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Vad är svenska Jerusalemsföreningen?

Svenska Jerusalemsföreningen grundades 1900 och har sedan dess varit verk-
sam 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 sko-
la. Mer än 60 procent av driften betalas via gåvor från enskilda svenskar, stif-
telser, 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 Johans-
son 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 van-
liga

• stärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.
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Direktorn har ordet:

Att fylla 60…

Är det något att fira? En del bestämmer sig för att
bara fira med familjen, en del åker bort, andra för-
söker att glömma åren. Trenden är knappast stora
60-årskalas. 

Israel, staten, har fyllt 60 och firat. Stort. Både
efter judisk och kristen almanacka. Något annat vore
väl otänkbart utifrån israeliskt perspektiv. I 60 år
har man varje år firat självständighetsdagen med
tunga militärparader, vådliga flyguppvisningar,
uppsluppna folkfester med visslande plastklubbor
som man dunkat varandra i huvudet med i Självständighetsparker i israeliska stä-
der. Så varför skulle man då inte fira 60-årsdagen?

Men som för många 60-åringar har det ändå inte varit helt självklart att fira. 100
brittiska judar publicerade en protest mot firandet. 16 svenska judar stämde in lik-
som judar på flera andra håll i världen. ”Det är hög tid att inse att det ena folkets
dröm har blivit de båda folkens mardröm. Vi måste erkänna också ’den andres’
berättelse”, skriver de bland annat som skäl till att man inte deltar i firandet.

Vidrigt med det anti-judiska!
Det är vidrigt när protesterna mot Israel blir till en antijudisk, antisemitisk demon-
stration, som också skett inför jubileet. Demonstrationer framför synagogor. Att
vara jude är inte alls detsamma som att ohämmat stödja allt som staten Israel gör
och står för. Det visar de brittiska och svenska judiska protesterna. Och det borde
man veta.

Den israeliska kritiken som kommer från judar har en trovärdighet som är svår
att uppnå som icke-jude, om än israelvän. Därför är den särskilt viktig att stödja
om man vill Israel väl – och Palestina.

I en synagoga i Jerusalem för någon månad sedan deltog några kollegor och jag
i sabbatsbönen på fredagskvällen. Vi bad med i psaltarpsalmerna och nynnade så
gott det gick i sången som leddes av en gitarrspelande kantor. Lyssnade till den
kvinnliga rabbinens predikan om att göra rent hus i sitt inre inför den stundande
påsken. Ta bort allt som är syrat. Och visst hade väl flera av oss hållit samma pre-
dikan någon gång. 

Och jag fick en känsla av gränslöshet och vidgad gemenskap.
Känslan förstärktes när jag senare mötte en israelisk kvinna vars syster omkom-

mit i ett attentat i en studentrestaurang. Trots sorgen efter sin syster var hon fast
övertygad om att öppenhet och gränslöshet mellan israeler och palestinier är enda
vägen. Hon illustrerade både hur det ena folkets dröm blivit bådas mardröm och
hur man kan acceptera den andres berättelse.

Om man väljer att inte fira sina 60 år är det ändå ett bra tillfälle till reflektion
över hur det blivit som blivit och vad man kan göra år det de år man har kvar med-
an tid är.
Jan-Olof Johansson, direktor
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Sommarlov – bygglov!
Nu kan det ske! 
Samtidigt som de nybakade studenterna på Den Gode Herdens skola får sina
slutbetyg och skolan stänger för sommarlov drar byggnadsarbetarna upp på
taket för att bygga färdigt två skolsalar. 

Två salar på första våning byggdes om för ett par år sedan till gymnastiksal och
nu får de sin ersättning. Skolan får alltså delvis en våning till.

Genom goda insamlingsresultat har vi kunnat spara ihop till bygget. Men
under tiden har priserna stigit, framför allt på stål och bränsle. Så vi behöver mer
pengar.

Och så vill vi ge våra elever en fin och ändamålsenlig inredning i de nya loka-
lerna.

Därför gör vi detta UPPROP inför sommaren! 
Till er som bestämmer över kollekterna i kyrkorna vädjar vi om sommar- och

bygglovskollekter! Till er var och en som läser detta ber vi om en sommargåva till
våra flickor som inte har ett särskilt roligt sommarlov framför sig – instängda i
Betlehem utan möjligheter till bad och utflykter. Och med längtan tillbaka till
skolan. Om skolan då fått nya lokaler i sommar blir det ett bra sommarlov i efter-
hand.

Läs upp det här i kyrkan före kollekten eller forma vädjan med egna ord:

På Den Gode Herdens skola i Betlehem får närmare 400 flickor en god start för livet. Trots
isolering av Betlehem med den upp till åtta meter höga muren öppnas fönster mot fram-
tiden på skolan. Detta tack vare alla frivilliga gåvor som ges i Sverige.

I sommar gör vi skolan ännu bättre genom utbyggnad av nya lärosalar. Till detta
behöver vi extra gåvor.

Den nye rektorn på Den gode herdens skola i Betlehem:

Jag vill vara en tydlig ledare 

– Vi arbetar för att äta. Hela koncentrationen bland oss som fort -
farande har ett arbete här i Palestina, går åt till att hitta ett sätt att
överleva.

Aida Abumohr är sedan augusti i fjol rektor för den Gode herdens svenska skola i
Betlehem. Hon har ett gediget förflutet på skolan som lärare i fysik, biologi och
kemi sedan 29 år.

– Jag kan denna skola, säger hon. Jag har varit med i olika grupper och assiste-
rat den tidigare rektorn på många sätt, så ni behöver inte vara oroliga i Sverige att
skolan ska gå överstyr.

Men hon vill förändra mycket. Aida Abumohr är en stark kvinna, med skinn på
näsan och hon är mycket tydlig som ledare:
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Nu kan äntligen den naturvetenskapliga institutionen byggas – på taket på Den Gode
Herdens svenska skola i Betlehem tack vare de gåvor som givits. Men det saknas fortfa-
rande pengar för att fullfölja projektet. Foto: LM Adrian

Tack för den sommarlovsgåva ni ger!

För Svenska Jerusalemsföreningen

Gunnar Weman Jan-Olof Johansson
Ordförande, ärkebiskop em direktor, domprost

– Det första jag gjorde var att skapa en utvecklingsgrupp bland lärare för att för-
nya och förändra pedagogiken. Här i Palestina är vi otroligt styrda av läroplaner
och läroböcker och har egentligen väldigt lite utrymme att utforma vår skola. Men
inom dessa ramar vill jag att vi ska våga ta nya grepp genom att erbjuda eleverna
flera aktiviteter både inom sport och musik. 

Duktiga elever uppmärksammas
Lärarna ska arbeta i arbetslag och tillsammans våga pröva nya inlärningsmodeller.
Varje vecka sätts namnet på de tre duktigaste eleverna i varje klass upp på en
offentlig lista med namn och foto.

– Avsikten är att det ska stimulera eleverna till att prestera ännu mer, säger hon
förhoppningsfullt.
Aida Abumohr har en magisterexamen i pedagogik och är deltidsanställd som
metodiklektor vid lärarhögskolan i Betlehem. Dels hämtar hon nya idéer där, dels
har hon där kunnat pröva andra modeller för undervisning.
– Jag hoppas kunna hålla kontakten med lärarutbildningen även sedan jag blivit
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rektor. Men det är ett tufft jobb detta. Som rektor måste man kunna allt, från fas-
tigheter och ekonomi till personalledning och schema.

– Jag vill vara en tydlig ledare, som tar plats och formar skolan utifrån styrelsens
direktiv. Men det är jag som har ansvaret för det dagliga arbetet och det ansvaret
är jag beredd att ta.

Elever står på kö för att gå på skolan. Knappt 400 flickor från kristna och mus-
limska familjer går på skolan från förskola upp till studentexamen.

– Hade vi haft större lokaler och fler bänkar, hade vi kunnat ha större klasser. De
varierar mellan 17 och 32 och i nuläget kan vi inte ta emot fler.

Varför tror du att skolan är så populär?, frågar jag.
– Vi har välutbildade pedagoger och stämningen är familjär. Det lockar föräld -
rarna att sätta sina barn här.

Varje familj ska betala 1 400 kr per termin
Varje familj förväntas, tack vare bidragen från Sverige, betala bara mellan 1 400 kr
och 1 800 kr per termin. Men alla har inte råd med ens denna summa, och då är det
upp till rektor att ge rabatt:

– Vi har stora ekonomiska bekymmer här i Palestina. Allt blir dyrare, lönerna
häger inte med och arbetslösheten är upp mot 60 procent. Oljepriset har tredub-
blats på tre år. Men vi måste ha värme i skolan, och det gör att jag måste ha in
pengar.

Den nybildade fonden som Jerusalemsföreningen stiftat för stöd till fattiga ele-
ver, kommer att behövas.

– Kraven på eleverna är stora här i Palestina. För att bli godkända vid studentexamen
krävs hårt arbete, för hårt, menar rektor Aida Abumohr, nytillträdd rektor vid Den gode
herdens svenska skola i Betlehem. Foto: LM Adrian
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Lönerna 20 procent under andra privatskolor
– Vi ligger lågt på denna skola med löner, men jag kan inte öka dem mer, som det
ser ut nu. Jag hoppas, inshallah (om Gud så vill) att det ska bli bättre framöver,
säger rektor Abumohr.

Kontakter pågår mellan Svenska Jerusalemsföreningen och lutherska kyrkan i
Jerusalem om ett intensifierat samarbete, såväl administrativt som pedagogiskt.
Om det kommer vi att skriva mer om framöver.

Lärarna på skolan är lönesatta som pedagoger var i Sverige fram till mitten av
1990-talet, dvs utbildning, anställningstid och  om tar på sig uppdrag utöver sitt
pedagogjobb. 

– Vi börjar känna av att det är svårt att rekrytera utbildade lärare. Som när jag
blev rektor i augusti, fick jag anställda fyra stycken deltidslärare, för det fanns ing-
en som kunde ta alla mina ämnen. Och det är inte bra för kvalitén att ha det så,
menar Abumohr.

Sammanlagt är det på skolan i dag 23 pedagoger anställda på heltid och sju del-
tidanställda, vilket ger cirka 15 elever per lärare. I Sverige ligger motsvarande siff-
ra på knappt 12 elever/lärare.
– Det vi behöver nu är en ny naturvetenskaplig institution. Nybygget på taket pla-
neras kunna bli slutfört i år och då får eleverna tillgång till nya laboratoriesalar.
Det är viktigt för dem, säger rektor Abumohr.

Vi ser Jerusalem, men kan inte åka dit
Det allt överskuggande problemet i Betlehem är dock känslan av instängdhet. Och
det märker också rektor Abumohr av:

– Förr kunde vi kristna få åka till Jerusalem vid påsk och jul, men det är inte
längre tillåtet. Tänk dig, säger hon, att Jerusalem ser vi varje dag ovanför muren,
det är bara 15 kilometer dit, men vi får inte åka dit. Det är hemskt! Tänker jag på
det blir jag bara frustrerad. Så vi palestinier har tvingats lära oss att inte tänka i de
banorna. Istället är vi fullständigt upptagna av att få vardagen att gå ihop. Vi arbe-
tar för att äta, och det tar vår mesta energi.
Lars Micael Adrian

Fakta ruta:
Varje år samlas det in cirka 3,5 milj kronor som oavkortat går till Den gode her-
dens svenska skola i Betlehem och som gör att föräldrar kan betala den lägsta
skolavgiften av alla privatskolor i Betlehemsområdet.

Alla palestinska barn har rätt att gå i statliga skolor. Ofta har dessa skolor sto-
ra klasser och inte alltid finns det utbildad pedagogisk personal.

Det finns drygt tio privata skolor i betlehemsområdet. Men Den gode herdens
svenska skola är en av de få som enbart är en flickskola. 

400 palestinska flickor från förskola till gymnasium går på skolan
14 klasser finns på skolan
23 heltidsanställda lärare är anställda och sju deltidsanställda
Skolan styrs av en lokal skolkommitté där Lydia Araj är ordförande. Den

svenska styrelsen för såväl skolan som sjukhuset har sitt säta i Stockholm och
leds av förre ärkebiskopen Gunnar Weman och där domprosten i Växjö Jan-Olof
Johansson är direktor.



8 Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/08

I nöd och lust 
– med Svenska Jerusalemsföreningen på Västbanken
Av Jerusalemsföreningens ordförande Gunnar Weman

För att någonstans börja utgår jag från Svenska Jerusalemsför-
eningens namn och därmed från det som vi alla är förtrogna med:

• FN:s delningsplan 1947 gav både judar och araber var sitt land, med stora
flyktinggrupper på båda sidor om de nya gränserna. Så kom ockupationen
1967 och därefter den s k temporära säkerhetsmuren.

• I dagens Israel finns 5 milj invånare, varav 1 milj är araber. Därtill finns då 4
milj palestinier på Gazaremsan och Västbanken.

• Jerusalem är en stad för två folk och tre religioner. 
• Jerusalem är en stad med två berg och samtidigt något av världens mittpunkt.

Israel och Västbanken är en landbrygga mellan Afrika och Asien med ständi-
ga folkförflyttningar och folkvandringar – och där världssamfundet är djupt
engagerat efter Andra världskrigets förföljelser och till följd av allt detta onda
staten Israels födelse.

• Idag  handlar det om två folk som fastnat i ett inbördes järngrepp av rädsla
och med hämndbegäret som något av sitt enda ”erkända” språk. Abba Eban:
”Det är regionens öde att existera i detta pluralistiska samspel”.

Landet må vara heligt – men mycket av det som där sker idag är oheligt. 
Det har därför sagts att t o m luften är ”förorenad” av böner och av de olika

gruppernas krav på att få fira sina gudstjänster på just sina heliga platser. 
Landet må kallas det förlovade landet – Göran Rosenberg beskriver detta i sorg

och kärlek som ”det förlorade landet”, eftersom de olika folkgrupperna formar sin
historia i skuggan av sina oförrätter. De lever med dem och är beredda att dö för
dem – ”en politisk och moralisk självdestruktion”.

Finns det en färdplan för fred?
Om det nu finns en färdplan för fred – även om väl ingen av oss tror (och inte ens
realistiskt vågar be) att den skall kunna förverkligas inom det år som USA:s presi-
dent har kvar på sin nuvarande ämbetsperiod – så ligger denna färdplan i alla hän-
delser djupt inbäddad i historia och dåtid; den avgörande frågan är därvid vems
dåtid det handlar om, eftersom det är utifrån historien som de båda folken vill dra
upp sina rättigheter till land, mark och vatten.. 

Det är alltid frestande att ta till historiska argument för att bevisa äganderätten.
Till och med de arkeologiska utgrävningarna och forskningarna kan leda fel, efter-
som det lätt blir en tidstypisk fiktion som man presenterar när man drar slutsat-
serna av det som man finner. 

Det har därför sagts att ” utgrävningarna är en dröm – som lätt blir en mardröm”
(Tina Haettner-Blomquist).

Se människorna – inte stenarna!
Kjell Jonasson som är utsänd av Svenska kyrkan för att med sin hustru arbeta på
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Västbanken – och som är Jerusalemsföreningens representant i den lutherska kyr-
kans skolstyrelse – har berättat om en israelisk poet som satt vid Jaffaporten med
två fruktkassar. Denne blev ofrivilligt markör för en grupp turister. Guiden sade:
”Ni ser mannen med bärkassarna. Precis till vänster om hans huvud finns ett valv
från romartiden. Men nu rör han på sig”. Poeten tänkte: ”Försoning blir det först
när guiden säger...: Ni ser det där valvet från romartiden – men strax intill, en bit
nedanför till vänster, sitter en man som har köpt frukt och grönsaker till sin
familj”. 

Jonassons slutsats: Inför aldrig så intressanta stenar – se människorna, annars bidrar
vi aldrig till att Jerusalem kan bli en fredens stad!)

Svenska Jerusalemsföreningen (SJF) – envist uthållig!
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 hand-
ling 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 Jerusalems-
föreningens tidskrift, förs en så tydlig kritik av de israeliska övergreppen mot den
palestinska civila befolkningen! 

SJF är en liten förening med ett märkligt stort mandat för den enskilda männis-
kans värdighet – i överensstämmelse med Jesu vilja. 

Så ser SJF ut, i varje fall i min föreställningsvärld!

Den personliga närheten är SJF:s styrka
Föreningen bedriver sitt arbete med känsla för de svårigheter det innebär att ver-
ka i en region med så politiska, näst intill omöjliga konflikter. Kärnpunkten i för-
eningens arbete finns i den personliga närheten – något som i sin tur skapar
gemenskap över gränser.

Det är inte heller många i Sverige som talar om situationen i området utifrån ett
kristet perspektiv på det sätt som Jerusalemföreningen gör. 

Att arbeta utifrån ett kvinnligt perspektiv,  på det sätt som föreningen genomför
detta, är stort. Via flickor och kvinnor kommer vi in i familjerna och i deras sam-
hälle. 

På Den gode herdens skola i Betlehem går 400 palestinska flickor – kristna och
muslimer tillsammans. Vi kan gott låta fantasin och kärleken spela med oss, så att
vi i vårt inre ser vad det kan betyda för de enskilda flickornas framtid, men också
för deras familjers framtid – och varför inte också som ett aldrig så litet bidrag till
den fred vi alla längtar efter och därför ber om både nu och då.

Som ganska nytillträdd ordförande har jag lärt mig att Jerusalemsföreningens
arbete vilar på tre grundpelare: 
• stärka kvinnans ställning i ett mansdominerat samhälle, 
• bidra till fred och utveckling för kristna och muslimer i Betlehemsområdet 
• samt stärka den kristna minoriteten i Jesu födelsestad.
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Vi finns i nöden och har lusten/glädjen att få resa trons tecken för det sant mänsk-
liga.

Därför bidrar vi, utöver skolan, också till driften av ett sjukhus i Betlehem – av
omsorg om människorna. Detta sjukhus är nu ganska nedslitet, eftersom det är
svårt att få medel för den nödvändiga upprustningen. Den palestinska förvalt-
ningen har inte haft möjlighet att betala sin årshyra de senaste tre åren – det är den
avgiften som skulle utgöra grundplåten för den konkreta upprustningen av det
mest nedslitna. Och inte heller SIDA menar sig längre kunna gå in i ett så litet pro-
jekt som detta sjukhus i och för sig är – men även det lilla har ju sin alldeles livs-
avgörande betydelse för dem som är inom dess räckhåll!

Alltför få kristna kvar i Betlehem
Till nöden – också för Jerusalemsföreningen – hör det smärtsamt svåra med att se
hur få kristna som finns kvar i Betlehem, och för den delen på hela Västbanken.
Ingen vet säkert hur många palestinier som är kristna – men de blir allt färre; det
sägs att en tredjedel av dem som finns kvar funderar på att lämna landet. 

I runda tal (vid början av år 2007) räknade man med att de kristna utgjorde 2%
av samtliga palestinier i Israel och på Västbanken – fyrtio år tidigare, 1967,  utgjor-
de de kristna 6% av Västbankens befolkning! Låga födelsetal leder till att de krist-
nas andel av den palestinska befolkningen dessutom  minskar än mer framöver. 

Ska det bli en skola också för pojkar?
De kristna är därför nu bara en spillra av den kyrka, som en gång fanns här. Just
därför är det viktigt att Jerusalemsföreningen finns på plats. För att kunna stödja
de kristna familjernas närvaro och överlevnad kan det bli nödvändigt att öppna
skolan också för pojkar, så att därmed dessa familjer får uppleva att de kan utveck-
la sina barns framtid. Så vitt jag förstår är detta en angelägen framtidsfråga för oss

Flickor muslims -
ka och kristna
går tillsammans.
Vem talar om de
kristnas situa-
tion på samma
sätt som Svenska
Jerusalemsför-
ening?, undrar
Gunnar Weman.
Foto: LM Adrian
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som förening – även om det då skulle finnas en risk att mer rigida muslimer kan-
ske skulle frestas att dra tillbaka sina flickor från skolan. Det här är en del av nöden
– och utmaningarna på skolan...

Makten och muren
Som jag inledningsvis noterade så vet vi ju utifrån medias rapportering hur inten-
sivt nöden går i dagen, när det handlar om dagsaktuella politiken. Ingen av oss lär
väl kunna undvika upplevelsen av både sorg och vrede inför de maktanspråk, som
den starkare parten i konflikten därvid visar. 

Eftersom makten inte talar fredens språk, får vi aldrig förtröttas att längta efter
fred inom av alla erkända gränser. En palestinier i området har sagt med en tra-
vesti på ett berömt och ofta citerat yttrande av Martin Luther: ”Jag planterar mitt
olivträd – även om jag kanske inte själv får skörda”.

Säkerhetsstängslet, eller Muren, byggs för att skydda israelerna – så kanske det
är för stunden. 

Den är drygt 700 km lång och dras till större delen på palestinsk mark. Till allt
annat ont för den palestinska befolkningen skiljer den palestinier från palestinier.
Det som varit en gångväg på tio minuter har nu blivit en resväg på tre timmar. Det
är uppenbart att israelernas rätt till eget land inte kan utövas på bekostnad av ett
annat folk.

Godtycklig sträckning av muren
Muren kan byggas intill ett hus, där familjen hamnar innanför eller utanför (vilket
det blir beror på hur man ser på saken). Om det blir utanför – ur israeliskt per-
spektiv – förlorar palestinierna sin rätt att besöka vänner, liksom sin rätt att färdas
till sitt arbete. Alternativet blir att stänga sitt hus och söka en ny lägenhet på rätt
sida om muren, kanske bara några meter längre bort.

De 400 flickorna på Den gode herdens svenska skola har i de flesta fall börjat på förskolan
som är inrymd i samma byggnad. Foto: LM Adrian
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Kyrkornas Världsråd har upprättat ett program med ekumeniska följeslagare (se
artikel på sidan ???). 

De är där för ge röst åt dem som inte har någon röst i förtryckets tid och för att
se – för hur skulle det gå om ingen såg! 

Madeleine Dahl, en ekumenisk följeslagare, har berättat från Beit Jala, en stad på
15000 invånare utanför Betlehem, hur där 400–500 år gamla olivträd skövlas av
schaktmaskiner för att ge plats för murbygget. ”De stjäl mina träd, mitt land, mitt
allt”. 

Detta innebär inte bara etnisk isolering utan också en ekologisk katastrof. Sedan
andra intifadan inleddes år 2000 han närmare en miljoner fruktträd skövlats, varav
400.000 olivträd. 

”Med förstörandet av olivträden når processen in under huden. När de förstör
våra odlingar, hugger de inte bara ner våra träd, de hugger också av våra huvu-
den och skär sönder våra hjärtan”.

Dårarnas paradis eller hopplöshetens helvete
Göran Rosenberg summerar konsekvenserna av Muren: På ena sidan ”hopplöshe-
tens helvete”, på andra sidan ”dårarnas paradis” – och så den helt avgörande frå-
gan: vem inringar egentligen vem?

För egen del kan jag inte heller låta bli att tänka på ungdomarna på båda sidor
om Muren. Hur ser deras inre framtid ut, när de dag för dag lever som förtryckta
av ett system, som en äldre generation överlämnat till dem och som de kusligt nog
fostras att leva i? 

Hur skall de som förtryckta och förtryckare en gång i framtiden kunna bryta upp
till en helt annan dag? 

SVT visade sent på kvällen den 11 februari i år ett skakande, men ändå för-
hoppningsfullt program ”Välkommen till Hebron”. 

Det var skakande för förtryckets skull med tanke på barnens väg till skolan, där
de tvingades passera militären som skulle leta genom varje ryggsäck med en stor,
svart detektor. Det var förhoppningsfullt genom den 17-åriga Leilas dröm om att

Olivtråden är symbol för
livet bland palestinierna.
Sedan år 2000 har israe-
lerna skövlat minst
400 000 olivträd. På bil-
den syns en representant
för den israeliska fredsrö-
relsen Rabbiner för
mänskliga rättigheter
plocka oliver på Västban-
ken i en palestinsk by, där
bosättare har utsatt  den
palestinska befolkningen
för repressalier så att de
inte vågar plocka oliverna
själva Foto: LM Adrian



Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/08 13

få lära känna andra människor och hennes vision där till sist israeler och palesti-
nier kan leva sida vid sida. ”Någon måste ta det första steget. För mig spelar det
ingen roll om det blir jag eller någon annan”. 

Mitt i hennes dröm regnade stenarna från andra ungdomar, som mänskligt sett
borde kunnat vara Leilas kamrater.

Muren hör inte till fredsbyggandet
Så mycket är säkert som att freden inte kan växa fram i skuggan av Muren. Den
hör inte till fredsbygget. Den stänger freden ute. I förhållande till självbombarna i
Mellanöstern sade en jude: ”När de börjar älska sina barn mer än de hatar oss, då
får vi fred”. 

I förhållande till Israels väldiga krigsmaskineri sade en palestinier vid ett annat
tillfälle: ”När vi möts på samma nivå med lika mycket eller lika litet i våra händer,
då kan freden börja gro”. Det som har med framtiden att göra handlar om föränd -
ringar i hjärta och tillit – inte om mer makt, mer förtryck, mer våld.

Därför måste båda sidor höras och höra – annars hittar man aldrig en balans-
punkt utifrån vilken man kan börja bygga framtiden. 
• Det behövs tid för mänskliga möten, tid för att människor skall kunna hitta

sin väg. Tid är nyckelordet i denna integrationsprocess
• Det behövs mötesplatser, där det sant mänskliga kan utvecklas – så som det

sker på Betlehems universitet. Där finns envist uthålliga visioner att kunskap
och möten upprättar! Det är stort att man där har muslimska och kristna stu-
denter sida vid sida – och att man dessutom orkar bjuda in fredälskande is -
raeler till samtal.

Berlinmuren var 4 m hög. Västbankens mur är 8 m hög och är dessutom försedd
med elstängsel. Kunde nu muren i Berlin falla 1989 som genom ett under, så säger
man att också denna mur måste kunna falla – det heliga landet är ju platsen för
under! 

För sionisten Debbie Weismann är sabbaten platsen för drömmar om den var-
aktiga freden: ”Gud har ju skapat alla. Därför finns det en kallelse att möta var and -
ra med värdighet.” 

Den nu 70 mil långa
mu ren skär långt in på
palestinsk mark och skil-
jer inte bara israeler från
palestinier, utan också
palestinier från palestini-
er, genom att den av -
gränsar palestinska byar.
Invånarna kommer vare
sig in på Västbanken,
eller får tillåtelse att
kom ma in på det egentli-
ga Israel. 
Foto: LM Adrian



Debbie Weissmann
är sionist och teolog.
Problemet för oss
israeler är att vi fort-
farande ser oss själva
som offer, sa hon i en
intervju som publice-
rade i denna tidskrift
för två år sedan.
Nyligen sa hon: Det
finns en kallelse för
oss alla i området,
att  möta var andra
med värdighet. 
Foto: LM Adrian
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Sådana utsagor är idag både viktiga och modiga ord, eftersom de ger hopp trots
allt – lika trotsigt som när tussilagon kommer upp på våren i dikeskanten eller
maskrosen obegripligt nog skjuter upp rakt genom den asfalt som vi människor
lagt ut för att hålla ogräset borta! 

Andra, liknande signaler för ett annat sätt att se på tillvaron kommer från en
israelisk fredsorganisation som startades av unga militärer; den bär namnet ”Bryt
tystnaden” och vill ge röst åt övergrepp och förtryck. Rörelsen ”Fred nu” är ännu
ett annat tecken på att det finns krafter som vill se förändring med sikte på fram-
tiden.

Judendomen har en stark tradition i sin tankevärld att kunna slåss med Gud.
Man säger: ”Vi kan slåss med Gud eller mot Gud – men vi gör det aldrig utan
Gud!” 

Vilka vi än är kan vi bara be och hoppas att denne Gud förbarmar sig över fol-
ken och deras beslutfattare i den politiska vanmakt som nu råder.

Biskop Munib Younan vill hellre ha rättvisa än demokrati
Det är nog rätt att säga att den lutherska kyrkans palestinske ledare i Jerusalem,
Västbanken och Jordan, biskop Munib, under trycket av all orättfärdighet blivit
allt mer radikal i sina ställningstaganden. 

Han menar att man lever på randen till ett inbördeskrig och att det internatio-
nella samfundet inte är utan skuld till denna situation: 

– Vi vill ha demokrati men i valet mellan demokrati och rättvisa så vill vi först
ha rättvisa. Just nu ser det ut som det bara är den demokrati som passar Väst som
accepteras i Väst. Så länge rättvisa inte finns, blir demokrati bara en vinst för extre-
misterna. Dessa är våra fiender – inte judarna. Extremisterna vill bygga upp ett
teokratiskt samhälle, sak samma om det handlar om judendomen eller islam. Både
den judiska sionismen och den muslimska nationalismen hämtar sin näring från
historiska minnen och aktuella oförrätter.

Ärkebiskop Anders Wejryd och biskop Munib Younan publicerade sommaren
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2007 en gemensam brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet (2007-06-07) med
anledning av att Israel sedan 40 år tillbaka bl a ockuperar Västbanken och östra
Jerusalem. Biskoparna underströk vikten av oförsonlighetens spiral måste få ett
slut mitt i den rädsla och det hat som återfinns på båda sidor i denna konflikt.

Biskop Munib och den lutherska kyrkan är Jerusalemsföreningens ”andliga”
representation. Vår skola med dess styrelse hör numera med i den lutherska kyr-
kans samlade skolprogram. Det känns bra – samtidigt är biskopen, med sin mobil
ständigt påslagen, en biskop med mängder av små och stora ärenden på sin agen-
da, vilket i sin tur betyder att han kanske inte alltid har den tid som vi (och fram-
för allt direktor Jan-Olof) önskar att han kunde ta för att driva våra frågor med litet
större intensitet!

I nöd och lust

I nöden, så som jag har försökt beskriva den, finns Jerusalemsföreningen med lus-
ten/viljan/glädjen att få bidra till att ge människor ett hopp om att det är värt att
kämpa för ett liv i rättfärdighet och gemenskap över allt vad gränser heter.

Alltsedan Jerusalemsföreningens begynnelse (med biskop von Scheele år 1900)
är jag övertygad om att vi har rätt att tillämpa de goda orden om den växtkraft som
finns i det lilla: Det lilla senapskornet som blir ett stort träd för alla himmelens
fåglar och den lilla surdegen som genomsyrar den stora degen i degtråget. Jag talar
inte här om någon falsk triumfalism – men väl om det lilla som lever med Jesu
egna, utomjordiska (!) löften. De är enkelt uttryckt Jerusalemsföreningens lust mitt
i nöden och bland de människor vi hör samman med, sak samma om vi känner
dem eller inte!

”I nöd och lust” – vi känner igen orden från Svenska kyrkans vigselordning. De
handlar om ett kärleksförhållande. Så är det också för Jerusalemsföreningen – i
nöd och lust finns vi i Betlehem för att åtminstone bland några familjer och enskil-
da människor få ge framtiden ett rättvänt ansikte.
Gunnar Weman, 
ordförande i Svenska Jerusalemsförening, Teologie doktor och tidigare ärkebiskop

– Vi vill ha demo-
krati men i valet
mellan demokrati och
rättvisa så vill vi
först ha rättvisa. Just
nu ser det ut som det
bara är den demokra-
ti som passar Väst
som accepteras i
Väst, säger biskop
Munib Younan.
Foto: LM Adrian
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Ny bok om de kristna i Det heliga landet

Det fanns inte plats för dem … 

Om avflyttningen av kristna från Det heliga landet fortsätter som
nu kan kyrkor som Födelsekyrkan i Betlehem och Gravkyrkan i
Jerusalem vara museum utan levande församlingar redan om ett
par tre decennier förutspår flera kyrkoledare i Jerusalem.

Svenska kyrkans kyrkokansli har gett ut en bok med titeln ”Det fanns inte plats för
dem … om de kristna i Det heliga landet”. 

Ärkebiskop Anders Wejryd skriver i förordet: 
”Svenska kyrkan har länge stått vid de palestinska kristnas sida och det är vår avsikt att denna bok

ska föra oss ännu ett steg närmare varandra.”

Flera författare med lång erfarenhet av situationen i Mellanöstern och stora kun-
skaper om de kristna i Det heliga landet medverkar i boken. 

Boken innehåller både en viktig dokumentation om det faktiska läget för kris-
tenheten i Det heliga landet och personliga berättelser om att vara kristen där idag.

Dessutom finns en DVD som heter Betlehem Ett bildspel. Fem kristna palestini-
er berättar om sitt liv innanför muren i Betlehem idag. Spelet tar 14 minuter.
Jan-Olof Johansson

Fotnot: Både boken och bildspelet kan beställas utan kostnad från Svenska kyr-
kans informationsservice, tel 018-169600, telefax 018-169707 eller via e-post:
info@svenskakyrkan.se

Sjukhuset renoveras

Nu står Svenska Jerusalemsföreningens sjukhus inför renovering. 

Avsikten var att denna renovering skulle startat för ett par år sedan men då den
palestinska myndigheten, som driver sjukhuset, inte kunnat betala hyran för sjuk-
huset de senaste åren, har föreningen inte haft möjlighet att påbörja renoverings-
arbetena.

Anledningen till att myndigheten inte kunnat betala är att USA, EU och Israel
hållit inne både bidrag och skatter som en följd av Hamas valseger i de palestinska
valen för drygt två år sedan. 

I vår har en del av den uteblivna hyran betalats och tack vare det och gåvor från
enskilda och Johanniterorden har nu renoveringen kunnat starta. Allra först får
dialysavdelningen nya och renoverade lokaler vilket är det mest angelägna av de
behov som finns. Dialysavdelningen får också ny utrustning som betalas av fran-
ska staten.

När ytterligare medel kommer in kommer både mottagnings- och röntgenav-
delningen att renoveras.
Jan-Olof Johansson 
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Att bo i Jerusalem 

Vem har rätten att bo i den heliga staden?

Jerusalem, staden som till hälften tillhör Västbanken och till hälf-
ten staten Israel. Som internationell gäst inbjuden av kyrkorna i
Jerusalem hade jag inget problem med att få bo i staden. En stor
del av landets (Israel-Palestinas) invånare har däremot problem
med just det. Jag talar om palestinier som på olika sätt, strukturellt
och genom faktiskt våld, körs bort från hus och hem. 

Sedan Israels ockupation av östra Jerusalem 1967, har israeliska regeringen mak-
ten att besluta vad som får och inte får byggas här – inte juridiskt men i realiteten. 

Mer och mer land konfiskeras från östra Jerusalem för att användas till israelis-
ka bosättningar. På Västbanken omges Jerusalem redan av bosättningar, anlagda
på initiativ av israeliska staten, som tvingar bort alltfler palestinier från deras land
och avskärmar staden från övriga Västbanken. Idag, i april 2008, läser jag i tid-
ningen att staten hårdnackat planerar fler bosättningar och jag undrar när denna
galenskap ska sluta? 

Sedan Jerusalem stängdes av från Västbanken med vägspärrar – och speciellt
sedan byggandet av muren genom Jerusalem, har allt fler palestinska familjer från
stadens omgivningar flyttat in till Gamla Staden. 

Från en husdemolering i Jerusalem Gamla Stad där en äldre palestinsk kvinna blev av med
sitt hem. Det före detta huset syns i bakgrunden. Foto: Maria Larsson
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Där är det billigt att leva och bo, så befolkningstätheten ökar och ökar. Samtidigt
vill israeliska regeringen stärka kontrollen över Gamla Staden, med de heliga plat-
serna, och även över resten av staden1. År 2004 presenterade regeringen en Master
Plan för att utveckla Jerusalem som huvudstad och israelisk metropol. Planen
deklarerar tydligt att byggandet av nya judiska områden används för att garante-
ra en judisk majoritet i Jerusalem, men inget utrymme finns för byggande av pales-
tinska områden2. 

Dagen jag gick på husdemolering
En dag i Jerusalem kommer ett sms från ICAHD3 om att demolering av ett hus
pågår mitt i Gamla Staden. 

Jag tar mig till platsen, alldeles nära Via Dolorosa. När jag kommer fram har
huset redan fallit, det är (var) en liten lägenhet en våning upp från gatuplan i en
av Gamla Stadens gränder. Nu hörs bara en förtvivlad kvinnoröst – kvinnan som
bodde i huset – skrika utan uppehåll, på arabiska men jag tror ändå att jag kan för-
stå vad hon säger: att hon bodde i det huset, att världen är galen, vart ska hon nu
ta vägen? 

Poliserna på andra sidan avspärrningen är kyliga och rör inte en min. Lite senare
för de bort hennes son som förmodligen har blivit för aggressiv. 

Av huset finns bara en hög spillror, grannen berättar att det är andra gången
huset demoleras, det byggdes upp första gången, för kanske två år sedan. 

Judarna får tillstånd – men inte palestinierna
Så säger han:

– Hon har inget tillstånd för huset, man måste gå och ansöka om tillstånd och det
har hon inte gjort. För det andra folket, alltså det judiska folket, går det lätt att få
tillstånd men för oss är det omöjligt. Så folk bryr sig inte om det, de bygger ändå. 

Sedan kommer bulldozrarna, när som helst, dagen efter eller två år efter att en
demoleringsorder har utfärdats. 

För människorna som bor i huset gäller det bara att rädda sig själva. När polisen
försvunnit från platsen förklarar en man högljutt för alla som samlats att “vi kom-
mer att bygga upp huset igen och igen, tills den här kvinnan har en plats att bo.” 

Det är ett viktigt ställningstagande, men en plågsam tillvaro för kvinnan som får
se sitt hus rivas gång på gång. 

Samtidigt som palestiniers hus demoleras sker också en ständig, tillåten inflytt-
ning av israeliska medborgare, ofta idealistiska judar, till Gamla Staden – de krist-
na och muslimska kvarteren har många judiska ‘bosättare’ som skyltar med sin
närvaro genom att hänga ut stora israeliska flaggor genom alla fönster4. Palestini-
er som sålt sina hus vet oftast inte förrän efteråt att det råkade bli till en judisk
familj, eftersom försäljningen gick genom en mellanhand. 

Jerusalem som nöjespark?
En onsdagskväll i Jerusalem går jag på ett föredrag med den välkände och kont -
roversielle israeliske journalisten Akiva Eldar. 

Eldar pratar om sådant som inte många israeler vill prata om. Temat denna kväll
är ‘Blockerar bosättningarna en tvåstatslösning?’, men Eldar avslutar med att tala
om behovet av att skapa ett intresse för att hålla fred. 
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Man kan tycka att ett sådant intresse borde vara utbrett, men Eldar menar att det
krävs något mer, det måste bli ett ‘win-win game’. Jerusalem kanske måste bli inte
bara ‘City of Peace’ utan även ‘City of Good Business’. 

Problemet är att vi är fast med alla dessa ‘dumma symboler’, säger Eldar och
skojar till det med att vi borde skapa ett ‘Wailing Land’ – Jerusalemsk version av
Disney Land5. 

Jag kan inte låta bli att tycka att situationen kanske skulle lättas upp en aning om
fler vågade tänka som Akiva Eldar.
Maria Nilsson, ekumenisk följeslagare

Läs mer om följeslagarprogrammet på: http://www.skr.org/foljeslagare

Fotnot

1 IPCC (International Peace and Cooperation Center) i Jerusalem har forskat på stadens
demografiska förändringar.

2 IPCC publication ”Jerusalem on the Map”, 2007.
3 Israeli Committee Against House Demolitions, en israelisk organisation som arbetar för

palestiniers rättigheter.
4 2005 var antalet judiska invånare i de judiska kvarteren i Jerusalems Gamla Stad 2350 och

antalet judiska bosättare i de muslimska och kristna kvarteren var 1650 (IPCC ”Jerusalem
on the Map”).

5 Med referens till Wailing Wall.

Husdemolering är förödande var det än förekommer. Här en bild från ett hus i Haifa som
förstördes av en raket från Hisbollah , vid kriget med Israel sommaren 2006. I detta fall var
husförstörelsen oplanerad. I Gamla stan i Jerusalem är det ett medvetet förstörande från
den israeliska militären av palestinska hus. Foto: Lars Micael Adrian
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sås; Gjötterberg, Mårten, Lidingö; Grundberg, Karin, Stockholm; Grunnesjö, Bertil, Delsbo; Gustafs-
son, KiJa, Växjö; Gustafsson, Lars, Kristinehamn; Göransson, Lars, Norrköping; Hagman, Berit, Lamm-
hult; Hallberg, Håkan S M, Uppsala; Hansson, Karin o Hans, Åhus; Helen, Tomas, Huddinge; Helén,
Tomas, Stuvsta; Hernqvist, Sven o Gerd, Helsingborg; Hoff, Lena o Michael, Höganäs; Holmquist,
Ingrid, Halmstad; Hvarfner, Gunilla o Olof, Uppsala; Hård af Segerstad, Tomas, Nybro; Hägg, Tore,
Borås; Ivansson, Patric, Gislaved; Jacobsson, Greta, Stockholm; Jacobsson, Marta, Myresjö; Jarl, Bertil
o Birgitta, Växjö; Jennerström, Sven, Norrköping; Johansson, Lena o Jan-Christer, Växjö; Johansson,
Margareta o Alf, Kalmar; Johansson, Olof, Stockholm; Johansson, Stig, Älvsbyn; Johansson, Tor,
Landskrona; Johansson, William, Söderåkra; Jonsson, Peder, Öjebyn; Jonsson, Ulf, Orsa; Jönsson, Har-
dy, Bjärnum; Karlsson, Anette o Tore, Taberg; Karlsson, Elsa, Hojom; Karlsson, Eva, Växjö; Klefbeck,
Markus, Mölnbo; Kloo, Gunilla, Skövde; Kullenberg, Christina, Kungälv; Kvist, Roland, Tranås; Lager-
sten, fam.; Lindberg, Inger, Tibro; Lindberg, Margit, Spånga; Lindblad, Gunnel o Bernt, Nybro; Linde-
gård, Boel, Kalmar; Lindén, Tobias, Hägersten; Linder, E., Hudiksvall; Lindgren, Berit, Esbo; Lindgren,
Gerd M, Järfälla; Lindroos, Aarno o Marianne, Gävle; Ljungkvist, Rune, Leksand; Ljungman, Staffan,
Osby; Lundgren, Karl-Gustaf, Alingsås; Lundquist, Ann-Marie o Lars, Arlöv; Lundström, Else-Marie,
Norrköping; Lundström, Karin, Huddinge; Löfgren, Birgitta Ericson, Viken; Löfqvist, Christer, Eslöv;
Lööv, Tommy, Västerås; Malmström, Lisbeth o Einar, Lund; Marin, Barbro, Mölnlycke; Marklund,
Stig, Vännäs; Martinsson, Ingegärd, Stockholm; Merje, Jan, Varberg; Metsävainio, Monika; Mobeck,
Christer M:son, Norrköping; Moraeus, Elsa, Sundbyberg; Nilsson, Alf, Mörbylånga; Nilsson, Lars, Alf-
ta; Nygren, Tore, Linköping; Nyman, Birgitta, Stenstorp; Olsson, Siv, Broakulla; Olsson, Sven, Malmö;
Oredsson, Kjell-Arne, Kalmar; Ottosson, Magnus, Uppsala; Paulsson, Jan-Eric, Ödåkra; Persson, Fre-
drik, Sundbyberg; Persson, Gunnel, Lund; Persson, Karin, Färlöv; Petri, Birgitta o Carl-Wilhelm, Väx-
jö; Piir, Charlotta, Stockholm; Prytz, Göran, Göteborg; Rahne, Märta, Trollhättan; Remmerfelt, Lars-
Gustav, Töreboda; Ribbing, Per, Kungsgården; Rosberg, A-L, Nordmarkshyttan; Sallius, Kerstin, Staf-
fanstorp; Salmela, Tuttu, Enköping; Sandström, Annika Vårblom, Linköping; Severin, Lennart, Mota-
la; Sigfridsson, Siri, Enköping; Sitell, Knut, Växjö; Sjöberg, Georg, Växjö; Sjöberg, Inga o  Jan-Hans,
Täby; Snyder, Terri, Kanada; Stangel, Louise, Sköndal; Steensrum, Lars-Gösta, Linköping Stenvall,
Ingeborg, Växjö; Stojkovic, Agneta, Uppsala; Storm, Kerstin, Sigtuna; Strand, Ragnar, Falköping;
Stridh, Ingrid, Växjö; Stråth, Marianne o Rune, Hovmantorp; Strömberg, Christina, Enskede; Styf, Mar-
gareta, Sundsvall; Ståhl, Märit, Johanneshov; Sundén, Daniel, Lerum; Svanström Margareta, Jönkö-

Gåvoredovisning
2008-02-14  – 2008-05-07

Även om flera inbetalningar  har gjorts under perioden namnges gåvogivaren bara en gång.
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ping; Svensson, Lars-Egon, Växjö; Söderlund, Hans, Stockholm; Söreke, Birgit, Växjö; Thulin, Gun o
Jan, Lessebo; Torbjörnsson, Henrik, Stockholm; Tunström, Martin, Växjö; Tängmark, Karin o Ronnie,
Mjölby; Ungelheim, Iréne, Göteborg; Uppman, Brit, Broakulla; Wahlström, Marie-Anne o Anders, Fär-
jestaden; Wallengren, Hans, Lund; Weggerup, Karl-Erik, Landskrona; Weidow, Ruth o Carl-Gösta,
Skara; Wejryd, Kajsa o Anders, Uppsala; Wendel, Arne, Sölvesborg; Wickbom, Sten o Gunnel, Växjö;
Wijk, Ruth, Vänersborg; Wilhelmsson, Håkan E, Lund; Ydén-Sandgren, Ingrid, Gränna; Zetterquist,
Håkan, Södertälje; Åberg, Göran, Bankeryd; Åkerlund, Gullvi o Carl-Erik, Växjö; Åshuvud, Ingrid,
Lund.

Fadderbarnsgåvor
Adrian, Maria, Växjö; Alberius, Charlotta o Johan, Habo; Anderson, Bill-Göran, Skoghall; Askersunds
landsky.arb.krets; Aurelius, Erik o Eva, Skara; Bernhold, Matz, Helsingborg; Bjärreds förs.; Brann-
ström, Cevilia, Tyresö; Brännkyrka förs:s fredsgrupp; Byström, Eva Nordung, Moliden; Bäckhammars
kyrkl.syför.; Bäckman, Kerstin, Boden; Bäckman, Maria, Vindeln; Carlsson, Gunnel o Gunnar, Växjö;
Dahl, Madeleine, Alingsås; Egnell, Helene, Stockholm; Ehlton, Michael; Eldsberga pastorats missions-
krets; Eliasson, Sigrid, Kungälv; Eriksson, Bernt o Kristina, Lund; Eriksson, Christer, Norrtälje; Falk-
man, Henric o Christina, Stockholm; Fast, Dag, Stockholm; Flens kyrkl.syför.; Fristads kyrkl.syför.;
Grunnesjö, Bertil, Delsbo; Gränna kyrkl.syför.; Gullmo, Eva, Helsingborg; Gunnarsson, Margareta o
Rune, Växjö; Gusums kyrkl.syför.; Hagström, Eva, Stockholm; Hernqvist, Sven o Gerd, Helsingborg;
Jacobsson, Greta, Stockholm; Joelsson, Karin, Säter; Johansson, Elisabeth o Erland, Hovmantorp;
Johansson, Johanna, Malmö; Johansson, M o J, Billdal; Johansson, Stig, Skellefteå; Jonsson, Brita-Stina
o Sven-Erik, Växjö; Karlsson, Ulla, Sparreholm; Kimming, Kenneth, Växjö; Kyrklund, Ulla Maria Bru-
ce, Finspång; Lindblad, Louise o Bernt, Kalmar; Lindgren, Berit, Esbo; Lindström, Nils, Borås; Lund-
berg, Ruth, HisingsBacka; Lundmark, Ingvar, Bräkne-Hoby; Lundquist, Ann-Marie o Lars, Arlöv;
Lundqvist, Elisabet, Nälden; Lönneborg, T., Färjestaden; Nelson, Ann-Marie, Klippan; Nilsson, I.,
Göteborg; Nilsson, Margareta, Nyköping; Nilsson, Martha, Klippan; Norin, Stig, Uppsala; Nova Can-
tica – ungdomskör; Ohlsson, Charlotta; Olsson, Anders, Delsbo; Oredsson, Kjell-Arne, Kalmar; Pers-
son, Ylva, Göteborg; Petersson, Christina o Folke; Ramkvilla; Rubensson, Björn, Forsvik; Alberius,
Charlotta, Habo; Ränneslövs kyrkl.arb.krets; S:t Andreas kyrkas arb.krets, Eskilstuna; Sahlin, E, Stock-
holm; Severin, Lennart, Motala; Skara förs.; Skara pastorat; Steensrum, Lars. Gösta; Stojilkovic, Birgit-
ta, Åkersberga; Strömberg, Cecilia, Enskede; Strömberg, Christina, Enskede; Styrbjörn, Inger, Gamle-
by; Sundberg, Jessica, Växjö; Sundström, Gunvor o Karl-Anders, Täby; Tumbo kyrkl.syför.; Viby förs.;
Wiking, Eivor, Täby; Wimmer, Kerstin, Lund; Värnamo, Svenska kyrkans Andreaskrets; Växjö dom-
kyrkas Ceciliakör; Åshuvud, Ingrid, Lund; Örtberg, Ulla, Stockholm.

Kollekter och bidrag 
Adolf Fredriks förs.; Agunnaryds kyrkl.syför.; Alnö förs.; Alsike kyrka; Alsike kyrkl.syför.; Alunda
förs.; Anderstorp, kyrkl.kvällsgruppen; Bockara kyrkl.syför.; Boteå förs.; Bredareds kyrkl.syför.;
Brännkyrka förs.; Bygdeå kyrkokassa; Dalarö-Ornö-Utö förs.; Dalköpinge förs.; Djursholms kapell;
Doverstorp Risinge kyrkl.arb.krets, Norrköping; Döderhults förs.; Dörby förs.; Ekeberga förs.; Elds-
bergabygdens förs.; Emmaboda-Långasjö kyrkl.samf.; Filborna förs.; Fonus, Stockholm(förmedl.);
Gammalkils kyrkl.syför.; Hagshults kyrkl.syför.; Hallstahammars förs.; Hishults förs.; Horda
kyrkl.sykrets; Hossmo förs.; Hovmantorps kyrkl.syför.; Hällestads förs.; Häverö-Singö förs.; Högsby
kyrkl.samf.; Hörby förs.; Höreda förs.; Ingatorps kyrkl.syför.; Jönköpings Sofia förs.; Kalmar Heliga
Korsets förs.; Kalmar Heliga Korsets kyrka; Kalmar Slottskyrkan; Karbennings kyrka; Karlslunda förs.;
Karlstads kyrkl.samf.; Kinnareds förs.; Kisa förs.; Kisa, Västra Eneby  o Tidersrums förs:ar; Kulladals
förs.; Kvidinge förs.; Köpenhamns Svenska Gustavskyrkan; Levande stenar; Linneryds kyrka; Linne-
ryds kyrkl.syför.; Ljuders förs.; Ljungby förs.(H-län); Ljungbys Mariakyrkan; Lomma förs.; Lunds All-
helgona förs.; Lunds S:t Hans förs.; Lunds S:t Peters Klosters förs.; Lycksele förs.; Långsele förs.; Made-
sjö förs.; Mellby förs.; Möllevången-Sofielunds förs.; Norsjö förs.; Nässjö förs.; Nässjö
förs.(Optimistkörens vårcafé); Onsala förs.; Pelarne förs.; Pjätteryds kyrkl.syför.; Roma kyrkl.samf.;
Rydaholms förs.; Sigtunas Haga syför.; Skirö förs.; Skäggetorps kyrka; Sofia förs.(Stockholm); Sofia
förs.krets, Stockholm; Solberga förs.; Sollefteå förs.; Sundbyberg, Svenska kyrkan; Sundsvalls Gustaf
Adolf o Skönsmons förs.; Sura förs.; Särna kyrkl. syför.; Södra Sandsjö kyrka; Södra Unnaryds
kyrkl.syför.; Teleborgs kyrka (överskott kvinnofrukost); Tenhults kyrkl.syför.; Torslunda förs.; Täby
förs.; Uppsala S:t Ansgars kyrka; Uppsala-Näs kyrka; V.Sönnarslövs gamla arbetsförening; Veinge-
Tjärby förs.; Vimmerby förs.; Visby S:t Mikaels arb.krets; Voxtorps kyrkl.samf.; Vänge förs.; Värnamo,
S:t Johannes kyrkas arb. krets; Växjö domkyrka (kollekt i sb m Jan-Olof Johanssons 60-årsdag); Växjö
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dom kyrkoförs.; Växjö domkyrkoförs.(gåvor vid kyrkkaffe i sb m Jan-Olof Johanssons 60-årsdag); Väx-
jö Skogslyckans förs.; Åhus förs.; Älmeboda kyrka; Ärentuna förs.; Ö.Torsås förs:s lekmannakommit-
té; Örkelljungas barngrupper; Össeby förs.; Överums förs.

Hyllningsgåvor till skolan
Gunilla Sundéns o Richard Grügiels vigsel: Birgitta o Lars Aldén, Tingsryd; Ingrid Stridh, Växjö; Anna o
Jan-Olof Johansson, Växjö.
Vid Bernt Erikssons pensionsavgång: Siv, Ingrid, Lars o Tara, Anna o Daniel, Oscar, Alice, Malin Hov-
stadius Paulsson Buhre, Lund; Lisbeth o Kristina Andersson, Lund; Elise Künkel, Lund; Sjukhuskyr-
kan i Lund gm Monica Håkansson; Kristina Lindström o Jan-Olof Aggedal, Lund;  Ragnhild Malmer,
Lund; Solbritt o Nils-Olof Christoffersson, Lund; Aina o Ragnar Bremle, Lund.

Födelsedagsgåvor till skolan
Börje Engström, 85 år: Kristina Lindström o Jan-Olof Aggedal, Lund.
Jan-Olof Johansson, 60 år: Ulla Carlsson, Markus Carlsson, Cecilia Karlsson; Barbro o Sven Lenhoff, Väx-
jö; Martin Tunström, Växjö; Ingeborg Stenvall, Växjö;  Signe Andersson, Växjö; Furuby förs.; Marga-
retha Lorentzi o Bengt Stigner, Växjö; Inger Möller, Växjö; Aina von Bredow o Lennart Gustafsson,
Grimslöv; Alf o Margareta Johansson, Kalmar; Inga-Lisa o Bengt-Ivar Petersson, Lammhult; Marie,
Caroline o Alexander Knutsson, Lund; Birgitta o Bengt Knutsson, Bjärred; Eva o Peter Bexell, Kalmar;
Ewa o Per-Göran Svensson, Växjö; Stig-Göran o Kerstin Fransson, Landsbro; Ann-Mari Söderberg,
Linneryd; Inger o Kurt Johansson, Korsberga; Växjö stifts kyrkosångsförbund; Christina Holmén, Väx-
jö; Anna o Kenneth Kimming, Växjö; Fam. Adrian, Lund; Ursula o Stig Fahréus, Växjö; Ingrid o Bengt
Johansson, Växjö; Britt Bergman, Stockholm; Knut Sitell, Växjö; Ann-Mari Ekström, Norrköping; Karin
o Bengt Ljunghill, Växjö; Gunvor o Stig G Holmberg, Höllviken; Peter Wänehag, Kalmar; Gunnar
Niklasson, Vrigstad; Karin Lindegård, Växjö; Gunilla o Richard Grügiel, Växjö; Kajsa o Anders Wej-
ryd, Uppsala; Siv o Yngve Karlsson, Växjö; Inga-Lisa Gustafsson, Växjö; Rita o Lennart Fröberg,
Urshult; Göran Åberg, Bankeryd; Aina o Gösta Hagelberg, Ingelstad; Bigitta o Carl-Wilhelm Petri,
Växjö; Stig Pettersson, Huskvarna; Birgitta o Lars Aldén, Tingsryd; Eva, Stig, Per Magnus, Karl-Erik
Fransson; Agneta o Kenneth Grahn, Växjö; Växjö kyrkl.samf.
Elisabeth Nordh, 50 år: Göran Åberg, Bankeryd.
Lars Björksell, 40 år: Barbro o Sven Lenhoff, Växjö.
Mats Ola Matssons föd.dag: Helgeandssystrarna i Alsike.
Birgit Bram-Ohlssons föd.dag: fam. Adrian, Lund.
Iréne Johansson, 70 år: Anders Hullfors, Reftele.
Peter Wänehag, 50 år: Margareta o Alf Johansson, Kalmar; Anna o Jan-Olof Johansson, Växjö; Bengt Stig-
ner/Margaretha Lorentzi, Växjö. 
Mats Holgersson, 50 år: Roland Holgersson, Karlskrona.
Per Englunds födelsedag: Helgeandssystrarna i Alsike.
Håkan E Wilhelmsson, 60 år: Jan-Olof Aggedal o Kristina Lindström, Lund; Anna o Jan-Olof Johansson,
Växjö; Rickard Gryszkiewicz.
Marie-Louise Hagberg, 60 år: Ingrid o Å Haraldsson; Göran Åberg, Bankeryd; Gunilla Gustafsson, Hus-
kvarna; Anna o Jan-Olof Johansson, Växjö; Kerstin  o Göran Kedvall, Huskvarna; Ann-Mari o Nils-Erik
Davelid, Skärstads kyrkl.samf.;  fam. Dag Hultman, Huskvarna; Lis Deichmann, Huskvarna.
Nils-Ivar Köhlin, 70 år: Margareta o Rune Gunnarsson, Växjö. 
Christer Erikssons föd.dag: Kerstin Ahlberg, Norrtälje.
Lena Holgersson, 60 år: Roland Holgersson, Karlskrona.
Daniel Rubensons föd.dag: Kristina Lindström o Jan-Olof Aggedal, Lund, Fam Adrian, Lund.
Kenneth Kimming, 60 år: Anna o Jan-Olof Johansson, Växjö.
Agneta Stojkovic, 70 år: Eva Glemme.

Minnesgåvor till skolan
Per-Eric Ragnarssons minne: Magnus Ottosson, Uppsala.
Judith Imbergs minne: Stig Fahréus, Växjö.
Elsie Johanssons minne: Lammhults begr.byrå(förmedl.).
Irénes minne: Lars Gustafsson, Kristinehamn.
Olle Lönnerbergs minne: Bo Rosengren, Älta.
Britt Lindströms minne: Helgeandssystrarna i Alsike; Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
”Din mammas” minne: Helgeandssystrarna i Alsike.
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Ingvar Nilssons minne: Gunnar Weman, Sigtuna.
Gejmon Henricssons minne: Gerd Lamberth, Johan Lamberth, Norrköping.
Birgit Pers minne: Anders Ekman, Rolf Pers, Borlänge.
Svea Gustafssons minne: gm Casells begr.byrå, Nässjö.
Nils Gunnarssons minne: Öjaby förs.
Lars Dreijers minne: Eva Hagström, Stockholm.
Vera Sundströms minne: Syföreningar i Lunds stift.
Ruth o Helge Ljungbergs minnesfond: Bengt o Ulla Collste, Stockholm;
Karin o Sixten Lundqvists minne: Bengt Hallermalm, Stockholm;
Karl-Gösta Engqvists minne: Maylis o Stig Loftås, Överum; Ronny o Ingegerd Mörnsjö, Gamleby; fam.
Asta o Alf Axelsson, Edsbruk; Ruth Almqvist, Överum; Marketta Hautaniemi, Överum; Gretha, Mar-
garetha, Karin, Irma o Rolf, Gull, Britt gm Britt Fornander, Överum; fam. Hall, Fellingsbro; Klas Åke
Emanuel Engqvist, Vendelsö; Ingegerd o Arne Sandelin; Ulla Siljeholm, Göteborg; S.Gunnar Edlund,
Täby; Överums Collegium Musicum;  Stig Gunnarsson, Fliseryd; Solveig Alpzén; M.B o Kent Fager,
Överum; Maj o Gert Svensson, Överum; Inger Styrbjörn, Gamleby; fam.Kjellin, Brunneby gård; Bodil
o Olof Eckerdal, Gunnebo; Elin Karlsson, Överum; Laine Johansson, Ankarsrum.
Lars Edners minne: Hans o Karin Rosengren, Lungbyholm.
Marta Rodins minne: Lisbeth, Sven, Maria o Göran Hedlund, Vetlanda.
Stig Saverstams minne: Torgny Skantz; Henrik, Ulrika, David, Hanna.
Ingvar Palms minne: Anders o Maud; Ruth Johansson; Inger o Hanne; Astrid o Sven; Ulla Palm.
Rune Weidows minne: Carl-Gösta, Ruth, Bengt, Åsa Weidow, Skara.
Börje Ottossons minne: Ursula o Stig Fahréus, Växjö.
Agneta Blombergs minne: Anna o Jan-Olof Johansson, Växjö.
Bertil Hagmans minne: Bo Rosengren, Sköndal.
Arvid Schagerholms minne: Lennart, Börjesson, Lidköping.
Lars Wieges minne: Catharina S Wermäng, Vadstena.
Birgitta Sjöströms minne: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Krister Stendahls minne: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Anita Åkerhielms minne: Helgeandssystrarna i Alsike.

Gåvor till sjukhuset
Per-Erik Åbom, Jönköping; Per Ribbing, Kungsgården.

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 åta-
gande 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 kom-
mer då att ta kontakt med Dig och ge mer information.

Ja, jag vill bli fadder:

Namn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Adresser i Det Heliga Landet
Vår skola i Betlehem har adressen: The Good Shepherd’s Swedish School,
P.O.B. 64,  Bet lehem, 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 ut gi va re för tid skrif ten. 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 070-573 12 23.
Lundakretsen:
Kristina Lindström, Nyckelkroken 15, 226 47 Lund, tel 046-13 66 06. e-post: kristi-
na.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

POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
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Adressändringar och retur till 
Svenska Jerusalemsföreningen
Kyrkogatan 6, 
352 34 VÄXJÖ
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