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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:

Goda tecken
Den Gode Herdens skola har bytt färg. Skolflickor-
nas blå tröjor, lite längre tillbaka var det blå klän-
ningar, har bytts ut mot rosa T-shirts och vita colle-
getröjor. Det kan tyckas vara en liten och obetydlig
förändring för oss. Men i Betlehem är det ett viktigt
tecken. Det visar att här är en skola där det händer
något. En skola där man vågar förändra och göra
nytt i en tid och stad där mycket står stilla eller går
bakåt på grund av den politiska situationen. 

Den åtta meter höga muren som inringar Betle-
hem begränsar på många sätt utveckling och fram-
tidstänkande. Och då kan något så enkelt som en ny tröja vara ett tecken på att
man inte ger upp och blir likgiltig som annars är så lätt att bli idag i ett instängt
Betlehem. 

Nu är de nya kemisalarna färdiga…
Ett annat och ännu viktigare tecken på utveckling och framtidstro på skolan är den
tillbyggnad som gjorts under sommarlovet och som vi bad om extra pengar till
före sommaren här i tidskriften.

Nu är det klart. Två skolsalar är byggda på taket till skolan, en sal för dataun-
dervisning och en sal som fysik- och kemilaboratorium.

Bygget har blivit klart snabbare än beräknat och kostnadskalkylen har hållits. En
lokal byggfirma från Beit Jala anlitades efter anbudsgivning från sammanlagt tre
firmor. 

I arbetslöshetens Betlehem har ett sådant byggarbete varit välkommet. Några
arbetslösa byggnadsarbetare fick några veckors arbete på detta sätt. Och att någon

Flickorna på den
Gode Herdens skola
har fått nya skoluni-
former. Borta är de
blå. Istället är det
rosa som gäller. 
Foto: J O Johansson
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Nu är skolans nya lokaler för naturvetenskap klara. Nybygget på taket är ett efterlängtat
tillskott. I de gamla lokalerna har skolan nu fått sitt första gymnastikrum. Foto: J O
Johansson 

satsar på ett ny- eller tillbygge blir också till ett hoppets tecken. Bakom ett bygge
ser man någon som vågar tro på framtiden och vill satsa framåt trots allt.

… men det saknas pengar till utrustningen
Samtidigt som vi tackar för alla gåvor som gjort det möjligt att genomföra och nu
slutföra detta bygge ber vi om fortsatt stöd till verksamheten i allmänhet men ock-
så särskilt till utrustning av dessa båda salar. Det behövs datorer, laboratorieut-
rustning, bänkar och stolar.

Vi hoppas att så mycket pengar kommer in under hösten att salarna kan vara
utrustade till jul. Vilken julklapp till flickorna i Betlehem! De som älskar sin skola
över allt annat.

Om ni som brukar skicka pengar till skolan, enskilt eller som kollekter eller
bidrag ger lite extra i höst kan verksamheten fortsätta som vanligt, samtidigt som
vi kan utrusta salarna. Och om du som läser detta inte varit med och samlat in
pengar till skolan gör det nu, blir förutsättningarna ännu bättre. Tipsa din försam-
ling, din förening om att Den Gode Herdens skola i Betlehem behöver stöd för att
kunna fortsätta att tro på och arbeta med siktet inställt på en god framtid för Bet-
lehemsflickorna.

Jan-Olof Johansson, Direktor
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Ett resebrev av den ekumeniska följeslagaren Anna-
Clara Birgersson.

Vi dansar, intensivt, svettigt, nära,
omöjligt trångt. Sextio kvinnor och barn
i det lilla, lilla rummet med den stora,
stora fläkten som ändå inte förslår. En
intensiv trumma lever och dansar
mellan kvinnorna. Svettiga händer mun-
nar fötter skrattar och drunknar i musik.

Rytmen bär, skiftar och lever. Dansarna avlöser
varandra, följer vågorna i rummet, stillnar. Tar ny
fart, ackompanjeras av stereon då och då. 

Svetten binder oss. Cirkeln med tjugo fötter hål-
ler oss, vi ler och ser, håller en rytm och så upplö-
ses ett par i samspel när ett möte sprakar. De två kvinnorna lever i ljuset och i allas
ögon, låter höfterna leda och svetten rinna. Händerna visar armarna vägen upp
över huvudet och ner längs sidorna, ormar i trånga utrymmen. Vi dansar och tiden
finns inte, vi klappar oss in i rytm och delar tvärrytmer. Vi leker med ljuden och
barnen springer i mellanrummen bland fötter och kjoltyg. Vattenglas skickas runt
och isiga flaskor från frysen. 

Ett gap i tiden har spruckit, därur spirar blommor av hopp. Sprakande i färg, hål-
ler i livet och leder in i vardagen. Sommaren i Palestina är full av bröllop. Vi firar
bröllop mitt i vattenbristen och ekonomin som drunknat. Vi firar bröllop med
avbrott för attacker från bosättare. Vi firar och dansar och håller hoppet vid liv. För
kärleken och livet. För paret som ska börja sitt gemensamma liv, mitt i det omöjliga.

Dans medan razziorna pågår
Vi dansar trots den senaste tiden alltmer intensiva razzior i grannskapet. Detta

hör vi om i många byar och städer; ljudbomber om natten och skrämda barn, söner
försvunna till fängelse och tanks utanför sovrummet. Rädslan ligger ständigt nära,
raserar hopp och göder aggressiviteten. I Nablus går det inte en natt utan razzior
av armén. I skuggan av det internationella intressets sfär. Hela staden hålls i
arméns grepp med ovisshetens rädsla. Vilka familjer ska gästas nästa natt?

Stridiga viljor bryts, söndrar och river ner. Rakt genom allting, ont och gott, Gud låt din
vilja ske (Psalm 368, Svenska Psalmboken).
Spiralen av rädsla och våld leder ner i mörkret. Vem är offer i detta land? Hur ser
en terrorist ut? Hur kan vi bryta den cirkel där vi skadar varandra, fängslar varan-
dra med våra blickar. Bygger murar för säkerhet som göder rädsla och hindrar
möte. Vi har sett att det inte fungerar. Vi behöver inte mer av detsamma! 

Bröllop på Västbanken

Dansande flicka vid ett bröl-
lop på Västbanken. Foto: A-C
Birgersson
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- Du som gör vatten till vin. Du har gett oss just den kraften att bruka. Visa oss Din
väg till fred, just där mötet är som mest avlägset och hoppets ljus synes släckt. Lär oss
gå Din väg till fred, inte världens. Inte säkerhetsmurar på vårt sätt, lär oss Ditt sätt! 

Dans trots förnedring och vägspärrar
Vi dansar oss in i hoppet om en framtid i rättvisa och försoning. Vi vet alla om
arbetslösheten, vägspärrens förnedring, förtrycket, pengarna som inte finns, bar-
nens rädsla. Och vi dansar bort rädslan, in i glädjen, in i kärleksvågorna, från inu-
ti och ut oss emellan. Gamla kvinnor återuppstår i dansen, leder oss unga. Vi fyl-
ler varandra med liv. Inga män, inga kameror än. Vackra landet i blod och tårar,
glädje och generositet. Och jag vet, och älskar att veta, att också i Israel dansas
brudpar in. Trots rädslor och ovisshet segrar kärleken även här. Livet är nära.

Brudens mor tar sig plats och lyfter höfterna över jublet. Den lilla brudnäbben pro-
var sin kropp i mjuka trevande cirklar och rådjurslikt spensligt landar hon mitt i
klänningen på golvet, står upp igen. Fyra timmar senare är bruden äntligen här.
Välkomnad, firad och orörbart vacker. Höjd till tron i rummet, kommen från hem-
byn till nya hemmet. Sällan har någon blivit så varmt välkomnad. Männen sluter
därefter upp från sin fest. Knafe delas ut, sötsaker med ost och sockervatten med
stänk av ros. Rummet fyllt av varm glädje, hopp. Tro på framtiden. Kärlek.

Heta ord av den japanske teolo-
gen Koyamas;
Is hope related to the future? Yes. But
even more, it is related to love. Hope
is not a time-story, it is a love-story.
The gospel dares to place love above
time. All the healing stories of the
gospels, and ultimately the confession
of the faith that ‘on the third day he
rose again from the dead’ point to this
awesome truth. Hope is as impassio-
ned by love as is every healing word
and action of Jesus….hope is a hot
love story. What gives hope is not
time, but the power of love. 

(Den japanske teologen Koya-
ma ur ett tal av Kathy Galloway
från Iona, Uppsala februari 2008)

- Herre, led vår längtan. Längtan
som håller hoppet levande, som
får oss att gå utanför oss själva och
förståndet, ana mer än vi vågar
tro. Låt din kärlek i oss spränga
gränser. Du som förenar det som
synes vara oförenligt. Tack för alla
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Det är den drömmen

Det är den drömmen vi bär på

Att något vidunderligt ska ske

Att det måste ske –

att tiden ska öppna sig

att hjärtat ska öppna sig

att dörrar ska öppna sig

att berget ska öppna sig

att källor ska springa

att drömmen ska öppna sig.

Att vi i en morgonstund ska glida in

I en vik vi inte känt till.

Olov H. Hauge: 
Ur ”Använd inte sandpapper”
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tecken till nytt liv, igen och igen. Må vi en dag störta oss ner utan förbehåll. Tro på
säkerhet utan murar. Hängivet närmas varandra i evangeliets dans. Kärlekfullt,
Kom!

Anna-Clara Birgersson, Malmö

Fotnot: Anna-Clara Birgersson arbetade vid två tillfällen för Sveriges Kristna Råd
(SKR) som Ekumenisk Följeslagare inom Kyrkornas Världsråds Ekumeniska  Föl-
jeslagarprogram i Palestina och Israel: EAPPI, (Ecumenical Accompaniment Pro-
gramme in Palestine and Israel). De synpunkter/reflektioner som uttryckts här
ovan är helt och hållet personliga och inte nödvändigtvis ett uttryck för vad arbets-
givaren Sveriges Kristna Råd eller Kyrkornas Världsråd ställer sig bakom. 

Om du vill att Anna-Clara ska berätta om sin tid som följeslagare, kommer hon gärna till
din församling eller förening och gör det. Kontakta henne på mailadress: annacla-
ra@rocketmail.com.

Genom EAPPI befinner sig människor från olika delar av världen i Israel och
Palestina för att stödja de som arbetar för en rättvis fred".
Kyrkornas Världsråd driver det internationella projektet: Ecumenical Accompani-
ment Programme in Palestine and Israel (EAPPI). Initiativet har tagits efter en för-
frågan från kyrkoledare i Jerusalem. Programmet syftar till att genom internatio-
nell närvaro försöka dämpa våldet, ge hopp om att en fredlig lösning är möjlig,
främja respekten för folkrätten och höja omvärldens medvetenhet om vad som
sker. Kring den svenska insatsen i projektet, kallad SEAPPI, har ett tiotal kyrkor
och kyrkorelaterade organisationer gått samman med Sveriges Kristna Råd som
huvudman.

Artikelförfatta-
ren i mitten
tillsammans
med palestin-
ska kvinnor på
västbanken
som bjuder på
bröllopsmat.
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Dödahavstexterna i ny svensk översättning

Det är den 29 november 1947, samma dag som FN röstade för
upprättandet av en judisk stat i Palestina efter 2000 år. På bussen
från Betlehem sitter en man med 2000 år gamla texter i en pap-
perskasse under armen.

En ny svensk översättning av dödahavsrullarna, eller Qumrantexterna som de ofta
kallas efter platsen där de blev funna, är under förberedelse av en grupp forskare
i semitiska språk och bibelvetenskap från olika universitet i Sverige.

I fjor var det jämt 60 år sedan de första bokrullarna kom i dagen i grottor vid
Döda havets västra strand och till hösten nästa år beräknas den nya översättning-
en vara tillgänglig för den väntande allmänheten. 

Översättningen som initierades av universitetslektorn Håkan Ulfgard vid Lin-
köpings universitet sker i nära samverkan med Qumranseminariet vid Uppsala
Universitet.

Historien om hur texterna upptäcktes är välkänd för många av denna tidskrifts
läsare och en del har säkert också sett flera av dem utställda i ”The Shrine of the
Book” vid Israels Museum i Jerusalem.

Beduiner upptäckte texterna
De första texterna upptäcktes 1947 av ett par beduiner, en av dem hette Muham-
med ed-Dhib, och texternas första anhalt blev en antikvitetshandlare vid namn
Kando i Betlehem. Eleazar Sukenik, arkeolog vid det Hebreiska Universitetet i
Jerusalem lyckades förvärva tre av texterna den 29 november 1947. Han kom till
ett Jerusalem med judarna i feststämning och kände något av historiens vingslag.
En judisk stat efter 2000 år och lika gamla var texterna han hade med sig.

Jesajas bok
De texter han fått med sig var dels en rulle med stora delar av profeten Jesajas bok,
dels två utombibliska texter, den s.k. krigsrullen och en rulle med utombibliska
psalmer, Hodayot.

Fyra andra texter, bland dem komplett Jesajarulle samt den s.k. Genesisapokry-
fen, som kan beskrivas som en utbroderad återberättelse av första Moseboken,
köptes av den syriske Metropoliten Athanasius Yeshue Samuel. Texterna förva-
rades först i S:t Markusklostret i Jerusalem, men när metropoliten två år senare
flyttade till USA tog han rullarna med sig, och därifrån köptes de omsider av ovan-
nämnde Sukeniks son, Yigael Yadin, israelisk officer och statsman, som senare
också blev arkeolog och forskare i dödahavstexterna.

Behöll några texter själv
Kando, som var medveten om hur dyrbara texterna var hade behållit några texter
för sig själv, men också dessa fick han överlämna till Yadin vid junikriget 1967.

Flera texter kom efterhand i dagen samtidigt som arkeologer också började grä-
va ut en näraliggande boplats, Qumran, vars innevånare tidigt kom att förknippas
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med texterna. Platsen var bebodd ungefär mellan 120 f.Kr. och 68 e. Kr. då den för-
stördes av romerska trupper.

De nya texterna som kommit fram överlämnades till en grupp forskare, som
dock kom att dröja väldigt länge med publiceringen. Materialet var därmed otill-
gängligt för all forskning. Det talades om en akademisk skandal.

Nu är allt offentligt
Först i början av 1990-talet, efter att Biblical Archaeology Society i USA, på ett sätt
som vi inte riktigt vet hur, hade kommit över och publicerat fotografier av hela
materialet, blev texterna frisläppta och publiceringen kom igång. Idag finns samt-
liga texter publicerade i serien Discoveries in the Judaean Desert, eller på annat sätt.

Som nämnts fann man i dödahavsgrottorna både bibeltexter och utombibliska
texter. Bibeltexterna har inneburit att forskare och bibelöversättare nu har tillgång
till handskrifter ungefär 1000 år äldre än vad man tidigare haft. Dessa texter har
visat oss två saker. Dels att bibeltexten bevarats i stort sett oförändrad under alla
de år som gått, men också att det finns mycket varianter när det gäller smådetaljer
som ordens stavning, val av prepositioner eller ibland val mellan singular och plu-
ral. Men märkligt nog gör den judiska standardtextens handskrifter från c:a 1000
e.Kr. många gånger ett ålderdomligare intryck än dödahavstexten. Ibland kallar
man dödahavstexten en ”vulgärtext”, där olika detaljer kan ha förändrats för att
göra texten mera lättbegriplig.

Utombibliska texter är översatta
Men nu är det inte bibeltexterna den nya översättningen avser, utan de utombi-
bliska texterna. Det handlar om ett stort antal texter, till omfånget skiljer det sig
inte mycket från Bibeln, men många texter är i mycket dåligt skick och översätt-
ningen har koncentrerat sig på de mest välbevarade och intressantaste texterna.
Sådana översättningar utkom i Danmark 2003 och i Norge 2004 och nu är det allt-
så snart Sveriges tur.

Det handlar om texter som på olika sätt varit knutna till den judiska grupp som
på hebreiska benämnes jachad, vilket betyder ungefär ”enheten” och i översätt-
ningen helt enkelt kallas ”Gemenskapen”. Dess liv kännetecknas av en extremt
noggrann lagtolkning med särskild tyngdpunkt på renhetsreglerna, men också
kalendern var viktig. Till skillnad från huvuddelen av judendomen, som liksom
idag tillämpar månkalendern, hade denna grupp en solkalender.

Texter från ”Gemenskapen”
Texterna, som är på hebreiska och till viss del på arameiska, är av mycket skif-
tande art. En stor del av texterna utgörs av olika regler för Gemenskapen. Sedan
finns det böner, sånger och andra liturgiska texter. Därtill finns en hel del bibe-
lutläggningar och återberättelser av bibeltexter, som den tidigare nämnda Gene-
sisapokryfen. Dessutom finns det vishetstexter och texter om vad som skall hän-
da vi tidernas slut, då den avgörande kampen mellan ljusets barn (d.v.s. Gemen-
skapens medlemmar) och mörkrets barn (=alla andra människor) kommer att stå.

En del av de texter som upptäcks i dödahavsgrottorna har tidigare varit kända
från annat håll. Det gäller t.ex. Jubiléerboken, en återberättelse ur Moseböckerna,
som tidigare bara varit känd på etiopiska. En del av texterna har tidigare varit kän-
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da från den s.k. Kairogenizan, texter undangömde i en synagoga i Kairo, vilka
upptäcktes vid slutet av 1800-talet.

Hit hör t.ex. den s.k. Damaskustexten, men också en texttyp, vars översättning
undertecknad själv är delaktig i, de s.k. testamentena.

Levi hämnas på övergreppet på sin syster
En av dessa är den s.k. arameiska Levi, som börjar med att Levi, en av Jakobs
söner, drömmer om det som berättas i 1 Mos 34, när Levi tar hämnd på Shekem
som förgripit sig på hans syster Dina. Men i drömmarna händer också något som
skulle kunna beskrivas som Levis prästvigning. Därefter följer ett avsnitt där Levi
möter sin farfar Isak, som ger honom råd av olika slag. 
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Sedan följer ett avsnitt om Levis söner och deras efterkommande. Till slut talas
det om angrepp från fiender men det förmanas också till vishet. Om det än kom-
mer mäktiga kungar och stjäl allt, så kan de ändå inte stjäla visheten.

Människorna bakom texterna utgjorde ett slutet sällskap, där den som ville bli
medlem måste passera flera grader innan han blev fullvärdig medlem. Jag skriver
”han” därför att det mesta talar för att det var en rent manlig gemenskap, även om
enstaka forskare menar att det också kan ha funnits kvinnor med. De gravar som
fanns i närheten av fyndplatsen var nästan uteslutande mansgravar. 

En del begravna kvinnor visade sig vid närmare undersökning vara beduiner
som varit där långt senare.

Det är här, i öknen
vid Qumran, som
Dödahavstexterna
hittades. 
Foto: Stig Norin
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Tillhör texterna den klosterliknande gemenskapen?
Kan vi då närmare identifiera vilka denna ”Gemenskap” egentligen var. Den van-
ligaste uppfattningen, som fortfarande stöds av de flesta forskare, är att ”Gemen-
skapen” utgjorts av en judisk riktning som kallas esséer, Esséerna nämns av den
judiske historieskrivaren Josefus, liksom av Plinius den äldre, som nämner en essé-
eisk boplats vid Döda havets västa strand. Dessa esséer kan då ha levat i en klos-
terliknande gemenskap på den plats som grävts ut i närheten av grottorna, men
det har inte saknats andra uppfattningar. Kan en liten grupp denna verkligen ha
producerat en sådan väldig mängd texter som det här gäller? Och hur kan det vara
att esséer inte nämns i några samtida hebreiska texter liksom inte heller i Nya tes-
tamentet eller den judiska Talmud, ja inte ens i dödahavstexterna själva?

… eller är det flyende jerusalemsbor som gömt dem?
Det finns de som menar att texterna lagts i grottorna av judar som flytt från Jeru-
salem och att de inte alls har med boplatsen Qumran att göra, som kanske istället
var ett stort krukmakeri. Många frågor återstår att lösa, men för huvuddelen av
forskare hör texterna ändå samman med den grupp människor som bodde på plat-
sen och som troligen tillhörde den esséiska riktningen inom judendomen.

Badade flera gånger om dagen
Studier av de mänskliga lämningarna på platsen har visat på ett hårt och ganska
osunt liv. Det var bara 6 % av befolkningen som blev äldre än 40 år, vilket torde
bero på dålig hälsa, märkligt nog orsakat av de stränga renhetsreglerna, vilka
bland annat innebar bad av hela kroppen flera gånger om dagen.

Men i detta ökenområde var tillgången på vatten mycket begränsad, varför alla
dessa bad ägde rum i ett och samma stillastående vatten under så lång tid som nio
månader, tills nästa regnperiod kom. Många dog av infektioner ganska kort efter
inträdet i Gemenskapen. Andra led av ständiga magsjukdomar. Enligt renhetsre-
glerna skulle toaletterna befinna sig en kilometer eller mera bort från boplatsen,
men till kuriosa hör att arkeologerna också grävt ut en ”nödtoalett” inom området.
Den lär ha används flitigt.

Dödahavstexterna är ovärderliga
Dödahavstexterna har stor betydelse för vår förståelse både av kristendomens bak-
grund och av den senare judendomens framväxt. Innan dessa texter uppräcktes
led vi stor brist på originalkällor från tiden kring vår tideräknings början. De utgör
ett vittnesbörd om den miljö där den första kristna församlingen växte fram.

På samma sätt vittnar dessa texter om den stora variationen inom judendomen
vid samma tid. Texterna visar oss en judisk grupp som liksom de första kristna
stod bredvid judendomens huvudström.

Texterna är 2000 år gamla originaldokument som ger oss förstahandsinforma-
tion om en grupp judar som levde, bad och arbetade tillsammans på ett sätt som
kan föra tankarna till hur de första kristna skildras i Nya testamentet.
Om ett år hoppas vi att dessa texter skall finnas i bokhandeln i svensk språkdräkt.

Stig Norin, professor, Uppsala
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Siste Nåsutvandraren död sedan 50 år.
Av professor Stig Norin

Den 4 oktober 1958 dog Hol Lars Larsson, den siste av dem som
år 1896 utvandrade till Jerusalem från Nås i Dalarna. Han var
då 15 år. Han började tidigt gå i lära hos fotografen Elija Meyers,
en jude från Indien som konverterat till kristendomen och som
förestod den svensk-amerikanska kolonins fotoavdelning. Lars
Larsson, som snart nog föredrog att kalla sig vid det mera eng-
elskklingande namnet Lewis Larsson var en skicklig iakttagare av
folk och landskap i det Heliga Landet och förestod efter några år
själv kolonins fotoavdelning. Hans verksamhet är mästerligt skil-
drad i Mia Gröndahls bok Drömmen om Jerusalem (Förlaget
Journal 2005).

Lewis, som år 1912, sedan giftermål blivit tillåtet i kolonin, gifte sig med Edith, dotter
till Olof Henrik Larsson, Selma Lagerlöfs Hellgum, blev 1925 också svensk konsul.

I början av 1930 talet splittrades kolonin. Lewis och hans hustru Edith fick som
sin del ett hus en bit från kolonin, men fotoarkivet blev kvar i kolonin, nu under
ledning av Eric Matson, en annan av de unga svenskarna som kom till Jerusalem
som barn 1896. När senare Eric Matsson uteslöts ur kolonin fick han fotoarkivet
med sig. Detta överlämnades senare till Library of Congress arkiv i USA, där de
13000 negativen och ett antal album med kopior nu finns.

Lewis och hans familj återvände till Sverige år 1948. Livet i Jerusalem har på ett
fängslande sätt skildrats av hans hustru Edith i boken Dalafolk i heligt land
(Natur och Kultur 1957).

De väntade på Kristi återkomst i Jerusalem
Hon berättar där hur hennes far Olof reste till Amerika och i Chicago träffade sin
hustru Mathilda. Vid ett besök i Sverige grundlades församlingen i Nås i
Dalarna. Tillbaka i Chicago uppsöktes han så av den norskfödda Anna Spafford,
som tillsammans med några vänner grundat en amerikansk koloni i Jerusalem,
med syftet att i väntan på Kristi snara återkomst leva ett enkelt liv i tjänst åt med-
människan. Hon lyckades få med sig Olof, och framför allt hans kapital till Jeru-
salem. Ett brev från honom hem till församlingen i Nås blev orsaken till att en
grupp om 57 personer från Dalarna tog steget att utvandra till Jerusalem, som
visade sig vara något helt annat än den gyllene stad de hade drömt om.

Gruppen från Sverige innebar ett uppsving för den lilla gruppen i Jerusalem. Nytt
kapital tillfördes och framförallt en oerhörd arbetsamhet och initiativkraft. Kolo-
nin utvecklades till ett blomstrande företag där Lewis Larssons fotoverksamhet
var en av grenarna.
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Lyxliv för ledarna
Men när Anna Spafford dog år 1923 och hennes dotter Berta Vester med sin make
Frederick tog över, började gruppen knaka i fogarna. Svenskarna hade svårt att
förstå varför de skulle arbeta utan lön medan makarna Vester levde lyxliv och sän-
de sina barn till dyrbara skolor i USA. En av svenskarna, Olof Lind, skriver en arti-
kel i Dagens nyheter och påtalar missförhållandena.

Vid ett kuppartat försök från makarna Vester att skriva över hela verksamheten
på sig själva, krävde särskilt de yngre svenskarna rättvisa och egendomen kom att
delas upp. Huvudbyggnaden kom i familjen Vesters ägo, som fortfarande drivs
som American Colony Hotel. En del av egendomen fick övertas av svenskarna,
däribland det hus där Lewis och hans Maka Edith bodde sina kvarvarande år i
Jerusalem.

Stig Norin

Lars (Lewis) Larsson
och Olof Lind.
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Gåvor till skolan och medlemsavgifter
Agestam, Greta, Kalmar; Ahlberg, Karin, Norsborg; Ahlberg, Kerstin, Norrtälje; Albertus, Moni-
ca, Karlskoga; Andersson, Ingrid, Kode; Andersson, Jan, Åkersberga; Arnér, Marianne, Norrkö-
ping; Aune, Bella, Värnamo; Aurelius, Eva o Erik, Skara; Aurelius, Gudrun o Bengt-Gustaf,
Norrköping; Back, Arne, Uppsala; Barlöv, Anna Birgitta, Lund; Baumann, Heidi, Stockholm;
Beky, Irene, Järfälla; Bengtsson, Gert, Växjö; Berg, Göran, Växjö; Bergh, Folke, Uppsala; Berg-
lund, Ilona K, Tullinge; Bergman, Carl-Göran, Uppsala; Bergman, Kerstin, Linköping; Berndts-
son, Margaretha, Uddevalla; Berwill, Ulf, Ängelholm; Birgersson, Anna-Clara, Malmö; Bjarne-
gård, Kristina, Angered; Björkqvist, Britta, Visby; Blom, Örjan, Stockholm; Blomgren, Gunnar,
Hestra; Blomquist, Inge i Margareta, Örebro; Bonnier, Åke, Lindingö; Boson, E-L, Råå; Bothén,
Linnéa, Jönköping; Bram, Agneta; Bruno, Birgitta, Örnsköldsvik; Brännström. Cecilia, Tyresö;
Bäckman, Birgitta, Mönsterås; Bäckman, Maria, Vindeln; Carlsson, Gösta, Borås; Carlsson, Mar-
kus, Hovmantorp; Carlsson, Ulla, Hovmantorp; Cederwall, Kerstin, Jönköping; Depken, Sol-
weigh, Lidingö; Diab, Eddie o Gunnel, Rörum; Edvardsson, Lars, Göteborg; Ekholm, Anders,
Södertälje; Eklundh, Sivert, Linneryd; Ekström, A-M, Norrköping; Ekström, Bo, Stockholm;
Engquist, Kerstin, Överum; Engvall, Kerstin o Johan, Solna; Enlund, Marianne o Sven, Uppsala;
Eriksson, Anna Greta, Kolmården; Eriksson, Britas Lennart, Västerås; Eriksson, Christer, Norr-
tälje; Eriksson, Ingrid, Åkersberga; Eriksson, Pontus, Kalmar; Fahréus, Ursula o Stig, Växjö; Fam
Adrian, Lund, Fridh, Patrik, Alingsås; Fries, Ingegerd, Umeå; Fröjmark, Birgitta, Nässjö; Fröj-
mark, Holger, Storvreta; Furberg, Ingeborg o Tore, Uppsala; Furberg, Tore, Uppsala; Furéh,
Karin, Lindesberg; Gardell, Lars-Erik, Stockholm; Grunnesjö, Bertil, Delsbo; Gustafsson, KiJa,
Växjö; Gyllenör, Bigitta. Vejbystrand; Gyllenör, Göran, Vejbystrand; Göransson. Lars, Norrkö-
ping; Hagberg, Marie-Louise, Huskvarna; Haglund, Berit, Kalmar; Hagman, Berit, Lammhult;
Hallberg, Göran, Vingåker; Hallberg, Håkan, Uppsala; Hansson, Karin o Hans, Åhus; Helén,
Tomas, Huddinge; Holmqvist, Ingrid. Halmstad; Hård af Segerstad, Thomas; Hägg, Tore, Borås;

Lundakretsens årsmöte med Gunnar Weman
Domssöndagen, den 23 november 18:00 i S:t Mikaelsalen,

Domkyrkoförsamlingens församlingshem på Kiliansgatan i Lund.

Varför en svensk skola i Betlehem 
- om Den gode herdens svenska skola i Betlehem

Av ärkebiskop emeritus Gunnar Weman, 
ordförande i Svenska Jerusalemsföreningen

Välkomna!

Önskas upplysningar, var vänlig kontakta Kristina Lindström, 
Nyckelkroken 15, 226 47 Lund, tel 046-13 66 06

E-post: kristina.lindstrom@comhem.se

Gåvoredovisning
2008-05-08  -  2008-09-09

Även om flera inbetalningar har gjorts under perioden namnges gåvogivaren bara en gång.
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Inghammar, Cecilia, Askim; Ivarsson, Elisabeth o Michael, Skurup; Jacobsson, Marta, Myresjö;
Jaktling, Kerstin o Lars, V.Frölunda; Jarl, B., Växjö; Johansson, Elin, Gislaved; Johansson, Elisa-
beth o Erland, Hovmantorp; Johansson, Hillevi, Bromma; Johansson, Lars, Västerås; Johansson,
Margareta o Alf, Kalmr; Johansson, William, Söderåkra; Jonsson, Siv o Björn, Nossebro; Jonsson,
Ulf, Orsa; Järnland, Lena, Båstad; Jönsson, Hardy, Bjärnum; Karlsson, Elsa, Hajom; Karlsson,
Eva, Växjö; Kastlund, Ethel, Västerås; Klefbeck, Markus o Miriam, Mölnbo; Knista kyrkl.syför.;
Kragh, Eigil, Vendelsö; Kristofersson, Hans, Bromölla; Kullenberg, Christina, Kungälv; Lenhoff,
Barbro o Sven, Växjö; Lindberg, Bo, Skellefteå; Lindberg, Inger, Tibro; Lindberg, Inger, Visby;
Lindegård, Boel, Kalmar; Lindén, Tobias, Hägersten; Lindroos, Aarno o Marianne, Gävle; Lind-
ström, Tulle, Gräddö; Ljungberg, Kurt, Lyckeby; Ljungkvist, Rune, Leksand; Lundell, Paul o Bir-
git, Vaggeryd; Lundgren, Karl-Gustaf, Alingsås; Lundgren, Marianne, Växjö; Lundkvist, K, Val-
lentuna; Lundström, Karin, Huddinge; Lööv, Tommy, Västerås; Magnusson, Anita o Agne, Väx-
jö; Malmström, Lisbeth o Einar, Lund; Marklund, Stig, Vännäs; Markovits, Marika, Farsta; Mar-
tinsson, Matts, Bredared; Marx, Renate, Lund; Metsävainio, Monika, Junosuando; Moraeus,
Elsa, Sundbyberg; Nilsson, Britt-Mari o Matts, Tävelsås; Nilsson, Lars, Alfta; Nordström, Ingrid,
Solna; Nygren, Birgitta E, Ekenässjön; Nygren, Tore, Linköping; Nyström, Lars o Inger,
Uppl.Väsby; Olsson, Stig, Lund; Omnell, Per, Härnösand; Ottosson, Magnus, Uppsala; Palm-
crantz, Curt, Fjugesta; Persson, Fredrik H, Sundbyberg; Persson, Gunnel, Lund; Persson, Karin,
Färlöv; Persson, Ylva, Göteborg; Petersson, Eva o Ingemar, Värnamo; Rahne, Märta, Trollhättan;
Rehn, Kerstin, Tingsryd; Ribbing, Maria, Saltsjöbaden; Rodhe, Sten, Lund; Rudberg, Signe,
Borås; Raattamaa, Bengt, Norberg; Sandgren, Ingrid Ydén, Gränna; Secher, Jörgen, Uppsala; Sig-
heim, Marianne, Kalmar; Sjöberg, Georg, Växjö; Snyder, Terri, Kanada; Stangel, Louise, Skön-
dal; Steensrum, Lars-Gösta, Linköping; Stenvall, Ingeborg, Växjö; Stojkovic, Agneta, Uppsala;
Stripple, Cecilia Inghammar, Askim; Svanbom, Johan, Hörby; Svanström, Margareta, Jönkö-
ping; Svennebring, Ingemar, Jönköping; Söderberg, Ann-Marie, Linneryd; Söderström, Ulf, Åse-
da; Tengelin, Lena, Broddetorp; Torbjörnsson, Henrik, Stockholm; Tunström, Martin, Växjö;
Ungelheim, Iréne, Göteborg; Uppman, Brit, Broakulla; W-dd, O., Farsta; Wahlström, MarieAn-
ne, Färjestaden; Wallengren, Hans, Lund; Walles, Elsa o Sigurd, Malmö; Wase, Helena o Göran,
Strängnäs; Wejryd, Kajsa o Anders, Uppsala; Wendel, Arne, Sölvesborg; Wendel, Elisabeth,
Ullared; Wickbom, Sten, Växjö; Wikerstål, fam., Växjö; Willner, Veronica, Vendelsö; Vinterhed,
Kerstin, Stockholm; Zachrisson, Gudrun, Orsa; Zandler, Urban, Växjö; Åkerlund, Gullvi o Carl-
Eric, Växjö; Åkesson, Lars, Hjo; Örtberg, Ulla, Stockholm.

Fadderbarnsgåvor
Adrian, Maria, Växjö; Alberius, Johan, Habo; Andersson. Bill-Göran, Skoghall; Bernhold,
Matz, Helsingborg, Bjärreds förs.; Brannström, Cecilia, Tyresö; Byström, Eva Nordung, Moli-
den; Carlsson, Gunnel o Gunnar, Växjö; Dahl, Madeleine, Alingsås; Egnell, Helene, Stock-
holm; Ehlton, Michael; Eliasson, Sigrid, Kungälv; Eriksson, Christer, Norrtälje; Eskhult, Mats,
Uppsala; Falkman. Christina o Henric, Stockholm; Gullmo, Eva, Helsingborg; Hansson.
Karin o Hans, Åhus; Hernqvist, Sven o Gerd, Helsingborg; Joelsson. Karin, Säter; Johansson,
Elisabeth o Erland. Hovmantorp; Johansson, Stig, Skellefteå; Jonsson, Brita-Stina o Sven-Erik,
Växjö; Josefsson, Ingrid o Lars, Norrahammar; Karlsson, Ulla, Sparreholm; Kimming, Ken-
neth, Växjö; Körner, Marie, Lund; Laxvik, Åsa Burman, Ljusterö; Levin, Leif o barbro, Axvall;
Lindblad, Louise o Berndt, Kalmar; Lindström, fam., Hjo; Lindström, Nils, Borås; Lundberg,
Ruth, Hisingsbacka; Lundmark,  Ingvar, Bräkne-Hoby; Lönneborg, fam., Färjestaden; Nils-
son. Margaretha, Nyköping; Noaksson, I., Ryssby; Norin, Stig, Uppsala; Norrköpings sorop-
timistklubb; Paulsson, Kerstin, Växjö; Persson, Ylva; Peterson, Christina o Folke, Ramkvilla;
Rubensson. Björn, Forsvik; Sahlin, E., Stockholm; Skara past.kassa; Stojilkovic, Birgitta,
Åkersberga; Styrbjörn. Inger, Gamleby; Sundberg, Jessica, Växjö; Sundström, Gunvor o Karl-
Anders, Täby; Torvad, Marie m.vänner, Hällekis; Wiking, Eivor, Täby; Wimmer, Kerstin,
Lund.

Kollekter och bidrag
Algutsbodas kyrkl.arb.kretsar; Alsike kyrka; Alvesta förs.; Alvesta-Benestads kyrkl.arb.krets;
Anderstorp,Kvällsgruppen; Anundsjö-Skorpeds kyrkl.samf.; Ardala förs.; Arvidsjaurs förs.;
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Avesta förs.; Barkeryds förskola; Berga kapellsyför.; Birgit o Sven-Håkan Ohlssons stiftelse,
Lund; Bjärke förs.; Bjärreds förs.; Bollnäs förs.; Brattfors förs.; Bredaryds kvällssykrets; Bur-
seryds kyrkl.arb.kretsar; Dalarö-Ornö-Utö förs.; Dalby förs.; Danderyds förs.; Danmarks
förs.; Delsbo förs.; Döderhults förs.; Döderhults kyrkl.syför.; Dörarps förs.; Dörby förs.; Eds
förs.; Eggby kyrka; Eksjö kyrka; Eskilstuna kyrkl.samf.; Filborna förs.; Floda förs.; Fryele
förs.; Färgelanda kyrkl.samf.; Gislaveds förs.; Gnosjö förs.; Gullabo kyrka; Gävle, arb.kretsen
för Bornhus kyrka; Hallstahammar-Bergs förs.; Hembygdsgården Högan, Fjugesta; Hinne-
ryds förs.; Hishults kyrka; Hjortsbergagården; Hjälmseryds förs.; Hjärsås förs.; Hovmantorps
förs.; Huskvarna förs.; Hälleberga kyrka; Härlövs förs.; Högsby kyrkl.samf.; Höja kyrka;
Höja Svenska Kyrkans Unga; Höörs förs.; Jakobsbergs förs.; Jönköpings Järstorps förs.; Jön-
köpings Sofia förs.; Kalmar Heliga Korsets förs.; Karbennings kyrka; Karlskrona o Aspö
kyrkl.samf.; Katarina förs.; Katrineholms kyrkl.samf.; Kisa förs.; Knista kyrkl.syför.; Knäreds
förs.; Kristinehamnscirkeln; Kullakretsen i Kulladals förs.; Kulltorps förs.; Kvidinge förs.;
Källeryds förs:s förskola; Källstorps förs.; Köpenhamns Svenska Gustafskyrkan; Laholms
förs.; Landskrona förs.; Lidingö förs.; Lidköpings förs.; Knäreds kyrka; Linköpings Skägge-
torps kyrka; Ljungby H Förs.; Ljungby kyrka; Ljungbys Mariakyrkan; Lomma förs.; Luleå
domkyrka; Lunds domkyrka; Malmbergets förs.; Mariakyrkan, Ljungby; Mariefreds förs.;
Mora kyrkl.samf.; Mortorps förs.; Möllevången-Sofielunds förs.; Mönsterås förs.; N.Mellby
past.; Nikolai förs., Örebro; Norbergs kyrka; Norrbärke förs.; Norrköping Tingstads förs.;
Nyköpings kyrkl.samf.; Nässjö förs.; Näsums förs.; Ohs kyrka, Gällaryd; Osby-Visseltofta
förs.; Oskarshamns förs.; Risinge förs.; Rydaholms förs.; Ryssby syför.; S:t Hans kyrka, Lin-
köping; S:t Johannes förs., Norköping; S:t Katarina förs, Nyköping; S:t Mikaels förs, Hud-
dinge; S:t Peters klosters förs., Lund; S:t Sigfrids folkhögskola; S:t Staffans förs., Staffanstorp;
Simrishamns kyrkl.samf.; Skanör-Falsterbo förs.; Skatelöv o V.Torsås pastorat; Skivarps förs.;
Skummeslövs förs.; Skövde förs.; Slätthögs juniorer; Slätthögs kyrkl.syför.; Sofia förs.; St
Hans kyrka, Linköping; St.Malm, Katrineholm; Sundbyberg, Sv.kyrkan; Sura förs.; Svegs-
bygdens förs.; Svenarums kyrkl.arb.krets; Säve förs.; Södra Råby förs; Södra Öknebo
kyrkl.samf.; Tensta förs.; Tomelillabygdens förs.; Torpa förs.; Tranemo förs.; Trelleborgs
förs.; Tumba kyrkl.syför.; Tysslinge förs.; Täby förs.; Tävelsås förs.; Ulleruds förs.; Ulrice-
hamns förs.; Urshults förs.; Vaksala förs.; Vaxholms förs.; Veckholm (Enköpings kyrkl.samf.);
Viksängskyrkan, Västerås; Visby domkyrkoförs.; Vittaryds förs.; Voxtorps kyrka; Voxtorps
kyrkl.samf.; Vårdinge förs.; Vårdinge kyrka; Värmdö förs.; Väsby kyrkl.syför., Höganäs; Väs-
terås domkyrka; Växjö domkyrkoförs.(vid Jan-Olof Johanssons 60-årsdag); Växjö Maria förs.;
Åhus förs.; Ålems kyrka; Älgå förs.; Ängelholms kyrka; Ärentuna förs.; Öckerö förs.; Öjaby
förs.; Öjaby kyrkl.syför.; Örkelljunga kyrkl.syför.; Österhaninge förs.; Östersunds förs.; Öste-
råkers förs, Vingåker; Östra Broby-Emmislövs pastorat; Östra Torsås förs.; Överjärna kyrka.

Hyllningsgåvor till skolan
Vid Bernt Erikssons pensionsavgång: Ella Åhlin, Lund; Elisabet o Håkan E Wilhelmsson, Lund;
Lars-Eric Järkstrand, Bara. 
Elisabeths o Michael Ivarssons prästvigning: Martin Wikerstål, Växjö; Ebba Rappe, Växjö.
Vid Åsa Björkman o Henric Nilssons vigsel: Elisabet o Martin Tunström, Växjö.
Vid Jessica o Jonas vigsel: Ann-Marie Nelson, Klippan.
Brudparet Ekstam: fam. Lyrhag, Bankeryd.

Minnesgåvor till skolan
Bertil Hagmans minne: Bo Rosengren, Älta.
Sören Backlunds minne: Astrid Wretmark, Visby.
Birgitta Sjöströms minne: Barbro o Gunnar Weman, Sigtuna; Helgeandssytrarna i Alsike.
Sam Sundqvists minne: Astrid A Wretmark, Visby.
Lilly Moréns minne: Åsa o Torvald Bergwall.
Tor Arvid Bromans minne: Håkan Starke, Varberg. 
Irénes minne: Lars Gustafsson, Kristinehamn.
Anders Svenningsens minne: Elisabet o Håkan E Wilhelmsson, Lund.
Börje Johanssons minne: Sig Brit Fors, Växjö.
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Gunborg Stenströms minne: Ann-Marie Hellgren, Margareta Hellgren, Birgitta Lindstrand. 
Karin Harths minne: Helgeandssystrarna i Alsike.
Bibbi Persson Nilssons minne: Ulla Karlsson, Hovmantorp.
Rudolf Löfgrens minne: Barbro o Gunnar Weman, Sigtuna.
Anders Hedströms minne: Christer Eriksson o Kerstin Ahlberg, Norrtälje. 
Ingvar Skanelands minne: Sofia Mårtensson Porle m.fam..
Harald Riesenfelds minne: Helgeandssystrarna i Alsike.
Conny Nordins minne: Bo Rosengren, Älta; Christer Eriksson, Norrtälje. 
Maj  Tornborgs minne: Mirjam Liljesson, Växjö.
Gertrud Bergmans minne: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Fredrik Löwenhielms minne: Christer Eriksson, Norrtälje.
Krister Stendahls minne: Ingalisa Reicke, Basel; Agnes Reicke, Zürich.
Olle Jonssons minne: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Berndt Annemalms minne: Marianne Arnér, Norrköping.
K G Karlssons minne: IngaLisa o BengtIvar Petersson, Lammhult.
Hanna Perssons minne: Bo Lundström, Huddinge.
Sigbritt Komstedts minne: Richard Grügiel, Växjö.

Födelsedagsgåvor till skolan
Daniel Rubensson, 50 år: Fam.Adrian, Lund.
Mona Axelsson, 70 år: Gunilla o Lars Åkesson, Hjo.
Inga Britt Erlandsson, 80 år: S:t Mikaels arb.krets, Visby.
Lars-Erik Holgersson, 70 år: Roland Holgersson, Karlskrona.
Eva Nilsson, 80 år: Roland Holgersson, Karlskrona.
Elwing Friberg, 80 år: Christer Eriksson, Norrtälje.
Karin Nordström, 80 år: Diakonikretsen i Visby.
Sune Sagströms föd.dag: Helgeandssystrarna i Alsike.
Jan-Olof Johansson, 60 år: Elisabet o Hasse Åkesson, Sävsjö; Heidi Baumann, Stockholm;
Marie-Louise o Björn Hagberg, Skärstad; Peter Lundborg, Linköping.
Berndt Lindblad, 60 år: Margareta o Alf Johansson, Kalmar; Gunnar i Vivianne Johansson, Kal-
mar; Kerstin Persson, Kalmar; Sonja Sandahl, Kalmar; Hagander, Gunnel, Mörbylånga; Gun-
vor Landström, Enköping; Kerstin o Torsten Mårtensson, Kalmar, Gunilla o Magnus Ohls-
son; Gerd o Stig Bergman, Ljungbyholm; Jan Svensson, Kalmar; Anna-Karin o Peter Treml-
Wänehag; Gerd o Torsten Zielfeldt; Johan Arnell; Kristina Ekholm; Sylva Swärd o Stefan
Brochmann; Karin Asmundsson, Kalmar; Carina o Monica Malm, Ljungbyholm.
Marie-Louise Hagberg, 60 år: Svea Johansson; Karin Weinmer.
Eva Meakin, 50 år: GunvorLandström, Enköping.
Lars Gustafsson, 91 år: Marianne o Per Bernemyr, Tullinge.
Anders Wejryd 60 år: Växjö stift; Margareta o Alf Johansson, Kalmar; Barbro o Sven Lenhoff,
Växjö; Anna o Jan-Olof Johansson, Växjö; Margaretha Lorentzi o Bengt Stigner, Växjö; Marie-
Louise  o Björn Hagberg, Skärstad.
Conny Karlsson, 50 år: Margareta o Alf Johansson, Kalmar.
Vibeke Bergman, 60 år: Alf Johansson, Kalmar.
Bengt Stigner, 60 år: Barbro o Sven Lenhoff, Växjö; Anna o Jan-Olof Johansson, Växjö; Mar-
gareta o Alf Johansson, Kalmar; Karin Lindegård, Växjö.
Janne Nilssons högtidsdag: Marie Körner, Lund.
Märta Fries högtidsdag: Gretha o Gunnar Meiton, Stockholm.
Ingrid o Lasse Josefsson, 70 + 75 år: Gåvor vid födelsedagsfest.
Maj Renström, 85 åt: S:t Mikaels arb.krets, Visby.

Gåvor till sjukhuset
Lars-Olof Juhlin, Lund; Per-Erik Åbom, Jönköping; Sven Olsson, Malmö;  Rolf G Mayer,
Stockholm; Ulf Jonsson, Orsa; Ola Gran, Nacka.
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Vill Du bli fadder
till en av flickorna vid Den Gode Herdens skola i Betlehem? 

Det kan Du blir genom att bli regelbunden understödjare av skolan.
Så här går det till: Du ger ett belopp till skolans verksamhet en gång i månaden eller i

kvartalet eller så ofta det passar Dig. Beloppets storlek avgör Du själv. (Föreningens 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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Detta upprop har skickats till församlingarna i Svenska kyrkan. Fråga gärna i din kyrka
och församling om det blir någon kollekt till Betlehem i jul!

Julkollekt till Betlehem! 
Julens stad är givetvis Betlehem. Och vi sjunger  O Betlehem du lilla stad, hur tyst
du ligger där …

Och nog ligger Betlehem tyst idag. Den poetiska idyllen har blivit krass verklig-
het. Fortfarande är Betlehem inringat av mur och stängsel. Arbetslösheten är oför-
ändrat mycket hög, uppemot 70%. Turismen  och pilgrimsfärderna är alltför få för
alla de Betlehemsbor vars försörjning är turismen.

I detta Betlehem finns Den Gode Herdens skola, en flickskola med 400 palestinska
elever från förskola upp till studentexamen. 

Genom skolan vill Svenska Jerusalemsföreningen, som driver skolan, bidra till
att vidga horisonten och bryta tystnaden - stärka kvinnors ställning i ett mansdo-
minerat samhälle och medverka till förståelse mellan olika folkgrupper och reli-
gioner. Som kristen skola är den också ett stöd till den allt mindre kristna pales-
tinska minoriteten i det heliga landet.

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

Ett aktuellt kolletupprop att läsa upp i kyrkan när kollekt tas upp kommer att
publiceras i nästa nummer av tidskriften, nr 4, som kommer ut i början av decem-
ber. Det kommer också att finnas på vår hemsida www.jerusalemsföreningen.se

Jan-Olof Johansson
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Adresser i Det Heliga Landet
Vår skola i Betlehem har adressen: The Good Shepherd’s Swedish School,
P.O.B. 64,  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: 
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

POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning åter-
sänds försändelsen med nya adres-
sen på framsidan (ej adressidan).

Adressändringar och retur till 
Svenska Jerusalemsföreningen
Kyrkogatan 6, 
352 34 VÄXJÖ

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

ISSN 0346-2307

Tryck: Prinfo Ystads Centraltryckeri 0411-736 10

Sv_Jerusalem_3_2008:Sv_J  08-09-24  13.37  Sida 20


