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Lilla Nour på Den Gode Herdens skola i Betlehem firar ännu en jul i det 
muromgärdade Betlehem. Foto: JO Johansson 
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Direktorn har ordet:

”Detta är hans namn:
Fredsfurste”

Amos Oz är 69 år. Sari Nusseibeh är 60. Båda upp-
växta i centrala Jerusalem med någon kilometers
avstånd. 

Inte bara ovetande om varandra utan också om
varandras Jerusalem. Sari stod i sitt pojkrum och tit-
tade över stängsel och sten som delade Jerusalem in
i den ortodoxa stadsdelen Mea Shearim. 

Saris pappa var guvernör i östra, arabiska Jerusa-
lem och som tillhörig familjen Nusseibeh innehavare av nyckeln till Gravkyrkan.
(En pinsam påminnelse om nödvändigheten att en muslim har hand om nyckeln
var härom söndagen då armeniska och grekisk ortodoxa präster drabbade
samman i ett våldsamt slagsmål vid Jesu grav!)

När Sari Nusseibeh (en artikel om hans hustru finns att läsa på sidan 13) läste
den israeliske författaren Amos Oz självbiografi, En berättelse om kärlek och mör-
ker, blev han varse hur olikt deras gemensamma Jerusalem var. 

Det blev inspirationen till hans egen biograf Once upon a country – en engelsk
ordvits omöjlig att översätta. Den klassiska inledningen till en saga kommer lik-
som av sig och en gång blir till ett land.  Det var ett land är alldeles för platt var
min tvåspråkige vän och jag överens om. Man får nöja sig med vad den israeliska
bokhandelsexpediten i Jerusalem sa när jag köpte boken hon inte visste om: ”Det
låter spännande.”

Nusseibehs bok kom förra året. Oz för sex år sedan.

Amos Oz bilder politiskt parti
Amos Oz blev snart författare och förblev så. Hans fredsengagemang fick sig en
personlig törn när hans son stupade som soldat i Libanonkriget sommaren 2006. I
dag samlar han likväl tillsammans med några andra det som finns kvar av den
israeliska fredsrörelsen till ett nytt parti inför det stundande valet i Israel till våren.
Ett parti med fred och försoning på programmet. Sedan 1967, då han själv var i den
israeliska armén, har han varit engagerad i fredsrörelsen.

Sari Nusseibehs far sa omedelbart efter sexdagarskriget 1967 att det då var tid
för samtal och förhandlingar. En av Arafats, som Sari var tänkbar efterträdare till,
ministrar sa 30 år senare med sorg i rösten: ”Din far såg längre än vi.” 

Sari som utbildades i Oxford och blev professor i praktisk filosofi gjorde erfa-
renheten där att han stod närmare de israeliska studenterna i Oxford än de  engels -
ka. Hans far körde honom själv till den israeliska kibbutzen där han jobbade som
volontär ett sommarlov.

Amos Oz och Sari Nusseibeh, två respekterade kulturpersonligheter, djupt
indragna i det politiska virrvarr som heter Mellanöstern men också föraktade och
ifrågasatta av de sina. 

Deras böcker skapar vemod över alla förspillda tillfällen i historien men ändå

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  skola.
Mer än 60 procent av driften betalas via gåvor från enskilda svenskar, stiftelser,
fonder, kollekter och faddergåvor.

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

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift utkommer med fyra nummer per år.
Du som inte får tidskriften hem till dig men vill ha det, kan meddela detta på
sjs@brevet.nu eller sätt in en gåva till Svenska Jerusalemsföreningen på pg 
2069-3 eller bg 401-3330 och ange på talongen ”ny medlem”.
Medlemsavgiften i Svenska Jerusalemsföreningen är 100 kr/år.

Tre ben
Svenska Jerusalemsföreningen vill genom skolverksamheten: 
• stärka kvinnans ställning genom att erbjuda kvalificerad undervisning för

flickor och rusta dem för att ta ansvar i det lokala samhället
• bidra till fred och försoning och erbjuda såväl kristna som muslimska flickor

i Betlehemsområdet undervisning (de kristna är i majoritet på skolan). Om
flickor har varit bänkkamrater i upp till tolv år, menar Jerusalemsföreningen,
att man därmed har byggt broar över religions- och kulturgränser som leder
till förståelse för varandra i en region där dessa kontakter inte är alltför van-
liga

• stärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.

S
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hopp eftersom de inte ger upp sina visioner och drömmar som föddes – motsägel-
sefullt som alltid i Mellanöstern - då Jerusalem förenades genom den israeliska
segern över den jordanska mitt i stan för 40 år sedan.

Murar faller alltid!
Murar faller alltid, förr eller senare. Men vägen dit kan vara lång och kräva liv efter
liv. Ännu ett år firas julen i Betlehem bakom mur. På vardera sidan om muren står
barn och tittar bort mot den andra sidan, okänd och obegriplig. En dröm är att det
bland dessa barn kan finnas kommande fredsstiftare. Att Betlehem än en gång får
vara platsen där fredens furste föds, att det också på Den Gode Herdens skola föds
fredsstiftare.

”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus ..” Så inleds det vi kallar jul -
episteln av profeten Jesaja. Och det barn som fötts och tänt detta ljus heter bland
andra namn Fredfurste.

Och varje dag föds barn till fredsstiftare. Gud blir människa igen och igen i kam-
pen för fred och försoning. Mörkret har ingen makt trots allt.

God jul och tack för alla gåvor som håller skolan vid liv och ger många Betle-
hemsbarn en skola för fred och hopp!

Jan-Olof Johansson
direktor

tomma och ödsliga gatorna för att se så inget hänt skolan. Plötsligt kommer en
israelisk pansarvagn och hejdar henne. Soldaterna skriker åt henne att springa
hem med k-pistarna riktade mot henne. Hon svarar att hon måste gå till skolan.
Och så går hon helt sonika vidare – med pansarvagnen hack i häl.

Mötte kungen och drottningen
År 2000 då Jerusalemsföreningen
firade 100 årsjubileum var hon här i
Sverige med tio flickor från skolan.
En höjdpunkt var när de fick träffa
kungen och drottningen i Slottskyr-
kan där högtidsmötet under jubileet
hölls. 

Avtackningen och invigningen led-
des av den nye ordföranden, ledamo-
ten sedan många år, biskop Munib
Younan. 

Svenska Jerusalemsföreningens
ordförande Gunnar Weman framför-
de föreningens tack och överlämnade
tillsammans med direktorn både en
svenska kristallvas och medalj.
Representanter för det palestinska
skolväsendet var på plats och Jerusa-
lems största arabiska tidning, Al-
Quds, rapporterade genom sin lokal -
reporter i Betlehem.
Jan-Olof Johansson 

S

Lydia Araj avtackad

Det var både tillbakablick och framtidstro när Lydia Araj avtack-
ades som ordförande i skolkommittén på Den Gode Herdens skola. 

Avtackningen skedde samtidigt som invigningen av de nya skolsalarna, byggda
på taket som ett eget litet hus. Ett vanligt sätt att bygga till i Mellanöstern.

Lydia, med det kända familjenamnet Araj, i den del av Betlehemsområdet som
heter Beit Jala, kom med i skolans ledning redan 1979 och blev ordförande 1989.
Det var dock inte familjen Araj som förde henne in i skolan utan det var hennes
far, den jordanske senatorn Abu Carlos Diemes, som hon efterträdde som ordfö-
rande.

Det råkade bli så att invigningen av de nya skolsalarna och avtackningen kunde
ske samtidigt. Men detta var särskilt träffande då hon var pådrivare av denna
utbyggnad. Hennes engagemang och lust att driva och utveckla skolan uttrycks
idag både konkret och symboliskt i de nya salarna som ger rum för både data -
undervisning och fysik- och kemilaborationer. De salarna som inrymt dessa akti-
viteter har blivit en mycket efterlängtad gymnastiksal.

Blev jagad av israeliska pansarvagnar
Vi har berättat här i tidskriften om hennes arbete på skolan och hur hon engagerat
sig som vore det hennes hem och flickorna hennes döttrar. Vid återockupationen
av Betlehem 2002, då totalt utegångsförbud rådde dygnet om, gick hon på de helt

Det är så här hon trivs bäst, Lydia Araj, mitt bland eleverna på Den gode herdens
 svenska skola. Foto: J O Johansson

En epok har gått till ända på Den gode
 Herdens svenska skola, Ordföranden Lydia
Araj har gått i pension efter 29 år på skolan,
här  tillsammans med rektor Aida Abumohr.
Foto: J O Johansson
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Betlehem – du lilla stad

I juletid är staden på allas läppar 

Vägen till Betlehem från Jerusalem är bara åtta kilometer. Miljoner
pilgrimer har under århundraden färdats denna väg.

Kristi födelse och uppståndelse, från Krubban till Golgata förblir en oskiljaktig lin-
je genom historien både andligt och geografiskt. 

I dag finns det en separationsmur som hindrar och försvårar för människor att
färdas från Betlehem till Jerusalem. Det är ett historiskt och religiöst avbräck som
fått förödande ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenser, särskilt för den
lokala befolkningen men också för pilgrimsresande och turism.  

Förföljs de kristna?
Ibland förklaras utarmningen och emigrationen från det kristna Betlehem, som en
följd av växande islamisering och religiös förföljelse av kristna.

Men i en nyligen gjord undersökning så anger de allra flesta av lokala kristna
fortfarande den politiska och ekonomiska situationen under ockupation som
huvudskäl.

Familjen Atik, som har rötter i Betlehem sen århundraden, har inte heller i år,
trots löften, kunnat skörda sina olivträd på 17.5 dunams, pga att det ligger på ”fel
sida” av separationsbarriären nära den judiska Har Homa bosättningen.(1 dunam
= 1 000m2)

Restaurangen Caravan, en av de kvarvarande, som ligger i det tidigare mest liv-
aktiga affärsområdet vid norra infarten till Betlehem med den åtta meter höga
muren strax intill, kämpar vidare trots att ekonomiskt underlag saknas för att kun-
na driva den.

Får vårt hus stå kvar?
Fatima och Atta med sina fyra barn, fortsätter och hoppas att deras hus i ”gräns-
byn” Wallaja, inom Betlehems-distriktet, där många hus demolerats av israelerna
de senaste åren ska få stå kvar. En liten ljusglimt är att flera hus som haft demo -
leringsorder (byn ligger inom det utvidgade Jerusalems gränser), getts uppskov på
obestämd  tid!

Konfiskering av land fortsätter och de få rekreations-och grönområdena, med
bl a en fotbollsplan för barn och ungdomar i Beit Jala kommer att hamna  på fel
sida av muren och därmed oåtkomlig. 

Obemannade gränsstationer – men passera inte!
I  ”säkerhets-eller gränsterminalen” vid Betlehems norra  infart, så tvingas ofta
palestinier passera både in och ut genom en och samma kontrollucka trots att det
finns 6–7 som är obemannade. Om man frågar varför denna förnedrande behand-
ling med väntan ibland i timmar i värme och kyla fortsätter, så kan man få till svar
att man inte har tillräckligt med soldater! 

Trots alla frustrationer, besvikelser och sorg över allt som man genomlever
under ockupation, så kämpar människor här vidare och vägrar ge upp hoppet om
en bättre framtid. 

Vänder det nu?
Det senaste året så har glädjande nog antalet pilgrimer och turister ökat markant
också till Betlehem, vilket gett arbete och inkomster.

Det mest hoppingivande sker inom kulturområdet där det sjuder av liv och ini-
tiativ. Konst, skapande verksamhet, musik, teater, film ger en identitet av tilltro
och stolthet över det egna kulturarvet och inspiration till en icke-våldslig kamp.  

Ljuset från Betlehem är ett ljus i en mörk natt också idag!
Kjell Jonasson, Svenska kyrkans utsände i Jerusalem/Västbanken

På den åtta meter höga muren har många skrivit slagord som här: Orättvisor måste få ett
slut, precis som dag följer på natt. Vi kommer att få se slutet på tyranni och hur dagen gryr.
Foto: LM Adrian

Skicka julhälsning så här:

I advent och jul kan man sända julhälsningar och fredsböner till

Betlehem via nätet till aei@p-ol.com . Dessa böner och hälsningar kom-

mer att tryckas och vidarebefordras till bl a skolor och organisationer, och

kommer att finnas tillgängliga på www.paxchristi.net .
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Detta är Betlehem

Staden ligger på en bergsplatå. Vägarna dit är trånga och branta
och husen ligger utspridda längs sluttningarna. Det var en gam-
mal stad redan vid Jesu tid. Den äldsta gatan i Betlehems gamla
stad, Star Road, finns fortfarande kvar och leder genom trånga
gränder och valv fram till Födelsekyrkan. 

Det var här i dessa trakter som moabitiskan Rut plockade ax på Boas åker och
sedan blev stammoder till Davids hus. Ruts sonson hette Isai och var far till David.
Det är om honom vi sjunger i julpsalmen: ”Det är en ros utsprungen ur Jesse rot
och stam”. 

Det var här David vallade sin fars får innan profeten Samuel en dag kom och
smorde honom till kung. Här i gränslandet mellan odlingsbar jord, magra betes-
marker och steril öken var det som fattiga herdar först fick glädjebudskapet: ”Ära
i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Idag har en Frälsare fötts
åt er i Davids stad och han är Messias Herren”.

När herdarna kommit uppför den långa backen till Betlehem finner de ljuset
över en grotta som var inhuggen under huset och Jesusbarnet i krubban!

Kejsar Hadrianus ville utrota kristendomen…
De första kristna generationerna bevarade minnet av var Jesus var född. Den
romerske kejsaren Hadrianus ville vid mitten av 100-talet utrota den kristna tron.

Han byggde ett tempel åt
guden Adonis över födel-
segrottan i Betlehem. Men
just genom detta så kom
han att bevara och säker-
ställa minnet av platsen.

… och kejsar Konstantin
byggde första kyrkan
När kristendomen blivit
erkänd i det romerska riket
så lät kejsar Konstantin år
326 bygga den första kyrkan
över platsen för Jesu fö -
delse. Den kyrkan utvid-
gades och restaurerades un -
der kejsar Justinianus på
500-talet. Till stora delar är
det denna kyrka som idag
står kvar. Den är därmed
världens äldsta i bruk va -
rande kyrka. Under högal-
taret i Födelsekyrkan ligger
”födelsegrottan”. I en nisch
står ett altare och under
altaret ligger nedsänkt i
marmorgolvet en stjärna av
silver med in skriptionen:
”Hic de Virgine Maria Jesus
Christus natus est” – Här
föddes Jesus Kristus av
jungfrun Maria.

Kyrillos, biskop i Jerusa-
lem som predikade i Den
heliga gravens eller Upp-
ståndelsekyrkan i mitten av
300-talet när den just var
färdig, alldeles nära Golgata
och Kristi grav, uttrycker
den unika närvaron: ”Vad
andra bara hör det kan vi
både se och ta på. Här i
Jeru salem, utgjöts Anden
över kyrkan, här korsfästes
Kristus, här har vi många
vittnesbörd, själva platsen
för Uppståndelsen och åt

Detta är Betlehem. Överallt ser man den åtta meter höga muren. 
På andra sidan –  Jeru salem, åtta kilometer bort. Foto: LM Adrian.

”The Holy Family”, oljemålning, av Zaki Baboun från
Bethlehem.

Världens äldsta kyrka – födelsekyrkan.
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öster på Olivberget platsen för Kristi Himmelsfärd.”  Hieronymos, som bodde i
Betlehem större delen av sitt liv och där översatte Bibeln till latin från grundsprå-
ken, den så kallade Vulgatan, talar på liknande sätt om Betlehem, ”som platsen där
Jesus lindades och lades i krubban. Här sågs han av herdar, här visade sig stjärnan,
här tillbads han av vise män.”

När patriarken Sophronius 638 tvingats fira julliturgin i Jerusalem på grund av
att saracenerna omringat staden, hade det länge varit en tradition för biskop, mun-
kar och kristna i Jerusalem att fira Kristi Födelses fest med en högtidlig procession
från Jerusalem till Betlehem och där fira julliturgin vid platsen för Jesu födelse. 

Den korta vägen till Betlehem från Jerusalem har genom historien varit en
huvudväg för kristen tro, som förenat Kristi födelse med hans uppståndelse. Mil-
joner av pilgrimer har under århundraden färdats på denna väg.

Det kristna evangeliet från krubban till Golgata visar fortfarande på det oskilj-
aktiga sambandet mellan Betlehem och Jerusalem varifrån ljusen tänts, lyst upp
och förts vidare i generationer.

Ljuset från Betlehem är ett ljus i en mörk natt också idag! Det finns många hin-
der att nå fram till Betlehem. 

Den åtta meter höga muren som innesluter Betlehem och omöjliggör för de fles-
ta i Jesu födelsestad att till exempelvis resa de 8 km till Jerusalem. Om dagens
Maria och Josef ska ta sig till eller från Betlehem, så krävs särskilda tillstånd om de
ska kunna passera muren. Julens budskap om hopp, förväntan och glädje blandas
med människors frustrationer, besvikelser och sorg över allt som man genomlever
och möter under ockupation: fortsatta förluster av land och egendom, minskad
rörelsefrihet och framförallt avsaknaden av lika mänskliga rättigheter. 

Separationsmuren löper nu runt staden och avskär den från dess historiska, eko-
nomiska och kulturella band med Jerusalem. Det betyder att Jerusalem är stängd
för majoriteten av palestinier, kristna och muslimer i Betlehem som bara med sär-
skilda tillstånd får be och besöka Jerusalem där kyrkorna har sina centra med bi -
skopar, patriarker och heliga platser och där Al Aqsa-moskén finns. Även för van-
liga pilgrimer och turister krävs en del extra ansträngningar och tålamod för att
passera checkpointen.

Muren runt Betlehem har begränsat Betlehems-distriktet till att omfatta tätorter-

na Betlehem, Beit Jala och Beit Sahour. Den har dragits så att många olivträds -
odlingar, jordbruks- och grönområden förlorats. Över tjugo israeliska bosättning-
ar med mer än 70 000 bosättare, är för närvarande byggda på land tillhörigt Betle-
hems-distriktet och utvidgas kontinuerligt. Cementmurar med vakttorn, elstäng-
sel, vägar farbara enbart för israeliskt-skyltade bilar, vägspärrar och tillståndsgiv-
ning, gör att människor i Betlehem idag upplever sig bo som i ett fängelse. Världs-
banken och FN:s humanitära organ anger avstängningen och bristen på fri rörlig-
het som främsta orsak till den ekonomiska och humanitära krisen i de ockuperade
palestinska områdena.

Andelen kristna har minskat från 10 procent till knappt två procent
Trettiosju procent av den palestinska kristna befolkningen 1948 blev flyktingar och
utgör idag del av världens största flyktingnation. Mellan 1967 och 1994 emigrerade
ytterligare tjugo procent av den återstående kristna delen av palestinierna, främst
på grund av politiska och ekonomiska svårigheter. Från att 1917 varit cirka tio pro-
cent av befolkningen utgör de kristna idag mindre än 1,5 procent. Efter den israe-
liska återockupationen och andra intifadan 2001–2002, har minst 3 000 kristna läm-
nat Betlehemsområdet och reducerat de kristna till ungefär 20 000. Den kristna
emigrationen är ett hot mot den kulturella och religiösa mångfald som känneteck-
nat det palestinska samhället och tidigare stora delar av Mellanöstern.

Markkonfiskering forsätter
Idag fortsätter konfiskeringen av land genom murbyggande bland annat i Cremi-
sanområdet som har vackra terrasserade vingårdar och är ett av de få återstående

Vägen ner till grottan som visar platsen där krubban stod. Foto: LM Adrian.

Det stängda Betlehem. Foto: LM Adrian.
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rekreations- och grönområdena. Ett katolskt kloster där tillverkar det välkända
Cremisanvinet. Hela detta område kommer att förloras liksom fjorton procent av
Betlehems stads yta i den tidigare norra infarten till Betlehem, kring Rakels grav.
Förr var det ett av de livligaste affärsområden, men sedan det annekterats för byg-
gande av en judisk bosättning gör det skäl för psalmens ord: ”O Betlehem du lilla
stad hur tyst du ligger där…”. 
Låt oss gå till Betlehem!
”Låt oss nu gå till Betlehem” – säger herdarna som i julnatten nåtts av änglarnas
budskap om Frälsarens födelse i Davids stad, Betlehem. Samma maning borde på
nytt gå till alla turist- och pilgrimsgrupper som besöker det Heliga landet.

De flesta stannar bara till vid Födelsekyrkan och möjligen Herdarnas Äng innan
man snabbt bussas tillbaka på andra sidan muren trots att det finns bra hotell, res-
tauranger och souveniraffärer, där inkomster ofta är en fråga om man ska kunna
stanna kvar eller emigrera. För att inte tala om den rikedom i kultur och möten
med människor som erbjuds. 

Om vi kristna i övriga världen tror att det är viktigt att bevara en lokal kristen
närvaro och kultur med människor som kan be, leva och arbeta där de funnits i
snart 2000 år, så är det viktigare än någonsin att fortsätta att stödja, besöka, beri-
kas av och skapa utbyten med palestinska kristna, som Svenska kyrkan gjort under
mer än 50 år.

Delar av Skolkommittén fr v Lydia Araj, direktorn Jan-Olof Johansson, rektor Aida
 Abumohr, nuvarande ordföranden biskop Munib Younan, artikelförfattaren Kjell 
Jonasson och fadderbarnsansvariga Britt Bergman. Foto: LM Adrian.

Lucy  Nusseibeh

Från England till Palestina 
med konfliktlösning i bagaget

– Mitt viktigaste arbete nu är att länka samman de olika palestin-
ska fredsorganisationerna, vilket inte är helt lätt.

Lucy Nusseibeh (läs om hennes make i Direktorn har ordet på sidan 3!) kom för över
30 år sedan från England och gifte sig med Sari, numera professor på Al Quds uni-
versitetet i Jerusalem.

De första åren arbetade hon som lärare i filosofi och kulturhistoria på Bir Zeit
universitetet i Ramallah.

– Efter den första intifadan i början av 1990-talet, ville jag göra något annat.
Många av palestinierna skapade en bild av sig själva som våldsamma, som en
befolkning som stod för våld. Jag visste att det inte var sant, även om det palestin-
ska samhället har många gamla traditioner där konflikter löstes med våld, säger
Lucy Nusseibeh. Till exempel förekom aga i skolan så sent som en bit in på 90-talet.

Sagt och gjort; Lucy slutade som lärare i Ramallah och började arbeta med kon-
fliktlösning i skolor på Västbanken.

Ett föråldrat skolsystem
– Vi ordnade veckoslutskurser för lärare, vi åkte med elever på sommarläger, vi
utformade en läroplan för icke-våld-studier, berättar Lucy som i början hade att
stångas mot det palestinska skolsystemets rigida inställning till projektet.

År 1997 grundade hon så paraplyorganisationen Middle East Nonviolence
Democracy (MEND), dvs mellanösterns ickevålds- och demokratiorganisation.

I dag arbetar åtta personer heltid, men organisationen aktiverar hundratals per-
soner i olika projekt.

– Vi får mycket stöd, inte bara från den palestinska regeringen utan också från
europeiska unionen och olika privata donationer. Också svenska Diakonia har
varit med och stött olika projekt.

Utan visioner får folket under!
Mitri Raheb, präst och ledare för det Internationella Centret i Betlehem säger: ”I
konflikter koncentrerar vi oss ofta på ”det som kan döda kroppen” och glömmer
det som kan ”döda själen” – det vill säga ett folks värdighet, skapande och visio-
ner. Utan visioner går folket under. Kultur och andlighet är konst för själen, att inte
bara överleva utan att leva. Det är att vägra vara enbart mottagare och betraktas
som offer. Det är att bli medagerande och inte bara åskådare. Att mitt i en situa-
tion präglad av yttre dominans och våld föra en kreativ och icke-våldslig kamp för
livets och skapandets krafter.”
Kjell Jonasson, Svenska kyrkans utsände i Jerusalem/Västbanken
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– En av mina viktigaste arbetsuppgifter är att länka samman de tiotalet pales-
tinska fredsorganisationer som finns, till exempel Holy Land Trust, Panorama etc.

Hjälp att bearbeta frustrationer
– Jag vet att de allra flesta palestinier är emot våld, men de har inte på samma sätt
som vi i väst, utvecklat metoder att kanalisera sin frustration. Genom MEND söker
vi visa på verktyg och metoder som innebär att våld ersätts av dialog.

Samma dag jag träffar Lucy Nusseibeh ska hon åka till det dataföretag som,
sponsrade av EU, har tagit fram ett dataspel för skolungdomar i konflikthante-
ringen. Man kommer inte vidare i spelet, förrän motspelaren har klickat på icke-
våldsknappen och så byggs spelet vidare.

Börja med barn och kvinnor!
– Det är barnen och kvinnorna vi ska börja med, för att nå mest framgång, menar
Lucy.

I dag arbetar MEND på ett 50-tal skolor på Västbanken. Men organisationen ord-
nar också seminarier för vanligt folk, håller fördrag, seminarier, workshops och
producerar artiklar i tidningar och tidskrifter.

Ett nytt arbetssätt som MEND utvecklat, är att tidigare palestinska aktivister till-
sammans med israeliska aktivister, gör gemensamma framträdanden i varandras

byar och städer, för att visa att det går att samarbeta och att det finns en annan väg
än våldets, för att kunna leva tillsammans i samhället här.

– Men vårt huvudsakliga arbete är inom det palestinska samhället. Kanske om
några år att vi kan utveckla samarbetet med de israeliska fredsorganisationerna,
men vi är inte där ännu, säger Lucy och fortsätter:

Inte heller israeler klarar av ett broderfolk bakom galler
– Det palestinska samhället kollapsar om vi inte utvecklar dessa metoder. Tänk er,
vem klarar av att leva bakom murar? Inte palestinierna och inte heller det israelis-
ka samhållet kommer att klara av att se broderfolket bakom galler. Vi måste helt
enkelt lära os samarbeta.

– Jag tror att om rättvisa, icke-våld och konflikthantering utvecklas i det pale -
stinska samhället, kan muren rivas och vi, båda folken, kan leva i fred inbördes och
mellan varandra. Det är den enda vägen till varaktig fred, säger Lucy med överty-
gelse.

– Och jag vet att det är tolerans – inte hat som kännetecknar den enskilda pale -
stiniern. Och det vill jag genom MEND verka för. Dels för att påverka samhället i
den riktningen, men också för att visa världen att palestiniern är en fredlig män-
niska, som vill, precis som israelen, leva i ett rättvist samhälle. Nuvarande infra-
struktur på Västbanken där vägspärrar och muren slår sönder allt dagligt arbete,
är inte fredssakapande.
Lars Micael Adrian

För 30 år sedan kom Lucy Nusseibeh från England till Jerusalem. Nu har hon grundat en
palestinsk fredsrörelse i syfte att visa både palestinierna och omvärlden att våld är inte
 lösningen på den politiska situationen utan förståelse och samarbete.  Foto: LM Adrian.

– Tolerans – inte hat – kännetecknar den enskilde palestiniern. Jag vill ge verktyg där de
kanalisera sin frustration på ett kreativt sätt och inte ta till våld i sin frustration, säger
Lucy Nusseibeh, Jerusalem. Foto: LM Adrian.
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Gåvoredovisning
2008-09-09 – 2008-11-17

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

Gåvor till skolan och medlemsavgifter 
Adrian, fam., Lund; Agestam, Greta, Kalmar; Agestam, Jonas, Norrköping; Ahlberg, Kerstin,
Norrtälje; Aksén, Sigvard, Uppsala; Albertus, Monica, Karlskoga; Allbrant; Andersson,
Ingrid, Kode; Askeljung, Annika o Mats, Gnesta; Aurelius, Eva o Erik, Skara; Axelsson,
Roland; Back, Arne, Uppsala; Bengtsson, Bodil Wiktorsson, Vallberga; Bergh, Folke, Uppsa-
la; Berglund, Ilona Kellner, Tullinge; Bergman, Kerstin, Linköping; Bergsten, Torsten, Upp-
sala; Björck, Gustaf, Uppsala; Blomgren, Gunnar, Hestra; Bolling, Lennart, Växjö; Brann-
ström, Cecilia, Tyresö; Bäckman, Maria, Vindeln; Carlsson, Gösta, Borås; Carlsson, Sven, Kal-
mar; Dahl, Madeleine, Alingsås; Djokovic, Gullan, Skillingaryd; Duller, Christian, Karlstad;
Edström, Gullan, Skellefteå; Ekholm, Anders, Södertälje; Ekström, A-M, Norrköping;
Ekström, Bo, Stockholm; Elias, Bengt, Göteborg; Engquist, Kerstin, Överum; Eriksson, Anne-
lie o Martin, Varnhem; Eriksson, Britas Lennart, Västerås; Falkenberg, Marianne, Varberg;
Fors, SigBrit, Växjö; Fransson, Leif o Marianne, Hovmantorp; Franzén, Anita, Kungsbacka;
Fries, Ingegerd, Umeå; Fröjmark, Birgitta, Nässjö; Fundin, Jörgen, Ängelholm; Furberg, Inge-
borg o Tore, Uppsala; Gardell, Lars-Erik, Stockholm; Gerhardsson, Birger, Lund; Grunnesjö,
Bertil, Delsbo; Gunnarsson, Britt, Uppsala; Gunther, Maj-Britt, Borås; Gustafsson, KiJa, Väx-
jö; Gustavsson, Kerstin, Värnamo; Gyllensvärd, Fredrik, Göteborg; Gyllenör, Göran o Birgit-
ta, Vejbystrand; Göransson, Märta, Alvesta; Hagman, Berit, Lammhult; Hallberg, Håkan,
Uppsala; Hammar, K G, Lund; Hammar, Per, Lund; Hansson, Gerhard, Göteborg; Helén,
Tomas, Huddinge; Henriksson, Eivor, Ingatorp; Herrmann, Ann-Marie Hellgren, Lärbro;
Hillert, Anna-Greta, Ljungskile; Hoff, Lena o Michael, Höganäs; Holmqvist, Ingrid o Astrid,
Halmstad; Hägg, Kerstin, Jönköping; Jarl, B, Växjö; Johansson, Margareta o Alf, Kalmar;
Johansson, William, Söderåkra; Johnson, Birgitta o Bo, Lund; Jönsson, Hardy, Bjärnum; Jöns-
son, Per, Kungsbacka; Karlsson, Anette o Tore, Taberg; Karlsson, Eva, Växjö; Karlsson, Lin-
néa, Jämjö; Kohls, Per Olof, Stockholm; Kristofersson, Hans, Bromölla; Kullenberg, Christina,
Kungälv; Lauri, Peter, Ängelholm; Lindberg, Inger, Tibro; Lindegård, Boel, Kalmar; Lindén,
Tobias, Hägersten; Lindroos, Aarno o Marianne, Gävle; Lindström, Mattias; Lindström, Nils,
Borås; Ljungbäck, Benni, Ängelholm; Ljungkvist, Rune, Leksand; Ljungman, Staffan, Osby;
Lundell, Birgit o Paul, Vaggeryd; Lundmark, Ingvar, Bräkne-Hoby; Lundström, Else-Marie,
Norrköping; Lundström, K, Hägersten; Lundström, Karin, Huddinge; Löfqvist, Christer,
Eslöv; Lööv, Tommy, Västerås; Malmström, Lisbeth o Einar, Lund; Markström, Karl-Gösta,
Sörberge; Marx, Renate; Milveden, Ulla, Uppsala; Mix, Aili, Farsta; Mogren, Mikael, Uppsa-
la; Moraeus, Elsa, Sundbyberg; Månsson, Astrid, Lund; Nilsson, Britt-Mari o Matts, Tävelsås;
Nilsson, Lars, Alfta; Norefors, Thomas, Bettna; Nyberg, Elsa, Västerås; Nygren, Tore, Linkö-
ping; Olsson, Siv, Broakulla; Olsson, Sven, Malmö; Ottosson, Magnus, Uppsala; Pers, Rolf,
Borlänge; Persson, Fredrik H; Persson, Gunnel, Lund; Persson, Inga; Persson, Karin, Färlöv;
Petersson, Elsa, Diö; Petersson, Eva, Värnamo; Petri, Carl Wilhem, Växjö; Piir, Charlotta,
Stockholm; Rahne, Märta, Trollhättan; Ribbing, Margit, Kalmar; Rodhe, Sten, Lund; Salo-
monsson, Per, Ljungskile; Samuelsson, Birgit, Skillingaryd; Schmidt, Jerker, Lund; Selling,
Eva, Växjö; Simonsson, Hans, Hyssna; Simonsson, Karin, Edsbyn; Simonsson, Tore, Färjesta-
den; Sjöberg, Georg, Växjö; Sjöholm, Olov, Stockholm; Sjöstrand, Annica, Jönköping; Stang-
el, Lousie, Sköndal; Steensrum, Lars-Gösta, Linköping; Stille, Per, Växjö; Stojkovic, Agneta,
Uppsala; Strand, Anna-Karin, Mora; Styf, Margareta, Sundsvall; Ståhlberg, Gustaf, Uppsala;
Sundman, Ingrid o Kurt, Uppsala; Svennebring, Ingemar, Jönköping; Svenström, Margareta,
Jönköping; Söderlund, Hans, Stockholm; Tall, Birgitta, Älmhult; Tarre, Lars, Lerum; Tor-
björnsson, Henrik, Stockholm; Tunlid, Marianne, Växjö; Tunström, Martin, Växjö; Unge-
heim, Iréne, Göteborg; Weggerup, Karl-Erik, Landskrona; Wejryd, Kajsa o Anders, Uppsala;

Westerdahl, Julia, Bjärred; Wikerstål, fam., Växjö; Wilhelmsson, Inez, Göteborg; Willborg,
Ylva o Bengt, Älmhult; Åberg, Chatarina, Nyköping; Åberg, Göran, Bankeryd; Åbom, Per-
Erik, Jönköping; Åkerlund, Gullvi o Carl-Eric, Växjö; Åshuvud, Ingrid, Lund.

Fadderbarnsgåvor 
Adrian, Maria, Växjö; Aksén, Sigvard, Uppsala; Alberius, Charlotta o Johan, Habo; Anders-
son, Bill-Göran, Skoghall; Aspernäs, Marie-Louise, Bergkvara; Aurelius, Bengt-Gustaf o
Gudrun, Norrköping; Bernhold, Matz, Helsingborg; Brannström, Cecilia, Tyresö; Brännkyr-
ka förs.;s fredsgrupp; Byström, Eva Nordung, Moliden; Carlsson, Gunnel o Gunnar, Växjö;
Dahl, Madeleine, Alingsås; Dahlström, K Peter, Lund; Egnell, Heléne, Stockholm; Ehlton,
Michael; Eliasson, Sigrid, Kungälv; Engell, Helene, Stockholm; Eriksson, Christer, Norrtälje;
Ezelius, Anna-Greta, Västerås; Falkman, Christina o Henric, Stockholm; Fast, Dag, Stock-
holm; Fors, SigBrit, Växjö;Gullmo, Eva, Helsingborg; Gunnarsson, Margareta o Rune. Växjö;
Hagström, Eva, Stockholm; Hernqvist, Sven o Gerd, Helsingborg; Johansson, Elisabeth o
Erland, Hovmantorp; Johansson, M. O Joakim, Billdal; Jonsson, Brita-Stina o Sven-Erik, Väx-
jö; Karlsson, Ulla, Sparreholm; Kimming, Kenneth, Växjö; Lindberg, Mona, Kungsängen;
Lindblad, Louise o Berndt, Kalmar; Lindström, Nils, Borås; Lundmark, Ingvar, Bräkne-Hoby;
Nilsson, Margaretha, Nyköping; Norefors, Thomas, Bettna; Norin, Stig, Uppsala; Paulsson,
Kerstin, Växjö; Pensionärer i Norrahammar; Peterson, Christina o Folke, Ramkvilla; Ribbing,
Margit, Kalmar; Rubensson, Björn, Forsvik; Sahlin, Elisabeth, Stockholm; Severin, Lennart,
Motala; Skara pastorat; Stojilkovic, Birgitta, Åkersberga; Styrbjörn, Inger, Gamleby; Sund-
berg, Jessica, Växjö;Sundström, Gunvor o Karl-Anders, Täby; Svanberg, Linnéa, Kalix; The-
lin, Helena o Johan, Nybro; Tölö kyrkl.arb.krets; Wiking, Eivor, Täby; Åberg, Chatarina,
Nyköping; Åshuvud, Ingrid, Lund.

Kollekter och bidrag
Adolf Fredriks förs., Stockholm; Alsike kyrka; Anderstorps kyrka; Arvidsjaurs förs.; Blen-
tarps förs.; Bockara kyrka; Bodens kyrkl.samf.; Dalhems kyrka; Döderhults förs.; Föra-Albö-
ke-Löts förs.; Förlösa-Kläckeberga förs.; Gränna kyrkl.syför.; Götalunds förs.; Hagshults kyr-
ka; Hallstahammar-Bergs förs.; Helgesta-Hyltinge kyrkl.syför.; Karbennings kyrka; Karls-
krona o Aspö kyrkl.samf.; Kisa kyrkl.samf.; Klippans förs.; Kvinnor i Svenska kyrkan, Växjö;
Landskrona förs.; Lessebo-Hovmantorps Inner Wheel Club; Ljuders förs.; Lomma förs.; Los-
hults förs.; Ludvika förs.; Lundin, Christer, Göteborg (Lindegårds fond); Möllevångens förs.;
Norbergs kyrka; Nye, Näshult o Stenberga förs.; Oskarshamns förs.; Oskarströms förs.; Sim-
rishamns kyrkl.samf.; Sjukhuskyrkan, SÖS; Slottstadens sykretsar; Sorunda förs.; Stensele
Vilhelmina kyrkl.samf.(förmedladgåva); Stigtomta-Vrena förs.; Stora Tuna o Torsångs
kyrkl.samf.; Sundsvalls Gustav Adolfs förs.; Sya kyrka; Syföreningar i Lunds stift; Tingstads
förs.; Torns förs.; Trelleborgs förs.; Tunabergs förs.; V.Karups kyrkl.syför.; Vintrosa kyrka;
Voxtorps pastorat; Vårdinge kyrka; Vä kyrka; Vänge förs.; Västerlanda förs.; Västerviks förs.;
Västra Eneby förs.; Växjö församlingskår; Växjö soroptimistgrupp; Älvsby förs.; Ängelholms
förs.; Östersunds förs.; Överkalix kyrka.

Hyllningsgåvor till skolan
Elisabeth o Hans Åkessons vänfest: Anna o Jan-Olof Johansson, Växjö.
Tomas Helén: Tjejerna på Amazon.
Anita o Håkan Edvinssons vigsel: Kerstin Ahlberg, Norrtälje.
Johan Dalmans inst.som domprost i Strängnäs: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Bernt Erikssons pensionsavgång: gåvor gm Lunds kyrkl.samf.

Minnesgåvor till skolan
Irénes minne: Lars Gustafsson, Kristinehamn.
Birgitta Zetterquists minne: Karin Lindegård, Växjö.
Margareta Klingerts minne: Barbro o Gunnar Weman, Sigtuna.
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Marianne Eltons minne: Barbro o Gunnar Weman, Sigtuna.
Gunnel Blomquists minne: Ingeborg Stenvall, Växjö.
Lars-Olof Hirschs minne: Inga o Per Unsgaard, Spånga.
Stig Fahréus minne: Margareta o Alf Johansson, Kalmar; Karin o Jörgen Gustavsson, S. Sand-
sjö; Emmaboda-Långasjö kyrkl.samf.; Gunilla o Svante Kjellén, Hjortsberga; Brit Upman, Bro-
akulla; Jan-Olle Wikström, Växjö; Gerd Bringe o Göran Lindwall, Rottne; Birgitta o Lars
Aldén, Tingsryd; Gunnel o Bernt Lindblad, Nybro; Ragnhild o Olle Madeland, Nybro; Hele-
na o Johan Thelin, Nybro; Anna o Jan-Olof Johansson, Växjö;  Maria Adrian, Växjö; Karin Lin-
degård, Växjö; Inga-Lisa o Bengt Ivar Petersson, Lammhult; Ann-Christine Borg, Huskvarna.
Per Arne Dahlins minne: Bo Ekström, Stockholm; Britt Bergman, Stockholm. 
Bertil Johanssons minne: Anna o Jan-Olof Johansson, Växjö.
Margareta Hjärnes minne: syskonbarnen gm Ulla Öhrn, Västervik.
Gunnel Blomqvists minne: Sonja Arvidsson, Leksand.
Rolf Andersens minne: Karin Lindegård, Växjö.
Ingrid Knöös minne: Inga-Lisa o Bengt Ivar Petersson, Lammhult.
Bodil Johanssons minne: Ulla-Britt o Kurt Lennartsson, Grimslöv; Inga-Lisa o Bengt Ivar Peters-
son, Lammhult.
Greta Nilssons minne: Henning Herrmann, Lärbro.
Jan Lisinskis minne: Carl-Gösta Weidow, Skara.
May-Iris Yvesands minne: Börje Johansson, Luleå.

Födelsedagsgåvor till skolan
Berndt Lindblad, 60 år: Prästkollegiet i Kalmar.
Sigrid Kahle, 80 år: Agneta Stojkovic, Uppsala.
Berit Skåntorp, 70 år: Inger o Lars Nyström, Uppl.Väsby.
Martin Hallén, 40 år: Birgitta o Lars Aldén, Tingsryd.
Holsten Fagerberg, 90 år: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Maria Bäckman, Vindeln, 60 år: Inga Belani, Bygdsiljum; Ingrid Lindberg, Burträsk;  Insamlade
gåvor.
Barbro Ander, 70 år: Gunvor Landström, Enköping;
Anna-Greta Gustafsson, 90 år: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.

Gåvor till sjukhuset
Kerstin Hägg, Jönköping; Per-Erik Åbom, Jönköping; Lennart Siverbo, Saltsjö-Boo;  Rolf G
Meyer, Stockholm.

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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kollektvädjan att läsa upp i kyrkan inför kollekt till Den Gode Herdens  skola
i Betlehem.

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 verklighet. Betle-
hem är inringat av mur och stängsel. Arbetslösheten är oförändrat 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 för 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 mansdomine-
rat samhälle och medverka till förståelse mellan olika folkgrupper och religioner.
Som kristen skola är den också ett stöd till den kristna palestinska minoriteten i det
heliga landet.

Nu får du en möjlighet att ge en julgåva till dagens Betlehemsbarn genom kollekten
till Den Gode Herdens skola – och därmed utbildning för flickorna. 

Sigtuna och Växjö i adventstid 2008

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

Svenska Jerusalemsföreningen, pg 2069-3 eller bg 401-3330.

Svenska Jerusalemsföreningens årshögtid

Söndagen den 18 januari 2009
i Adolf Fredriks församling i Stockholm

Kl. 11.00 Högmässa i Adolf Fredriks kyrka, 
Ärkebiskop em Gunnar Weman och Kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson.

Därefter kyrkkaffe i Adolf Fredriks församlingshem med föredrag av 
Gunnar Weman: Möte med Jerusalemsföreningen – i  Betlehem.

Efter föredraget hålls Svenska Jerusalemsföreningens årsmöte.

Ingen föranmälan. Välkommen!



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
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