberg, Asta, Hovmantorp; Agestam, Greta, Kalmar; Agné,
Astrid o Claes-Ingvar, Bor; Ahlberg, Bo, Lund; Ahlberg, Kerstin, Norrtälje; Ahlgren, Kerstin,
Lidingö; Ahlqvist, Norrköping; Ahlström, Birgit, Skruv; Ahrén, Gun, Lund; Aksén, Sigvard,
Uppsala; Aldén, Birgitta, Tingsryd; Allbrandt, Stockholm; Anderman, Tomas, Uppsala;
Andersson, Ingrid, Kode; Andersson, Lars, Vallentuna; Andersson, Rafael, Tyresö; Arén,
Margit, Norrköping; Askeljung, Annika o Mats, Gnesta; Askolin, Kristina, Vara; Aune, Bella,
Värnamo; Aurelius, Eva o Erik, Skara; Aurelius, Gudrun o Bengt Gustaf, Norrköping; Avander, Alf, Norsjö; Axelsson, Roland; Back, Arne, Uppsala; Baumann, Heidi, Stockholm; Beky,
Irene, Järfälla; Bengtsson, I o S, Sundborn; Bennesved, Mejrit, Älghult; Berg, Göran, Växjö;
Bergh, Folke, Uppsala; Bergling, Brita, Uppsala; Berglund, Ilona Kellner, Tullinge; Bergman,
Anita, Hok; Bergman, Kerstin, Linköping; Bergman, Mats, Falun Bergquist, Karl.Erik, Enviken; Bergsten, Torsten, Uppsala; Berwill, Ulf, Ängelholm; Björck, Gustaf, Uppsala; Björksell,
Lars, Växjö; Blom, Örjan, Stockholm; Blomgren, Gunnar, Hestra; Blomquist, Inge o Margareta, Örebro; Blomquist, Linnea, Hovmantorp; Boeryd, Maria o Hans, Jönköping; Bolling,
Lennart, Växjö; Bothén, Linnéa, Lund; Bruno, Birgitta, Örnsköldsvik; Bäckman, Maria, Vindeln; Carlsson, Gösta, Borås; Carlsson, Ingeborg, Göteborg; Carlsson, Ulla, Hovmantorp; Claesson, Ulf, Gävle; Collste, Lisa, Stockholm; Diab, Eddie o Gunnel, Simrishamn; Diös, Mats,
Mariefred; Djokovic, Gullan, Skillingaryd; Dour, Lena, Molkom; Edquist, Lennart, Luleå;
Edström, Gullan, Skellefteå; Egnell, Helene, Stockholm; Ekbom, Gerd, Stockholm; Ekhem,
Bengt, Båstad; Ekholm, Anders, Södertälje; Ekman, Anders, Borlänge; Ekström, Bo, Stockholm; Elm, Anton, Växjö; Emlund, Elsa, Vetlanda; Engquist, Karl-Gösta, Överum; Ericson,
Lars, Stockholm; Ericsson, B., Landskrona; Eriksson, Anna Greta, Kolmården; Eriksson, Bernt
o Kristina, Lund; Eriksson, Britas Lennart, Västerås; Eriksson, Christer, Norrtälje; Ernerot,
Birgit, Stockholm; Eskils, Sven, Kristinehamn; Falkman, Christina, Stockholm; Falkman,
Henric, Stockholm; Fam Adrian, Lund, Fhölenhag, Lilian, Rydebäck; Fors, SigBrit, Växjö;
Franzén, Anita, Kungsbacka; Frenzel, Ulla, Stockholm; Fries, Ingegerd, Umeå; Fristorp, Birgit, Kalmar; Fröjmark, Birgitta, Nässjö; Fröjmark, Holger, Storvreta; Furberg, Ingeborg o
Tore, Uppsala; Gardell, Lars-Erik, Stockholm; Gerhardsson, Birger, Lund; Gertsson, Monica
o Carl-Axel, Lund; Grahn, Kenneth, Växjö; Gran, Ola, Nacka; Greek, Ragnhild o Gunnar,
Uppsala; Green, Per, Jönköping; Grenholm, Maria, Hagfors; Grunnesjö, Bertil, Delsbo; Gunnarsson, Margareta, Växjö; Gunther, Maj-Britt, Borås; Gustafsson, Inga, Tibro; Gustafsson,
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KiJa, Växjö; Gustafsson, Lars, Kristinehamn; Gustafsson, Werna, Lilla Edet; Göransson, Lars,
Norrköping; Haglund, Berit, Kalmar; Hagman, Berit, Lammhult; Hagström, Eva, Stockholm;
Hallabro, Karl Göran, Äspered; Hallberg, Håkan, Uppsala; Hansson, Britt, Järfälla; Hansson,
Karin o Hans, Åhus; Hasselberg, Carl-Olof, Vänersborg; Hedenborg, Barbro, Växjö; Helen,
Tomas, Huddinge; Hellberg, Eva-Karin, Västervik; Hellgren, Ann Marie, Lärbro; Hellström,
Gisela, Högsäter; Hellström, MariAnne, Uppsala; Henningsson, Jan, Växjö; Hillerup, Marianne o Vera, Helsingborg; Hjalmarsson, Sölve, Värnamo; Holmén, Christina, Växjö; Holmquist, Gunnar, Angered; Holmquist, Sven, Färjestaden; Håkansson, Eva. Lund; Haass, Claudia, Kosta; Hägg, Tore, Borås; Högquist, Anders, Skarpnäck; Isacsson, Kerstin, Malmbäck;
Jaktling, Kerstin, V.Frölunda; Jennerström, Sven, Norrköping; Johannesson, Ann-Marie o
Villy, Växjö; Johansson, Elin, Gislaved; Johansson, Lena, Växjö; Johansson, Margareta, Kalmar; Johansson, Patrik, Farsta; Johansson, Solveig, Hillerstorp; Johansson, Wiliam, Söderåkra; Jonasson, Kjell o Inger, Jerusalem; Jonsson, Britt, Hörnefors; Jonsson, Ulf, Orsa; Jönsson,
Hardy, Bjärnum; Kantola, Anna-Liisa, Gislaved; Karlsson, Arne, Målerås; Karlsson, Ella-Britt
o Kurt, Växjö; Karlsson, Eva, Växjö; Karlsson, Solveig, Örebro; Kejerhag, Ivar, Älandsbro;
Kimming, Kenneth, Växjö; Kjellén, Svante, Hjortsberga; Klefbeck, Markus o Miriam, Mölnbo; Knutsson, Birgitta o Bengt, Bjärred; Kohls, Per Olof, Stockholm; Koltai, Erzsö, Nyhamnsläge; Kronberg, Marianne, Tyresö; Kullenberg, Christina, Kungälv; Kvillner, Gabriel, Kalmar;
Källdin, Rune, Sköllersta; Lagergren, Per, Uddevalla; Lahrin, Ingemar, Ulricehamn; Larsson,
Susanne, Halmstad; Lenhoff, Barbro o Sven, Växjö; Levenskog, Yngve, Vänersborg; Lindberg, Anders, Lidingö; Lindberg, Bo, Skellefteå; Lindberg, Inger, Tibro; Lindegård, Boel, Kalmar; Lindén, Margareta, Täby; Linden, Tobias, Hägersten; Linders, Tullia, Bromma; Lindman, Anders, Göteborg; Lindman, Henrik, Falkenberg; Lindroos, Aarno o Marianne, Gävle;
Lindstedt, Birgit, Stockholm; Lindström, Fredrik, Lund; Lindström, Nils, Borås; Lindström,
Tulle, Gräddö; Linnér, Barbro, Spånga; Linuzon, M, Söderköping; Ljunghill, Karin o Bengt,
Växjö; Ljungkvist, Rune, Leksand; Lundell, Birgit o Paul, Vaggeryd; Lundgren, Christofer,
Södertälje; Lundgren, Karl-Gustaf, Alingsås; Lundin, Christer I:son, Göteborg; Lundin, Kerstin o Gunnar, Hudiksvall; Lundkvist, Karin, Härnösand; Lundman, Agnes Peggy, Sollentuna; Lundqvist, Elisabet, Nälden; Lundström, Karin, Huddinge; Löfgren, Birgitta Ericsson,
Viken; Löfkvist, Thorvald, Lund; Löfquist, Christer, Eslöv; Lööv, Tommy, Västerås; Madebrink, Anders, Hägersten; Malmström, Lisbeth o Einar, Lund; Marelius, Gunnar, Uddevalla;
Marelius, Nils, Uddevalla; Marklund, Stig, Vännäs; Markström, Karl-Gösta, Sörberge; Marx,
Renate, Lund; Meiton, Gretha o Gunnar, Stockholm; Meyer, Rolf G, Stockholm; Mogren,
Mikael, Uppsala; Molin, Greta, Stockholm; Moraeus, Elsa, Sundbyberg; Nilsson, Annie,
Löberöd; Nilsson, Ester, Härnösand; Nilsson, Harriet, Linköping; Nilsson, Lars, Alfta;
Nygren, Birgitta Elisabeth, Ekenässjön; Nygren, Conny, Smålandsstenar; Nygren, Tore, Linköping; Nyström, Lars, UpplandsVäsby; Oddestad, Inger, Stockholm; Odencrants, Inga o
Jan. Älta; Ohlsson, Elsa, Göteborg; Olsson, Anders, Delsbo; Olsson, Astrid, Stockholm;
Oredsson, Kjell-Arne, Kalmar; Ottosson, Magnus, Uppsala; Paulsson, Kerstin, Kristianstad;
Pers, Rolf, Borlänge; Persson, Fredrik, Sundbyberg; Persson, Gun-Britt, Kalmar; Persson,
Gunnel, Lund; Persson, Göran, Glimåkra; Petersson, Elsa, Diö; Petersson, Eva o Ingemar,
Värnamo; Pür, Charlotta, Stockholm; Rahne, Märta, Trollhättan; Redegard, Simon, Bolmsö;
Reifors, Bo, Katrineholm; Reutfors, Folke, Uppsala; Rodhe, Sten, Lund; Romhed, Rune, Göteborg; Roos, AnnChristin o Antonia, Bålsta; Rosberg, A-L, Nordmarkshyttan; Rosberg, AnnLouise, Nordmarkshyttan; Rosengren, Hans, Ljungbyholm; Rubensson, Björn, Forsvik; Rudberg, Signe, Borås; Runesson, Anders, Ontario, Canada; Sallius, Kerstin, Staffanstorp; Samuelsson, Birgit, Skillingaryd; Sandström, Annika Vårblom, Linköping; Sassersson, Patrik,
Rottne; Simonsson, Hans, Hyssna; Simonsson, Karin; Simonsson, Tore, Färjestaden; Sitell,
Knut, Växjö; Sjöberg, Georg, Växjö; Sjöholm, Olov, Stockholm; Sjören, Toivo, Bromma; Sjöström, Katarina o Lennart, Uppsala; Sollersten, Magnus, Vassmolösa; Stangel, Louise, Sköndal; Starke, Håkan, Varberg; Staxäng-Jonsson, Karin, Linköping; Steensrum, Lars-Gösta, Linköping; Stenvall, Ingeborg, Växjö; Stjerndahl, Gunnel, Stockholm; Stohlander-Axelsson, Eva,
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Genarp; Stojilkovic, Birgitta, Åkersberga; Stojkovic, Agneta, Uppsala; Stone, Gunnar, Stockholm; Strede, Eva, Norrköping; Strömberg, Bo, Gävle; Strömberg, Karin o Olof, Oskarshman;
Styf, Margareta, Sundsvall; Ståhl, Carl-Gustaf, Båstad; Ståhl, Märit, Johanneshov; Sundin,
Kjell, Härnösand; Svanström, Margareta, Jönköping; Svennebring., Ingemar, Jönköping;
Svensson-McCart, Anna-Lena LaRippe, Schweiz; Svensson, Anna, Sävsjö; Söderlund, Hans,
Stockholm; Söderström, Ulf, Åseda; Sönnfors, Karl G, Tyresö; Tengelin, Lena, Broddetorp;
Termén, Gertrud o David, Uppsala; Thelin, Helena, Nybro; Tjäder, Karl-Erik, Korpilombolo;
Torbjörnsson, Henrik, Stockholm; Tranesjö, Rauni, Linköping; Tunström, Martin, Växjö;
Turesson, Ewa, Nora; Tyrberg, Ingrid o Karl-Johan, Munka-Ljungby; Tängmark, Ronnie,
Mjölby; Ungelheim, Iréne, Göteborg; Uppman, Brit, Broakulla; Wallengren, Hans, Lund;
Wallin, Bodil, Stockholm; Weidow, Ruth o Carl-Gösta, Skara; Wejryd, Kajsa, Uppsala; Wendel, Arne, Sölvesborg; Werner, Torbjörn, Karlskrona; Westerudd, Ola, Farsta; Westeson,
Ingeborg, Enskededalen; Westrin, Marianne, Sundsvall; Widell, Bengt, Vetlanda; Wieslander, Lisbeth, Växjö: Wikerstål, fam., Växjö; Willborg, Ylva o Bengt, Älmhult; Wimmer, Kerstin, Lund; von Bredow, Aina, Grimslöv; Wrede, Gösta, Solna; Wähner, Wolfgang, Solna;
Zandler, Urban, Växjö; Åberg, Chatarina, Nyköping; Åberg, Göran, Bankeryd; Åkerlund,
Gullvi o Carl-Eric, Växjö; Åkesson, Hans-Olof, Sävsjö; Ållegård, Gunvor, Växjö; Åshuvud,
Ingrid, Lund; Öhnedal, Gösta, Sundsvall; Östberg, Elsa, Rydaholm.

Fadderbarnsgåvor
Adrian, Maria, Växjö; Albemark, Kerstin o C-G, Uppsala; Alberius, Charlotta, Habo; Alberius, Johan, Habo; Andersson, Bill-Göran, Skoghall; Aspernäs, Marie-Louise, Bergkvara;
Aune, Bella, Värnamo; Bennesved, Mejrit, Älghult; Bergman, Anita o Kjell, Hok; Bergman,
Hild, Vetlanda; Bernhold, Mats, Helsingborg; Bjärreds förs.; Bollebygds kyrkl.arb.krets;
Brannström, Cecilia, Tyresö; Brännbogårdens arb.grupp, Sigtuna; Brännkyrka förs:s fredsgrupp; Byarum – Majdal barngrp; Carlsson, Gunnel o Gunnar, Växjö; Dahlström, K Peter,
Lund; Delsbo förs.kår; Egnell, Helene, Stockholm; Ehlton, Michael; Eliasson, Sigrid, Kungälv;
Eriksson, Bernt o Kristina, Lund; Eriksson, Christer, Norrtälje; Falkman, Henric o Christina,
Stockholm; Falkman, Tina, Stockholm; Fast, Dag, Stockholm; Flens kyrkl.syför.; Fröjmark,
Holger, Storvreta; Fyhrlund, Sven-Åke, Anderstorp; Gryts förs.; Gränna kyrkl.syför.; Gräsgårds kyrka; Gullmo, Eva, Helsingborg; Gunnarsson, Margareta, Växjö; Gällinge
kyrkl.syför.; Haglund, Ulla, Vänersborg; Hagström, Eva, Stockholm; Hansén, Samuel, Stockholm; Hedström, Britta, Hackås; Helgesta-Hyltinge kyrkl.syför.; Helsingborgs Adolfsbergskyrkan; Hernqvist, Gerd o Sven, Helsingborg; Högquist, Anders, Skarpnäck; Högs syför.,
Forsa; Joelsson, Karin, Säter; Johansson, Johanna, Malmö; Johansson, M o J, Billdal; Johansson, Stig, Älvsbyn; Johansson., Elisabet, Hovmantorp; Jonsson, Brita-Stina o Sven-Erik, Växjö; Jonsson, Jonas, Visby; Kalmar kyrkl.samf.; Karlsson, Solveig, Örebro; Karlsson, Ulla, Sparreholm; Kimming, Kenneth, Växjö; Kohls, Per Olof, Stockholm; Koltai, Rezsö, Nyhamnsläge;
Kånna Berghems kyrkl.syför.; Körner, Marie, Lund; Lagersten, fam., Bandhagen; Laxvik, Åsa
Burman, Ljusterö; Levin, Barbro oLeif, Axvall; Lindblad, Berndt-Åke, Kalmar; Lindblad,
Louise, Kalmar; Lindström, Nils, Borås; Ludvika – Lillkyrkans miniorer oTisdagsfåglar; Ludvika förs:s Lillkyrka; Ludvika förs.; Lundberg, Ruth, Hisings Backa; Lundgren, Karl-Gustaf,
Alingsås; Lundmark, Ingvar, Bräkne-Hoby; Lundqvist, Elisabet, Nälden; Lönneberg, Tina,
Färjestaden; Magnusson, Marion, Aneby; Meyer, Rolf G, Stockholm; Mistelås juniorer;
Mogren, Mikael, Uppsala; Mora kyrkl.frivilligkrets; Mölndal – Stensjökyrkan; Nelson, AnnMarie, Klippan; Nilsson, Margaretha, Nyköping; Nilsson, Martha, Klippan; Nisbel, Harriet,
Linköping; Noaksson, Ingrid, Ryssby; Norin, Stig, Uppsala; Norrahammar, pensionärer;
Olinder, Emilia o Jakob, Vreta Kloster; Oredsson, Kjell-Arne, Kalmar; Persson, Agneta, Ludvika; Peterson, Christina o Folke, Ramkvilla; Ribbing, Margit, Kalmar; Romhed, Rune, Göteborg; Rubenson, Björn, Forsvik; Rönneslövs kyrkl.arb.krets; Sahlin, E., Stockholm; Skara pastorat; Stojilkovic, Birgitta, Åkersberga; Strömberg, Christina, Enskede; Styrbjörn, Inger, Gamleby; Sundström, Gunvor o Karl-Anders, Täby; Svanberg, Linnea, Kalix; Svensson, Eva o
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Sven, Lammhult; Thelin, Helena, Nybro; Tängmark, Ronnie, Mjölby: Uppsala kyrkl.samf.;
Wallin, Bodil, Stockholm; Viby förs.; Wiking, Eivor, Täby; Wimmer, Kerstin, Lund; Vittsjös
kvällsgrupp; Wrede, Gösta, Solna; Åberg, Chatarina, Nyköping; Öhman, Johanna Wolf,
Enskede (Hjalmar Gannås dop); Örebros Nikolai s:a arb.krets; Örtberg, Ulla, Stockholm.

Kollekter och bidrag
Adolf Fredriks förs.; Alböke kyrka; Algutstorps kyrka; Allerums kyrka; Alnö förs.; Alvesta
förs.; Aneboda förs.; Angelstads kyrka; Ankareds kapell; Annedals förs.; Annerstads kyrka;
Arbogabygdens förs.; Arby kyrka; Arnäs kyrka; Arvidsjaurs förs.; Asa förs.; Asarums kyrka;
Attmars förs.; Barkeryds förs.; Bergs förs.; Biskopsgårdens förs.; Bjurums o Gudhems kyrka;
Bjuråker-Norrbo förs.; Bjärreds förs.; Bodafors kyrka; Bodens kyrkl.samf.; Boge kyrkl.syför.;
Bollebygd o Olsfors kyrka; Bolmsö förs.; Bomhus kyrkas arb.krets; Boo förs.; Borgsjö förs.;
Bredaryds o Kulltorps förs:ar; Bredsätra kyrka; Bromma förs.; Brunflo, Lockne, Marieby o
Näs kyrkl.samf.; Brunnby förs.; Brännkyrka förs.; Byarums kyrkl.samf.; Bärebergs
kyrkl.syför.; Dalarö-Ornö-Utö förs.; Dalhems förs.; Dalköpinge förs.; Danderyds förs.; Danmark-Funbo kyrkl.samf.; Delsbo förs.kår; Djurröds kyrka; Drängsereds förs.; Döderhults
förs.; Dörby förs:s söndagsskola; Dörby kyrkl.arb.krets; Eds förs.; Ekeberga förs.; Ekenässjöns
kyrka; Enskede-Årsta förs.; Enslövs förs.; Enånger-Njutångers kyrkl.samf.; Essinge förs.;
Fardhems kyrkl.samf.; Farhult-Jonstorps förs.; Farstorps kyrkl.arbetsför.; Fellingsbro förs.;
Femsjö förs.; Fjälkinge m.fl. förs.; Fleninge kyrka; Flens kyrkl.samf.; Fliseryds förs.; Flistads
kyrka; Forserums kyrkl.samf.; Forshaga förs.; Forsheda kyrka; Forshälla förs.; Frankfurt,
Svenska kyrkan; Frillesås kyrka; Fristad-Gingri förs.; Furingstads förs.; Föra kyrka; FörlösaKläckeberga förs.; Gamla Hjelmseryds kyrka; Gamleby förs.; Gnosjö förs.; Gottfridsbergs
förs.; Gottsunda o Sunnersta kyrkor; Grinneröds förs.; Gryts kyrka; Gränna kyrka; Gustav
Vasa förs.; Gårdsby förs.; Gäddede kyrka; Gällinge kyrka; Gävle Tomas förs.; Göteborgs
domkyrkoförs.; Göteryds förs.; Götlunda kyrka; Hagby kyrka; Hajoms förs.; Hakarps diakonikrets o syför.; Hallstahammars kyrkl.samf.,/finsk gudstj./; Halltorps kyrka; Halmstads
Martin Luthers kyrka; Halmstads Olaus Petri förs.; Hardeberga kyrka; Hedvig Eleonora
förs.; Helgeandssystrarna i Alsike; Hemsö förs.; Herrljunga förs.; Hinneryds förs.; Hjelmseryds gamla kyrka; Hjo kyrka; Hjortsberga förs.; Hjälmseryds förs.; Hjärnarp-Tåstarps förs.;
Hjärsås pastorat; Hjärtlanda förs.; Hjärtums kyrka; Hovmantorps förs.; Hudiksvall-Idenors
förs.; Hulterstads kyrka; Huskvarna förs.; Hånger kyrka; Hägerstens förs.; Hällby kyrka; Hälleberga kyrkl.sykrets; Hälsingtuna förs.; Härlövs förs.; Hässjö-Ljustorp-Tynderö pastorat;
Häverö-Singö förs.; Höganäs förs.; Högsjö kyrka; Hörja kyrka; Höörs förs.; Idala kyrka; Ingatorp-Bellö förs.; Jakobsbergs förs.; Järveds kyrka; Jäts förs.; Jönköpings Kristine kyrka; Jönköpings kyrkl.samf.; Jörn-Bolidens förs.; Kafjärdens förs.; Kaga kyrka; Kallhälls förs.; Kalmar
domkyrka; Kalmar domkyrkoförs:s arb.krets; Kalmar Heliga Korsets kyrka; Kalmar S:a Birgitta förs.; Kalmar S:t Johannes förs.; Kalmar Två systrars kapell; Kalmar, Lutherresa; Karbennings kyrka; Karlskrona amiralitetsförs.; Kinna kyrka; Kinnekulle förs.; Kisa kyrkl.samf.;
Kisa, V.Eneby o Tidersrums församlingar; Kista förs.; Klippans förs.; Knislinge-Gryt o
Kviinge församlingar; Knista kyrkl.syför.; Kortedala kyrka; Kristinehamns kyrkl.samf.; Kristinehamnscirkeln; Kulladals förs.; Kumla kyrkl.samf.; Kungsbacka-Hanhals kyrkl.samf.;
Kyrkhults kyrka; Kågedalens förs.; Källeryds förs.; Källstorps förs.; Kärda kyrka; Kärna kyrka; Kävsjö förs.; Köpings kyrka; Lagan, syför.Allmänt Väl; Lannaskede kyrkl.syför.; Ledbergs kyrka; Leksand-Djura-Siljansnäs kyrkl.samf.; Lessebo förs.; Lidhults kyrka; Lidingö
förs.; Linköpings domkyrka; Linköpings S:a Maria kyrka; Ljuders förs.; Ljungby kyrka;
Ljungby Mariakyrkan; Ljusnarsbergs förs.; Locketorps kyrka; Lovö kyrka; Ludvika Lillkyrkans arb.krets; Lugnås förs.; Lunds domkyrka; Lunds St Peters Klosters förs.; Lycksele förs.;
Lyse kyrka; Löderups förs.; Löts kyrka; Madesjö kyrkl.samf.; Mariakyrkans arb.krets, Skogås; Mariestads förs.; Markaryds kyrka; Mistelås förs:; Mistelås kyrka; Misterhults förs., ekumenska rådet; Munka Ljungby förs.; Myresjö kyrka; Månsarps kyrkl.syför.; Möklinta kyrka;
Möllevången-Sofielunds förs.; Mörbylånga kyrka; N.Mellby pastorat; Nils Henrikssons stif-
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telse; Njurunda förs.; Nora bergsförs.; Nordingrå förs.; Normlösa förs.; Norra Åkarps förs.;
Norrköpingsavd. av Svenska Jerusalemsföreningen; Norrtälje kyrka; Norrtälje, Markuskyrkan; Norsjö förs.; Norums kyrkl.samf.; Nybro-Bäckebo kyrkl.samf.; Nyköpings Katarina kyrka; Nyköpings Nicolai kyrka; Nårunga förs.; Näshults förs.; Nässjö förs.; Näsums förs.;
Nävertorps kyrka: Nöbbele förs.; Odensjö kyrka; Oscars förs.; Oskarshamns förs.; Partille
förs.; Pjätteryds förs.; Regna förs.; Resmo kyrka; Revinge kyrka; Risinge förs.; RogbergaÖggestorps förs.; Rogsta förs.; Rydaholms förs.; Rödön, Aspås, Näskott o Ås förs.; S:t Hans
förs., Lund; S:t Peters Klosters förs., Lund; Sandhults förs.; Sankt Görans förs.; Sireköpinge
kyrka; Själevad, Mo o Björna kyrkl.samf.; Skanörs Kyrkans Vänner; Skara domkyrkoförs.;
Skara pastorat; Skatelövs o Västra Torsäs past.; Skatelövs sykrets; Skepperstads förs.; Skillingaryds kyrka; Skäggetorps förs.; Skärholmens förs.; Skärholmens kyrkl.arb.krets; Skärstads förs.; Slaka kyrka; Slottskyrkan; Slottsstadens förs.; Slätthögs kyrka; Snöstorps kyrka;
Societas Sanctae Birgittae (Stockholm); Sollefteå förs.; Sollentuna förs.; Sorunda förs.; Stenstorps kyrka; Stenåsa kyrka; Stigtomta-Vrena förs.; Stjärnorps förs.; Stockaryds förs.; Stora
Kopparbergs förs.; Ströms o Alanäs kyrkl.samf.; Strövelstorps förs.; Sundborns
kyrkl.arb.krets; Sundbyberg, Sv.Kyrkan; Sundbybergs förs.; Sunds förs.; Svegsbygdens förs.;
Svenarums förs.; Säbrå kyrka; Sävedalens förs.; Sävsjö förs.; Söderköping, Syringen gm L G
Zackrisson; Söderköpings förs.(S:t Laurentii kapell); Söderköpings S:t Anna kyrka; Södertälje kyrkl.samf.; Söderåkra förs.; Söndrum-Vapnö förs.; Söraby pastorat; Söraby, Tolgs o Tjureda förs.; Tingsås kyrka; Tofteryds kyrka; Tomaskyrkan, Linköping; Tomelillabygdens förs.;
Torns förs., Lund; Torrskogs kyrka; Torsås kyrka; Traryds förs.; Trelleborgs förs.; Träslövs
förs.; Tumba kyrkl.syför.; Tumbo kyrka; Turinge-Taxinge förs.; Tyresö förs.; Täby förs.; Täby
kyrka; Tölö o Varlakyrkan; Tölö-Älvsåkers kyrkl.samf.; Ulricehamns kyrkl.samf.; Upphärads
förs.; Uppåkra förs.; V.Vingåkers o Österåkers kyrkl.samf.; Vadstena kyrkl.samf.; Vaksala
kyrka; Vallentuna förs.; Vankiva kyrka; Vantörs förs.; Vasa förs.; Vellinge-Månstorps förs.;
Vetlanda förs.; Vickleby kyrka; Vickleby kyrkl.syför.; Vidingsjö kyrka; Vikens förs.; VinbergLjungby kyrkl.samf.; Vindelns förs.; Visby domkyrkoförs.; Voxtorps kyrka (H-län); Voxtorps
kyrkl.samf.; Vrigstad-Hylletofta förs.; Vrå kyrka; Vårdinge förs.; Väckelsångs kyrka; Vällingby förs.; Värings kyrka; Värnamo förs.; Värnamo kyrkl.samf.; Värsås förs.; Väsby förs.; Västerås domkyrka; Västerås Mikaeli kyrka; Västra Vemmenhögs kyrka; Växjö domkyrka; Växjö kyrkl.samf.; Växjö stift; Ytterby kyrka; Yttergrans kyrka; Åby förs. (H-län); Ås kyrka; Älmhults förs.; Älvsby förs.; Älvsåkers förs.; Älvsåkers kyrka; Ängelholms förs.; Ärtemarks kyrka; Ö.Vingåkers kyrka; Öckerö förs.; Ödsmåla kyrkl.syför.; Öjaby förs.; Öjaby kyrkl.syför.;
Öjaby pastorat; Ölmstads förs.; Örebro kyrkl.samf.(Olaus Petri, Almby, Adolfsberg, Längbro,
Nikolai, Mosjö förs.); Örnsköldsvik, Sv.Kyrkan; Örnäsets förs.; Össeby förs.; Österhaninge
förs.; Österåkers förs. o Baggetorp(Västra Vingåkers förs); Östra Karups kyrka; Östra Torsås
förs:s barnverks.; Östra Torsås kyrka; Överjärna kyrkl.syför.; Övraby kyrka.
Hyllningsgåvor till skolan
till Torgny Werger: Integrationskyrkan, Sv.Kyrkan i Malmö.
Madeleine Dahls prästvigning: Kinnekulle förs.
Marie Dartes o Jonathan Strömbecks vigsel: Michael o E. Ivarsson, Skurup.
Levide kyrkas återöppnande: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.

Födelsedagsgåvor till skolan
Ulla Collin-Bäckström, 60 år: Roland Holgersson, Karlskrona.
Gunnel Augustsson, 50 år: Ihréne Björklund, Ljungby.
Kurt Ljungberg, 80 år: Calle o Ruth; Barbro o Sven-Olof; Maria, Patrik, Jonathan, Maja o Noah
i Nättraby; Mona o Ingemar; Torsten m.döttrar; Östen m.fam.; Gudrun o Lennart.
Birgitta Rolöf, 80 år: Anna Rolöf, Partille; Gunnel Ohlsson; Inger Olander; Ulla-Britt Roxell.
Björn Jonsson, 70 år: Siv Jonsson, Nossebro.
Richard Frits födelsedag: Grethe o Gunnar Meiton, Stockholm.
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Bengt Collste, 95 år: Eva o Ingvar, Göran o Kicki, Stefan o Elisabet, Elisabet Waldenström;
Petra Waldenström m. fam.; Daniel Waldenström m.fam.; Barbro o Lennart Dahlström, Klintehamn; Lisa, Jenny o David Collste.
Sonja Danefors, 85 år: Roland Holgersson, Karlskrona.
Lisbeth o Holger Fröjmark, 80 år: Birgitta, Hedvig, Hilding o Helny.
Lisbeth Fritzell, 80 år: Ingrid Stridh, Växjö.
Carin Strand Dollys födelsedag: Ingrid Stridh, Växjö.
Majken Hård, 70 år: Diakonikretsens syför., Visby.
Kjell Bergman, 70 år: Fadderbarnsgåvor.
Tyra Johansson, 95 år: St Mikaels arb.krets, Visby.
Sture Gustafsson, 70 år: Marie-Anne Gustafsson, Örebro.

Minnesgåvor till skolan
Irénes minne: Lars Gustafsson, Kristinehamn.
Ruth o Helge Ljungbergs minnesfond: Hild Bergman, Stenberga; Britt Bergman, Stockholm;
Christer Eriksson, Norrtälje; Kjerstin Ljungberg, Stockholm.
Dagny Janssons minne: Gunilla Jansson, Uppsala.
Sture Arnströms minne: Birgitta o Bertil Johansson, Växjö.
Sonja Carlssons minne: Leif Nordenstorm, Boden.
Sten G Olssons minne: Bo Rosengren, Älta.
Tore Littmarcks minne: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Lars Thunbergs minne: Helgeandssystrarna i Alsike; Barbro o Gunnar Weman, Sigtuna.
Martin Persenius minne: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Torsten Ströms minne: Stig o Christina Norin, Uppsala.
Sören Stridhs minne: Gunilla o Bengt Sinander, Alvesta.
Anna Johanssons minne: Kerstin o Gunnar Lundin, Hudiksvall.
Martin Persenius minne: Barbro o Gunnar Weman, Sigtuna.
Ignatios Eks minne: Helgandssystrarna i Alsike.
Stig Saverstams minne: Solbergahemmet; Pärlans dagverksamhet, Hamrånge; Hamrånge kyrkokör; Krister Österwall, Åkersberga; Irene Olovsson; Elsa Rundgren; Telefonsjälavården i
Uppsala stift; Norrsundets kraftsportklubb; Hamrånges kyrkoråd; Sievert Johansson, Åkersberga; Eivy, Åke, Jakob, Therese och övrig familj, Rimbo.
Karin Dahlgrens minne: Eva o Erik Aurelius, Skara; Elisabet o Håkan E Wilhelmsson, Lund.
Ingrid von Uexkülls minne: Håkan E Wilhelmsson, Lund.
Eivy Johanssons minne: Anna o Jan-Olof Johansson, Växjö.
Olof Erkers minne: Sven Hedlund, Vetlanda.
Rune Ståhls minne: Solveig, Stig o Josefine Johansson, Hillerstorp.
Lars-Gunnar Falksvedens minne: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Harry Lindströms minne: Richard Grügiel med barn, Växjö.
Britta Melanders minne: Helgeandssystrarna i Alsike.
Ingvar Nilssons minne: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Bo Ingvar Palms minne: Ingrid o Hadar Källström, Ånge; Judith o Stig Jönsson, Ånge; Håkan
Winberg, Sundsvall; Maj Yvonne Westrin, Liden.
Irmgard Ljungmans minne: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Anna-Greta Frölers minne: Karin Lindegård, Växjö.
Lars Gunnar Falksvedens minne: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Brita o Eric Börjesons minne: Lennart Börjeson, Lidköping.
Fritz Olofssons minne: Gunnar Weman, Sigtuna.
Birgit Freys minne: Eivor Henriksson, Ingatorp.
Karin Klingstedts minne: Ulla Saverstam-Palm, Ånge.
Anna Gunnards minne: fam.Britta Olinder, Göteborg.
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Julklappsgåva
till Lars Gustafsson: Marianne o Per Bernemyr, Tullinge.
till Kurt o Ingrid Ljungberg: Per-Johan Ljungberg, Ramdala.
till Ulla o Bengt Collste: Anna, Axel, Sofia Steneskog.

Gåvor till sjukhuset
Per-Erik Åbom, Jönköping; Ingemar Emrén, Uppsala; Risinge församling; Anna-Liisa Kantola, Gislaved; Irene Beky, Järfälla; Agnes Peggy Lundman, Sollentuna; Ulf Jonsson, Orsa; Sollentuna förs.; Ola Gran, Nacka.

Gåvor och andra intäkter

Medlemsavgifter
Faddergåvor
Gåvor till skolan
Minnesgåvor till skolan
Födelsedagsgåvor till skolan
Andra hyllningsgåvor till skolan
Gåvor till sjukhusbyggnaden
Kollekter
Bidrag från Pro Fide

070901-080123

21 900
130 352
547 569
30 910
19 494
6 000
32 180
1 006 200
30 000
1 824 635

060901-070123

22 500
143 774
624 047
56 100
20 505
25 950
2 540
1 026 745
40 000
1 962 161

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
Kyrkogatan 6,
352 34 VÄXJÖ

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,
SJS Office, P.O.Box 251 62, 973 00 Jerusalem, ISRAEL.
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

Årsavgiften, som ger rättighet att få tidskriften är minst 100 kr.
Postgiro 20 69 - 3 • Bankgiro 401-3330
ISSN 0346-2307

Tryck: Prinfo Ystads Centraltryckeri 0411-736 10

