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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 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 Jerusalemsför-
eningen, att man därmed har byggt broar över religions- och kulturgränser
som leder till förståelse för varandra i en region där dessa kontakter inte är
alltför vanliga

• stärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.
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Direktorn har ordet:
Dalal är 11 år och bor i Gaza. Den enda hon har
kvar är mormor. Hon drömmer på natten att
hennes mamma lever och att hennes pappa bara
har låst in sig för att vila. Hon berättar till synes
oberörd som hennes hjärta har stelnat.

Hennes mormor gråter och säger: Tror ni att
de, (Dalals föräldrar och småsyskon), sköt rake-
ter mot Israel? 

Så rapporterade radions Cecilia Uddén några
dagar efter kriget direkt från Gaza. 

Amira Hass, israelisk journalist, bosatt i
Ramalla, skrev i Israels Dagens Nyheter, dvs
Ha´arez, att ett krig i ett så överbefolkat område
som Gaza per definition innebär krigsförbrytelser, dvs man vet innan man börjar
bomba att civila oskyldiga kommer att drabbas mest.

Sista kriget?
Detta måste vara det sista kriget i detta område. Vapenvila måste upprättas och
hållas. Gränserna måste öppnas. Man kan inte stänga in ett helt folk som djur i bur
och tro att man därmed skapar säkerhet. Säkra gränser kan bara skapas genom för-
troende! 

För varje bomb som faller, för varje raket som avfyras ökar hatet och vägen till
förtroende och fred blir allt längre.

Och extremister i alla läger får förnyat bränsle, palestinier eller israeler, ameri-
kaner eller européer, de må kalla sig judiska, kristna eller muslimska.

De flesta – palestinier och israeler – är som de flesta av oss och vill leva i fred.
Men fredsapostlarna sitter trångt i dag. Det kändes tungt, att höra den kristna
palestinska professorn Hanan Ashrawi, nyckelperson redan i Madridförhandling-
arna 1991, säga att det efter det som skett i Gaza inte går att tala med israelerna. 

Utbildning är rätt satsning!
Det är lätt för oss som finns på avstånd att tycka och säga hur både de ena och de
andra ska bete sig och vad de ska göra och inte göra. Det enda vi egentligen kan
göra, nu när det ser mörkare ut än på länge, kanske som aldrig förr, är att fortsät-
ta att ge allt vårt stöd till alla goda krafter som trots allt kämpar för freden.

Och nog är det som det stod i ett mail jag fick för lite sedan apropå det som sker
i Mellanöstern: Ni gör rätt som satsar på utbildning, utbildning och åter utbildning.

Och det kan vi fortsätta med tack vare alla gåvor och kollekter som kommit in
till Den Gode Herdens skola under jul- och nyårshelgen! Det är fantastiskt att föl-
ja och se hur mycket som kommer in och som gör det möjligt att inte bara fortsät-

ta att driva skolan utan också utveckla den. TACK! �

Jan-Olof Johansson
direktor
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Jerusalem – delad stad
Lördagen den 28 mars

Petersgården Trollebergsvägen 43, Lund

Det svenska ordet delad betyder både uppdelad och gemensam.
Den första betydelsen är mer påtaglig i Jerusalem i dag. Samtidigt är staden
viktig för israeler, palestinier och mänskor runt hela vår jord; för judar,
kristna och muslimer.
Det ekumeniska Palestinanätverket är ett nätverk av kyrkor och ekumenis-
ka organisationer i Sverige som vill verka för rättvis fred för Israel och
Palestina i enlighet med folkrätten.

Program:
08.30 Kaffe/registrering

09.30 Välkommen

09.45 Jerusalem – divided/shared med Naim Ateek, Sabeels ecumenical libe-
ration theology Center, Jerusalem (på engelska)

10.45 Jerusalem – divided/shared med Angela Godfrey-Goldstein, Advoca-
cy Officer på Israeliska kommittén mot husförstörelse (på engelska)

12.00 Lunch

13.00 Jerusalem i våra hjärtan med Håkan Sandvik, präst i Svenska kyrkan
(på svenska)

14.00 Alla dessa planer med Catharina Kipp, departementsråd, utrikesde-
partementet

14.50 Kaffe

15.20 Panelsamtal mellan föredraghållarna. Moderator: Leif Stenberg, före-
ståndare för Centrum för Mellanösternstudier å Lunds universitet (på
engelska)

18.00 Qiyama- uppståndelsmässa – Kärlek till livet i Lunds domkyrka med
Naim Ateek och Håkan Sandvik

20.00 Eftersits på IM:s plattformen, Spolegatan 10 c (vid stationen)

Avgift: 100 kr inkl måltider (betalas vid ankomsten)
Obligatorisk anmälan senast den 16 mars till: 
Kursanmälan, Lunds stift, Box 32, 221 00 Lund, fax 046-15 56 21 
eller viw webben: www.svenskakyrkan.se/lundsstift
(se högerspalten under ”På gång” – där finns kursanmälan
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Svårtolkade och svårhanterade:

Ett krig och ett val – ur askan i elden
Det är ingen överdrift att påstå att två teman dominerat de israeliska och palestinska nyhe-
terna den senaste månaden, Gazakriget och det israeliska nyvalet. (När detta skrivs är det
ännu inte klart vem som bildar ny regering). Båda var planerade långt i förväg, båda fick
utgångar som var både svårtolkade och svårhanterade.

I slutet av oktober förra året misslyckades utrikesminister Tzipi Livni med att bil-
da en majoritetsregering efter den trängde och avgående premiärminister Ehud
Olmert.

Nyval utlystes, regeringsbildaren måste ha en klar majoritet i Knesset.
Sedan Israels tillbakadragande från Gaza sommaren 2005 har Kassamraketerna

fallit över området kring Sderot och Ashkelon.

Kassamrakternas syfte – öppna gränserna!
Efter den i december 2008 avslutade vapenvilan – som i stort sett respekterades –
intensifierades beskjutningen och antalet raketer som slog ner i södra Israel var en
dag uppe i över 70 stycken.

Hamas besköt Israel eftersom man ville att Israel skall öppna gränsövergång-
arna.

Israel menade att om man slutade skjuta raketer, skulle övergångarna öppnas
och förnödenheter släppas in. Båda parter hade kört in i den berömda återvänds-
gränden.

Det låg sannolikt fler intentioner bakom kriget än att slå ut Hamas vapendepå-
er och de tunnlar där vapen och förnödenheter smugglas.

Många regeringar och grupperingar i regionen vill minska Hamas inflytande
och trovärdighet hos den palestinska befolkningen.

Troligen var både den egyptiska regeringen och det palestinska ledarskapet i
Ramallah överens med Israel om att genom militära operationer försöka minska
Hamas inflytande. Dessutom ville sannolikt också Ehud Olmert visa att han kun- S

Utrikesminister Tzipi
Livni, ny ledare för
Kadima och vinnare av
valet i Israel. 
Foto: Håkan Bengtsson
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de lyckas med att föra krig (det av honom ledda Libanonkriget sommaren 2006
anses som ett misslyckande i Israel). Och fortfarande sitter den israeliske soldaten
Gilat Shalit fånge hos Hamas. Kanske kunde ett krig få Hamas på knä och påskyn-
da frigivningen?

Mycket stod på spel, prestigevinsten för det regerande Kadimapartiet hade varit
stora och valutgången given om Hamas givit upp och släppt Shalit. Det mesta
misslyckades.

Massiv kritik mot Israel – men efter krig kommer fred?!
Bilderna av dödade barn, pulveriserade hus och förtvivlade Gazabor uppväckte en
storm av kritik mot Israels ensidiga militära strategier och det brutala faktum att
civilbefolkningen är de som får betala det orimliga priset för de politiska ledarnas
oförmåga.

När vapenstilleståndet undertecknats skjuts det fortfarande Kassamraketer och
Israel bombar tunnlar och hus i Gaza. Få kan hävda att Israel uppnått något.

Ett undantag är den kände författaren A B Yehoshua. Han menar envist att kri-
get om än grymt och omänskligt, var den enda vägen ur det dödläge som fanns
mellan Israel och Hamas. Efter krig kommer fred, påstår han. Själv tvivlar jag på
att det har blivit en bättre situation efter kriget. Den palestinska sidan är trött och
bitter. Inte ens i den israeliska politiken har situationen blivit klarare.

Polarisering också i Israel
Politiskt är man nu tillbaka vi den situation som utlöste nyvalet. Det finns ingen
given person som kan bilda regering med majoritet i parlamentet.

Det är nu dock sannolikt att högerledaren Benjamin Nethanyahu blir näste pre-
miärminister eftersom högerblocket gick fram starkast i valet och har tillsammans
med de religiösa partierna Shas och Förenade Torahpartiet majoritet i Knesset.

Vänsterpartierna har gått kräftgång och är nu minoritetspartier.
Högerpartiet Likud gjorde en stor upphämtning sedan den senaste valförlusten.

Till detta kommer att det som en gång var ett extremt minoritetsparti, det höger-
nationalistiska partiet Israel Beitenu (ung. ”Israel, vårt hem”) nu är det tredje stör-
sta partiet efter Kadima och Likud. Även i politiken har många Fenixfåglar har rest
sig och äntrat scenen.

Arabiska israeler och ultraortodoxa judar i samma båt
Men inte ens i med en högerkoalition i Knesset förväntas politiken bli stabil. Leda-
ren för Israel Beitenu, Avigdor Lieberman vill att alla medborgare i staten Israel
skall underteckna en lojalitetsförklaring för staten Israel.

Detta uppfattas som en skymf av arabiska medborgare i Israel, men fungerar
heller inte detta för ultraortodoxa judar. De flesta ultraortodoxa är emot det sio-
nistiska projektet som Israel vilar på och kan inte tänka sig att vara lojala med en
sekulär statsbildning. De ultraortodoxa grupperna är visserligen splittrade sins-
emellan, men de växer och kräver inflytande i kommunalpolitiken. I Jerusalem
utgör de nu över hälften av stadens judiska befolkning.

Även i Jerusalem har ledarskapet skiftat. Borgmästaren är ny sedan i januari.
Han heter Nir Barakat och kommer från IT-industrin och har utlovat en upprust-
ning i den slitna och polariserade staden. Han vill få fler företag och turister att för-

S
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bättra de hårt ansträngda finanserna. Att han fick flest röster var en överraskning,
då många trodde att det var den ultraortodoxa kandidaten som skulle segra. Tro-
ligen berodde Barakats seger på att en del ultraortodoxa proteströstade på honom.
Liksom för den politiske ledaren som kommer att leda Israels nästa regering är
uppgifterna och utmaningarna många.

För att ta ett litet, men ändå påtagligt vardagligt exempel är biltrafiken fortsatt
olidligt bökig i Jerusalem. Jaffagatan och andra centralleder är delvis avstängda
och uppgrävda för att ge plats åt en spårväg. Detta spårvägsprojekt är redan
många år försenat och dess sträckning inte okontroversiell.

Spårsträckningen planeras bl a
från den norra israeliska förorten
Pisgat Ze’ev, som enligt FN:s reso-
lutioner ligger på Västbanken, d v s
är ockuperad mark. Linjen kommer
att gå förbi den arabiska förorten
Beit Hanina för att sedan gå nästan
direkt in i centrala Jerusalem. Delar
av projektet bryter alltså mot inter-
nationell rätt. De utländska företag
som arbetar med tekniken och
vagnparken har därför blivit
anmälda.

Finns det något som är ”normalt”?
Är det då ingenting som är normalt,
vanligt eller bara lite hoppfullt

När man lever i en miljö som är
präglad av att skapa nytt efter kata-
strofer blir längtan efter normalitet
stark. Och svaret måste bli männis-
korna.

Det hopp och tålamod som så många människor trots allt uppvisar i dessa omöj-
liga situationer är tröstande. Som jag redan skrivit är förtvivlan och uppgivenhe-
ten av förklarliga skäl stor, men i vardagslivet så finns ändå omsorgen och det
goda mötet.

Den israeliske poeten Yehuda Amichai har uttryck detta mänskliga fokus på ett
träffande sätt. I Jerusalems virrvarr av murar och människor förlorar man lätt per-
spektivet och prioriteringarna. I dikten ”Turister” skriver han:

Befrielsen kommer först när guiden säger
”Ser ni valvet därborta från den romerska tiden?
Det är oviktigt, men bredvid den
och en bit nere till vänster,

där sitter en man som just köpt frukt och grönsaker till sin familj.” �

Håkan Bengtsson
Direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem

Sträckningen av spårvägen från förorterna via
Jaffagatan i Jerusalem bryter mot internationell
rätt i sin sträckning. Foto: Håkan Bengtsson
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Vilt slagsmål i gravkyrkan

Varför bråkar de kristna 
i Den Heliga Gravens kyrka?

Nu har det hänt igen, vilt slagsmål i Gravkyrkan mellan präster och
munkar från armenier och grekisk-ortodoxa. Förra gången det hände var
påsken 2008 och dessförinnan utbröt slagsmål under julstädningen 2007.
Nu var det dags igen när armenierna firade återfinnandet av Jesu kors,
en högtid som de är ensamma att fira detta datum, övriga firar vid annat
tillfälle. 

Armenierna hade denna gång förvarnat den israeliska polisen som grep in för att
skilja slagskämparna åt. Jerusalem Post rapporterar att ett tiotal slagskämpar lin-
kade iväg med blåtiror och näsblod samtidigt som polisen grep två personer från
varje grupp. Som tillhyggen hade de använt vaxljus och krucifix.

Ansvar för Jesu grav
Bakgrunden till den senaste tvisten är att de grekisk-ortodoxa anser sig ha rätt att
ha en munk på plats inne i graven även under armeniernas högtid. Detta har lett
till bråk vid flera tillfällen eftersom armenierna menar att även om de grekisk-orto-
doxa vanligtvis ansvarar för själva graven så har de rätt att vara där ensamma
under sina högtider. Hur det är med den saken kan diskuteras. ”Armenierna pro-
vocerar oss hela tiden. De kräver extra rättigheter och försöker likställa sina privi-
legier med våra som går hundratals år tillbaka i tiden. De ställer även till bråk i Bet-
lehem och Getsemane”, säger den grekisk-ortodoxe patriarken Theofilos III till
Jerusalem Post. Armenierna å andra sidan anser att de grekisk-ortodoxa kränker
den bestämmelse om status quo, som innebär att ingenting får ändras i kyrkan.
Den infördes 1852 som ett försök att får ett slut på kyrkornas konflikter.

Status quo
Beslutet har sin upprinnelse i att den omanska myndigheten år 1757 delade upp
Gravkyrkan mellan de sex kyrkor vilka fortfarande delar ansvaret för Gravkyrkan:
grekisk-ortodoxa, romersk-katoliker, armenier, syrianer, kopter samt etiopier.
Ytterligare reglering skedde år 1852, vad som kom att benämnas status quo, ett
beslut som stadfästes år 1929 av den brittiska kolonialmakten i Cust-dokumentet,
uppkallat efter dess upphovsman och som alltjämt gäller. Allt i Gravkyrkan är
reglerat. Varje pelare, varje trappsteg har sin ”ägare”/förvaltare. I detalj beskriver
status quo vilken kyrka som får öppna vilken dörr, vem som ska städa var, när och
hur, samt hur respektive kyrka får använda befintliga lampor, ljusstakar, ikoner
samt övrig utsmyckning. 

Stegen
Titta på bilden här intill, utanför det högra fönstret på bilden står en liten stege av
trä. Inget märkligt med det, men stegen är en symbol för status quo. Om vi ser på
fotografier av Gravkyrka från fotografins barndom hittar vi stegen där också lik-
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som på målningar från 1800-talet. Stegen har stått där i nästan två hundra år efter-
som att inte någon kyrka anser att någon annan har rätt att flytta stegen.

Nyckeln förvaras av två familjer
Enligt traditionen var det kalifen Omar ibn Khatab, som efter att ha erövrat Jeru-
salem år 638, gav nycklarna till den familj som än idag låser och öppnar Gravkyr-
kan. Saladin, som besegrade korsfararna och erövrade Jerusalem år 1187, beslu-
tade att ge ansvaret för huvudingången till två muslimska familjer. 

Familjen Joudeh fick nyckeln och familjen Nusseibeh blev dörrvakt. Varje mor-
gon kommer en medlem ut familjen Joudeh med nyckeln, varvid porten låses upp
av en man ur familjen Nusseibeh. 

På kvällen låser en medlem ur familjen Nusseibeh dörren. 

Israelisk polis söker igenom kyrkan
Innan låsningen söker en israelisk polis igenom Gravkyrkan så att ingen obehörig
gömmer sig där inne. De munkar som ska tillbringa natten i kyrkan anländer med
sina böcker, kläder, matsäck och bärbara datorer. Precis på klockslaget stängs porten. 

Mannen med nyckeln klättrar upp på en stege, lägger på de två reglarna av järn
och skjuter in låskolvarna, nyckeln vrids om i de stora låsen. En lucka i dörren öpp-

Status quo stegen på utsidan av Gravkyrkan i Jerusalem. Foto: JO Aggedal

S
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nas genom vilken stegen skickas in. Stegen är nu i gott förvar inne i Gravkyrkan
hos de inlåsta munkarna. Nyckeln lämnar familjen Nusseibeh till familjen Joudeh
som förvarar den tills morgonen gryr. Gravkyrkan är stängd och låst. Med nyck-
eln på utsidan och stegen på insidan är Gravkyrkan väl förseglad.

En helig plats
Den Heliga Gravens kyrka har blivit det vedertagna namnet på den kyrka som de
ortodoxt kristna kallar Anastasis (= uppståndelse). Innanför dagens murar ryms
såväl Golgota som Jesu grav. Här är platsen för såväl död som uppståndelse. 

Enskilda kristna höll tidigt Golgota helig, även om församlingen från början tro-
ligen inte firade gudstjänst här och inte heller höll platsen som särskilt helig då
man väntade på Jesu snabba återkomst. Men platsen bevarades i minnet och
pekades ut för generation efter generation. 

Därför blir det också viktigt för den romerske kejsaren Hadrianus, då han efter
Bar-Kochbas uppror år 135 lät förvisa alla judar ur Jerusalem, att också jämna de
kristna kultplatserna med marken i samband med att han lät uppföra Aelia Capi-
tolina. 

På Golgota uppförde Hadrianus ett tempel tillägnat kärleksgudinnan Venus. År
326 besökte kejsar Konstantins mor Helena Jerusalem och fick av Jerusalems bis-
kop Makarius veta att platsen för Jesus död och uppståndelse fortfarande fanns
kvar under Hadrianus Venustempel. 

Konstantin lät riva templet och uppförde en 142 m lång och 34 m bred basilika,
vilken invigdes år 335 i närvaro av uppemot 300 biskopar. Denna kyrka revs år
1009 på order av den muslimske kalifen Hakim och först sedan korsfararna intagit
Jerusalem och grundat sitt kungarike kunde grunden för våra dagars kyrka invi-
gas den 15 juli 1149.
FN påbjuder renovering – kyrkorna säger nej!

Låsningsceremonin. Foto: JO Aggedal 

S
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Gravkyrkan anses vara i dåligt skick och i behov av omfat-
tande renovering. En israelisk ingenjörsfirma gjorde år 2008 en bedömning att
delar av byggnaden kan kollapsa om ingenting görs. Av säkerhetsskäl behövs
även nödutgångar byggas. 

Redan år 1993 meddelade FN-organet UNESCO att gravkyrkan inte längre kan
gälla som världskulturminnesmärke om de restaureringsarbeten som FN anses
nödvändiga inte genomförs. Gravkyrkan förlorar då det värde som motiverar att
den finns kvar på världsarvslistan. De kyrkor som har överhöghet över Gravkyr-
kan accepterar inte FN:s inblandning i löpande eller planerad renovering av bygg-
naden.

Bön i enighet
När nyårsklockorna ringde in år 2009 i Jesu födelseland hade kriget på nytt brutit
ut. Skakade kyrkoledare i Jerusalem uppmanade alla sidor, politiska och religiösa
fraktioner att omedelbart finna ickevåldslösningar till fred och rättvisa i regionen.
De ber för offren, som har förlorat sina älskade, för de som lever i panik och räd-
sla, att Gud i sin nåd ska ge dem lugn, harmoni och verklig fred. 

När det verkligen gällde kunde trots allt tretton kyrkoledare, patriarker och bis-

kopar enas i bön och ett gemensamt upprop. �

Jan-Olof Aggedal, Lund

Syrisk gudstjänst. 
Foto: JO Aggedal 
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Ekumenisk följeslagarbrev I

Blås av då
Av följeslagaren Carina Åstrand

I Hebron hukar en liten pojke under
tyngden när han försiktigt balanse-
rar kastrullen med gratis soppa som
han bär hem till familjen.

En annan pojke vill inte gå ut alls
idag, inte ens cykeln är rolig. Inte
efter gårdagen då en soldat knuf-
fade honom så han föll och han
sedan fick ett slag av vapnet mot
huvudet.

På expeditionen i flickskolan i
Aqraba sitter rektorn och ringer
hem till föräldrarna för att meddela resultaten från de senaste proven.

– Det gick inte så bra, jag vet att hon kan bättre, kanske är det situationen i Gaza
som spelar in, att hon är orolig och rädd, säger denna kloka rektor.

Taxichauffören Ghassan säger:
– Titta på palestinierna, de blir gamla i förtid. När man slutar skolan ser man redan

ut som trettio. En trettioåring ser ut som femtio. Allt på grund av ockupationen och
det den för med sig.

Rania som bor i Yanoun och är sjutton år vaknade häromnatten av att hon hörde
soldater prata i walkie-talkie utanför dörren, men blev ”inte så rädd” säger hon.
Trots att de bor i byns sista hus där vägen faktiskt tar slut, och dit ingen har något
annat ärende än att besöka hennes familj och ingen annan i byn verkade vara vaken.

Det är kallt och blött en morgon i januari vid vägspärren Huwwara när unga
palestinska pojkar på uppmaning av unga israeliska pojkar, soldater, tvingas ta av
sig skorna för att visa att de inte har gömt sprängmedel i dem. Det är minusgrader
på samma plats när en pappa tvingas vika ner filten och visa huvudet på spädbar-
net han bär, för att visa att inte heller han bär på gömda sprängmedel.

Dörren till en minibuss slits upp vid en vägspärr i Jordandalen, och en israelisk
soldat skriker in i bussen högt, uppfodrande på hebreiska, ockupationsmaktens
språk, ”boqer tov”, god morgon. Så ett flin och en väl avvägd paus för att höra på
vilket språk palestinierna i bussen ska komma att besvara hälsningen. För det är ju
så, palestinier och israeler åker inte i samma bussar och för det mesta inte ens på
samma vägar. Av säkerhetsskäl sägs det. Det betyder att en resa för det mesta tar
längre tid, får annan sträckning och blir betydligt skumpigare om man färdas i en
vitskyltad bil (palestinsk) än i en med gula skyltar (israelisk).

Här finns breda, släta, nyanlagda vägar, men på dem får bara gulskyltade bilar
färdas helt fritt, bosättare på Västbanken till exempel. Palestinier får ibland använda
vissa sträckor av dessa vägar, men detta skiftar från dag till dag.

I affären där vi handlar mat frågar någon
– Men Gaza då, vad tycker ni om det, ni internationella, vad är lösningen?
I skolan i Tawayel säger en av de manliga lärarna:

Ett av många besök i familjer på Västbanken med
gemenskap och te. Artikelförfattaren till höger.
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– Varför gör ni ingenting? I 40 år har FN och världen tittat på Palestina som man
tittar på en fotbollsmatch och undrat vad som ska bli nästa steg, anfall eller försvar,
men ingen gör något.

Situationen i Gaza upprör människor över hela världen. Bilderna vi ser på TV här
är hjärtskärande, med barn som skadats och skriker efter sin mamma. Barn som
dödats och fäder som bär de lätta och livlösa kropparna. Poliser och räddningsper-
sonal som faller ner på knä, slår händerna för ansiktet och bara gråter.

Visst måste det bli ett slut på raketbeskjutningen från Gaza, helt klart.
Men jag har också lärt mig att den humanitära rätten bygger på två principer. Den

ena är distinktionsprincipen. Den innebär att man som krigförande part måste skil-
ja på stridande och icke-stridande, alltså skilja soldater som för krig från civila och
soldater som är skadade eller försatta ur stridbart skick. Den andra är proportiona-
litetsprincipen, där man ställer sig frågan om den militära nyttan av att anfalla ett
visst militärt mål är så stor, att den möjliga civila skada som kan komma att uppstå
ändå motiverar, att man genomför attacken. Om det inte är fallet ska man avstå från
att anfalla. Jag tänker på det dom sa
i skolan i Tawayel, att vi utifrån ser
på Palestinakonflikten som en fot-
bollsmatch. Jag är fotbollsälskare,
men för mig blir den stora out-
grundliga frågan, varför blåser inte
domaren?

För fult spel, som spelarna inte
ens bryr sig om att dölja, för ojust-
heter, för regelvidrighet.

Hur länge till ska vi bara sitta vid
sidan av och titta på? Eller byta
kanal till något som får oss att må
bra, så vi inte känner oss maktlösa,
för det mina vänner, är en mycket

obehaglig känsla. �

  En vanlig dag för palestinierna som köar i vägspärren för att lämna Bet Furik. 
Foto: Carina Åstrand

Följeslagarna informerar vid en av flickskolorna
i Aqraba.
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Ekumenisk följeslagarbrev II

… och förstånd att inse skillnaden…
Av följeslagaren Carina Åstrand

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden.

I Balata flyktingläger i Nablus bor 30 000 människor. Det är Västbankens största flyk-
tingläger och ryms på knappa två kvadratkilometer. I Wikipedia läser jag att Balata
är jorden mest tätbefolkade område. Det tar tag i mig just att det står ”jordens”, och
efter att ha vandrat runt en förmiddag i lägret inser jag att det inte är någon överdrift.

I Balata finns bara ett fåtal gator, resten är smala, smala gränder som skiljer hus-
kropparna från varandra. Här har man länge byggt på höjden för att få plats, och för
länge sedan nått smärtgränsen när det gäller mänskliga villkor. Bara det att lägren
finns och har existerat sedan 1948, efter det som av palestinierna kallas ”Nakba”,
katastrofen, då staten Israel bildades, och många palestinier tvingades  iväg från sina
hem och sin mark, är faktum som inte går att bortse från. De flesta i Balata härstam-
mar från Jaffa och kommer huvudsakligen från tre olika, mycket stora släkter. På frå-
gan varifrån de kommer svarar tonåringarna ganska självklart ”Jaffa”. Trots att både
de själva, deras föräldrar och kanske också farföräldrar är födda i lägret.

Aisha som visar oss runt och berättar om villkoren här, säger att de flesta männis-
kor som bor i Balata bara ytterst sällan lämnar området. Skolor, affärer och läkare
finns här, inte i tillräckligt stor utsträckning, men ändå är det så att de människor
som bor här inte i onödan lämnar detta tätbefolkade område. Lekande barn, hus-
hållsarbetande kvinnor och en stor del arbetslösa män i olika åldrar leker, går eller
sitter i de smala gränderna dit solen aldrig når.

DISCLAIMER!
Jag befinner mig i Israel och Palestina som ekumenisk följeslagare på uppdrag av Sveriges
Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd, genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palesti-
na och Israel (EAPPI). De synpunkter/reflektioner som uttrycks ovan är personliga och delas
inte nödvändigtvis av mina uppdragsgivare.

Om du vill publicera hela eller delar av denna artikel eller sprida den vidare, var vänlig kon-
takta mig; (carinaastrand@gmail.com), och/eller någon av de ansvariga på Sveriges Kristna
Råd; Joanna Lilja (joanna.lilja@skr.org) eller Johanna Wassholm (johan-
na.wassholm@skr.org).

"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 Accompaniment Programme in Palestine and Israel
(EAPPI). Initiativet har tagits efter en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem. Programmet syf-
tar till att genom internationell närvaro försöka dämpa våldet, ge hopp om att en fredlig lös-
ning 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 kyrkorela-
terade organisationer gått samman med Sveriges Kristna Råd som huvudman.
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Det här har blivit ett ”hemma” som ingen önskar sig. När man kom hit var det
bara tillfälligt, och hoppet om att återvända till det riktiga ”hemma”, det egna, var
starkt. Idag finns hoppet kvar hos en del, men tankarna om framtiden är mörka. En
del säger att ”det finns ingen framtid för oss.” På något motsägelsefullt sätt känner
sig många människor säkrare inomhus på denna plats som de tvingats leva sitt liv
på än någon annanstans.

Nyheterna berättar om att militären ofta kommer in i lägret på de få breda gatorna
kvällstid i sina stora otympliga fordon. Antalet arresterade är högt. Så fort mörkret
kommer flyttar livet inomhus.

I tre månader har jag nu varit i Palestina. Jag har haft förmånen att få möta män-
niskor som delat med sig och berättat något om sina liv och sin vardag. Jag har fått
höra och se en liten glimt av det som formar människors liv här. Att inte kunna röra
sig fritt, inte kunna planera sitt liv, att hotas av att huset ska rivas, att känna makt-
löshet och dessutom den ständiga bristen på pengar. Allt hör ihop med ockupatio-
nen. Frågorna om när och hur en förändring ska bli möjlig har ingen något riktigt
svar på. Jag har fått värma mig vid eldar både utomhus och inomhus där olivkvis-
tarna gett både ljus och värme. Jag har fått äta frukost med nybakat bröd, nygjord
ost och yoghurt utomhus i solen tillsammans med andra kvinnor. Vi har pratat om
oron för barnen och framtiden, om hur kvinnor och män lever tillsammans. Palesti-
nier har talat om sin maktlöshet och jag har fått känna av min egen. 

Jag trodde inte att jag skulle kunna förändra något, vem vore jag väl då. Men jag
har varit här och jag har fått se. Jag har fått vara en del av något större och för det är
jag tacksam. Jag tror att varje människa bär på en förmåga att kunna förändra, både
sitt eget liv och andra sammanhang. När det gäller just detta, ockupationen av Pales-
tina, behöver vi vara många som påtalar vikten av förändring, som använder det
mod vi alla är utrustade med till att förändra och påverka det vi kan, var och en. Att
bara acceptera situationen är otänkbart. Jag återkommer ofta till Sinnesrobönen.
Bönens inledande ord inleder också detta brev. För mig handlar den om vår egen
del, hur vi lever vårt liv så vi kan se oss själva och andra i ögonen. 

Att acceptera vissa saker och att inte under några omständigheter acceptera annat.
Den går att tillämpa på det mesta i livet när det gäller relationer, alkoholvanor, var-
dag, politik, villkor och omständigheter. Men vi får aldrig sluta ställa frågorna och

aldrig acceptera de enkla svaren. Det tar jag med mig hem. �

På besök i skolan i den
lilla byn Tawayel där de
allra flesta hus hotas av
rivning. Skolan har
byggts i Area B vilket
försvårar en rivning av
just den byggnaden.
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Gåvoredovisning
för tiden 2008-11-18 - 2009-02-09

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

Gåvor till skolan och medlemsavgifter
Adolfsbergskyrkan, Helsingborg; Adrian, fam., Lund; Adrian, Maria, Växjö; Agestam, Gre-

ta, Kalmar; Aggedal, Jan-Olof, o Kristina Lindström, Lund; Agné, Astrid o Claes-Ingvar, Bor;
Ahlberg, Bo, Lund; Ahlberg, Kerstin, Norrtälje; Ahlgren, Kerstin, Lidingö; Ahlquist, Bengt o
Ingabritt, Norrköping; Ahlström, Birgit; Ahrén, Gun, Lund; Alberg, Karin, Norsborg;
Albertsson, Charlotta, Lund; Albertus, Monica, Karlskoga; Aldén, Birgitta o Lars, Tingsryd;
Allerbrandt, fam.; Almer, Brodde, Näsum; Anderman, Tomas, Uppsala; Andersson, Carin
m.fam., Vetlanda; Andersson, Gita, Sollentuna; Andersson, Ingrid, Kode; Andersson, Lars,
Vallentuna; Andersson, Stuire, Norsborg; Andrén, Olof, Uppsala; Arnér, Marianne, Norrkö-
ping; Askeljung, Annika o Mats, Gnesta; Aurelius, Eva o Erik, Skara; Aurelius, Gudrun o
Bengt Gustaf, Norrköping; Avander, Alf, Norsjö; Back, Arne, Uppsala; Baumann, Heidi,
Stockholm; Beijer, Staffan, Romakloster; Bengtsson, Birgit, Lund; Bennesved, Kjell, Älghult;
Berg, Göran, Växjö; Bergendorff, Karin, Malmö; Kimming, Kenneth, Växjö; Berggren, Björn,
Hyltebruk; Bergholm, Karin, Enskededalen; Berglund, Ilona K, Tullinge; Bergman, Anita o
Kjell, Brandstorp; Bergman, Carl-Göran, Björklinge; Bergman, Kerstin, Linköping; Bergsten,
Torsten, Uppsala; Berwill, Ulf, Ängelholm; Billgren, Hatty, Växjö; Björck, Gustaf, Uppsala;
Blomberg, Susanne, Lomma; Blomquist, Linnéa, Hovmantorp; Boeryd, Hans o Maria, Jönkö-
ping; Boklund, Hans-Göran, Lund; Borsin, Liselotte, Bjärred; Brannström, Marta, Tyresö;
Bäckman, Maria, Vindeln; Börjesson, L.; Carlsson, Christina o Björn-Eric, Växjö; Carlsson,
Ella-Britt o Kurt, Växjö; Carlsson, Gunnar, Växjö; Carlsson, Gösta, Borås; Carlsson, Ulla,
Hovmantorp; Cedergren, Gunilla, Stockholm; Cederwall, Kerstin, Jönköping; Claesson, Ulf,
Vabo; Collste, Göran, Linköping; Dahl, Madeleine, Alingsås; Dahlgren, Nils Olof, Alvesta;
Dahlström, Christina, Lindesberg; Daller, Christian, Karlstad; Diab, Eddie o Gunnel, Simris-
hamn; Diös, Mats, Mariefred; Djokovic, Gullan, Skillingaryd; Drewing, Marianne, Hjärnarp;
Dunås, Britt-Inger, Växjö; Edquist, Lennart, Luleå; Ekholm, Anders, Södertälje; Eklund, Lars,
Örebro; Ekman, Anders, Borlänge; Ekström, Bo, Stockholm; Elisabet o Håkan E Wilhelmsson,
Lund; Elm, Anton, Växjö; Engquist, Kerstin, Överum; Eriksson, Anna Greta, Kolmården;
Eriksson, Annelie o Martin, Varnhem; Eriksson, Brita, Landskrona; Eriksson, Britas Lennart,
Västerås; Eriksson, Lillemor, Linköping; Ernerot, Birgit, Stockholm; Eskils, Sven, Kristine-
hamn; Ezelius, Anna-Greta, Västerås; Falkenberg, Sophie, Tällberg; Bergman, Mats, Falun;
Ferngren, Rune; Fhölenhag, Lilian, Rydebäck; Fjällbrant, Nette, Göteborg; Frenzel, Ulla,
Stockholm; Fridman, K G, Stockholm; Fries, Ingegerd, Umeå; Fristorp, Birgit, Kalmar; Fröj-
mark, Holger, Storvreta; Furberg, Ingeborg o Tore, Uppsala; Furéh, Karin o Lennart, Lindes-
berg; Gardell, Lars-Erik, Stockholm; Grahn, Kenneth, Växjö; Green, Per, Jönköping; Gren-
holm, Maria, Hagfors; Grunditz, Birger, Lund; Grunnesjö, Bertil, Delsbo; Gustafsson, Inga,
Tibro; Gustafsson, KiJa, Växjö; Gustafsson, Lars, Kristinehamn; Gyllenör, Birgitta o Göran,
Vejbystrand; Göransson, Lars, Norrköping; Hagberg, Marie-Louise o Björn, Skärstad;
Haglund, Berit, Kalmar; Haglund, Ingegerd, Stockholm; Hagman, Berit, Lammhult; Hag-
ström, Eva, Stockholm; Hallabro, Karl Göran, Äspered; Hallberg, Håkan, Uppsala; Haller-
malm, Bengt, Stockholm; Hansson, Hans o Karin, Åhus; Hansson, Helmer, Svedala; Helén,
Tomas, Huddinge; Helgeandssystrarna i Alsike; Helgesson, Benny, Saltsjö-Boo; Hennings-
son, Jan, Växjö; Hensing, Bengt, Göteborg; Hergens, Eva, Lund; Hernqvist, Gerd o Sven, Hel-
singborg; Hillerup, Vera, Helsingborg; Hoffberg, Björn, Hamneda; Holmquist, Gunnar,
Angered; Holmquist, Sven, Oskarshamn; Håkansson, Glenn, Helsingborg; Hård af Seger-
stad, Thomas, Nybro; Hägg, Tore, Borås; Ingelheim, Iréne, Göteborg; Isacsson, Kerstin,
Malmbäck; Jacobsson, Marta, Myresjö; Jaktling, Kerstin o Lars, V.Frölunda; Jensen, Udo, Skil-
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Lidingö; Lindberg, Inger, Tibro; Lindegård, Boel, Kalmar; Lindén, Margareta; Lindgren, Per
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Stockholm; Ehlton, Michael; Eriksson, Christer, Norrtälje; Ericsson, Veronica, Vindeln; Eze-
lius, Anna-Greta, Västerås; Falkman, Henrik o Christina, Stockholm; Flens kyrkl.syför.; Fors-
hälla kyrkl.syför.; Gränna kyrkl.syför.; Gullmo, Eva, Helsingborg; Gunnarsson, Margareta o
Rune, Växjö; Gällinge kyrkl.syför.; Hagberg, Marie-Louise, Skärstad; Hagström, Eva, Stock-
holm; Hansén, Samuel, Stockholm; Hedström, Britta, Orrviken; Hellström, Mari-Anne, Upp-
sala; Högs syför.; Höja kyrkl.syför, Ängelholm; Jacobsson, Greta, Stockholm; Joelsson, Karin,
Säter; Johansson, Elisabeth o Erland, Hovmantorp; Johansson, Joakim o Maria, Billdal;
Johansson, Stig, Skellefteå; Jonsson, Brita-Stina o Sven-Erik, Växjö; Järvsö kyrkl.syför.; Karls-
son, Ulla, Sparreholm; Kimming, Kenneth, Växjö; Kohls, Per Olof, Stockholm; Koltai, Rezsö,
Nyhamnsläge; Körner, Marie, Lund; Levin, Leif o Barbro, Axvall; Lillkyrkan, Ludvika; Lind-
berg, Mona, Kungsängen; Lindblad, Louise o Berndt, Kalmar; Lindström, Mattias; Lind-
ström, Nils, Borås; Lundberg, Ruth, HisingsBacka; Lundmark, Ingvar, Bräkne-Hoby; Lund-
quist, Ann-Marie, Arlöv; Lundqvist, Elisabet, Nälden; Magnusson, Majron, Aneby; Marga-
retha Nilsson, Nyköping; Meyer, Rolf G, Stockholm; Mora kyrkl.frivilligkrets; Neljesjö, Rune,
Landsbro; Nielsen, Hanne, Mölnlycke; Nilsson, Iréne, Göteborg; Nilsson, Margareta, Nykö-
ping; Nisbel, Harriet, Linköping; Noaksson, I., Ryssby; Nordin, Lola, Bräcke; Norin, Stig,
Uppsala; Olinder, Emilia o Jakob, VretaKloster; Oredsson, Margareta, Kalmar; Paulsson, Ker-
stin, Växjö; Pensionärer i Norrahammar; Persson, Gunnar, Ludvika; Persson, Ylva, Göteborg;
Peterson, Christina o Folke, Ramkvilla; Ribbing, Margit, Kalmar; Romhed, Rune, Göteborg;
Rubensson, Björn, Forsvik; Rydaholms förs.; Ränneslövs kyrkl..arb.krets; Sahlin, E., Stock-
holm; Sahlin, Elisabeth, Stockholm; Severin, Lennart, Motala; Skara pastoratskassa; Sollgard,
Inga-Lisa, Mora; Steensrum, Lars-Gösta, Linköping; Stojilkovic, Birgitta, Åkersberga; Styr-
björn, Inger, Gamleby; Sundberg, Jessica, Växjö; Sundborns förs:s arb.krets; Sundström, Gun-
vor o Karl-Anders, Täby; Tängmark, Ronnie, Mjölby; Viby förs.; Vittsjö kvällsgrupp; Åshu-
vud, Ingrid, Lund; Örtberg, Ulla, Stockholm.

Kollekter och bidrag
Adolf Fredriks förs.,Stockholm; Adolf Fredriks kyrkl.syför.; Adolfsbergs förs.; Alböke kyrka;
Algutsboda förs.; Alla Helgona förs., Nyköping; Allerums kyrka; Allhelgonaförs., Lund;
Almby förs; Alnö förs.; Alunda förs.; Alvesta förs.; Amazonerna och Tomasonerna(gm
Tomas Helén); Aneboda pastorat; Angelstads kyrka; Annerstads förs.; Arbogabygdens förs.;
Arnäs kyrka; Arvidsjaurs förs.; Aspås förs.; Attmars förs.; Bankeryds förs.; Bankeryds
förs.(vägkyrkoverks.); Barkeryds förs.; Bengtsfors kyrka; Biskopsgårdens förs.; Bjursås pas-
torat; Bjärreds förs.; Bodafors kyrka; Bodens kyrkl.samf.; Bodens Rotaryklubb; Boge
kyrkl.syför.; Bolmsö förs.; Bomhus kyrkas arb.krets; Boo förs.; Borgsjö-Haverö förs.; Breda-
ryds förs.; Brunflo förs.; Brunnby kyrkokassa; Brännkyrka förs.; Brönnestads kyrka; Byarums
förs.; Bygdeå kyrka; Böda kyrka; Dalarö-Ornö-Utö förs.; Dalhems förs.; Danmark Funbo
kyrkl.samf.; Delsbo kyrkl.missionssyför.; Djursholms kapell; Dörby kyrkl.arb.krets; Dörby-
Hossmo kyrkoförvaltn.; Eds förs.; Egby kyrka; Ekeberga förs.; Ekeby förs.; Ekerö kyrka;
Enköpings kyrkl.samf.; Fardhems kyrkl.samf.; Farhult-Jonstorps förs.; Faringe kyrka; Far-
storps kyrkl.arbetsför.; Fellingsbro förs.; Fjälkinge m.fl.förs.; Fleninge kyrka; Flens
kyrkl.samf.; Fliseryds förs.; Floby past., Falköpings kyrkl.samf.; Floda förs.; Forserums
kyrkl.samf.; Forsheda förs.; Forshälla förs.; Fotsköls förs.; Frillesås förs.; Frimurarna i Uppsa-
la; Fristad-Gingri förs.; Fryele förs.; Fröderyds kyrka; Furuby förs.; Föra kyrka; G:a Hjelmse-
ryds kyrka; Gamleby förs.; Gislaveds förs.; Glömminge kyrka; Grinneröds förs.; Gryts förs.;
Gränna förs.; Gullereds kyrka; Gunnarsbyns förs.; Gårdsby förs.; Gällinge förs.; Gävle Tomas
förs.; Hajoms förs.; Hakarps diakonikrets; Hallstahammar-Bergs förs.; Hardemo förs.; Hede
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förs.; Helga Trefaldighets förs., Uppsala; Heliga Korsets kyrka, Kalmar; Hemmesjö förs.;
Hemmesjö kyrkokörs jubileum; Herrljunga past.; Hinneryds förs.; Hjo kyrkl.samf.; Hjorts-
berga m.Kvenneberga förs.; Hjälmseryds förs.; Hjärnarp-Tåstarps förs.; Hjärsås förs.; Hjärt-
landa förs.; Hjärtums förs.; Hol förs.; Horberga kapell; Hovmantorps förs.; Hudiksvall-Ide-
nors förs.; Hulterstads kyrka; Huskvarna förs.; Håkanstorps kyrka; Hånger förs.; Hägerstens
förs.; Hälleberga kyrka; Hällestads förs.; Hälsingtuna kyrka; Härlövs förs.; Härnösands
landsförsamlingar; Häverö-Singö förs.; Höganäs förs.; Högby kyrka; Högstorps kyrka; Hör-
by förs.; Höreda kyrka; Hörja kyrka; Höörs förs.; Idala förs.; Indal, Sättna, Liden o Holms
kyrkl.samf.; Ingatorp-Bellö förs.; Jakobsbergs förs.; Johanneskyrkan, Kalmar; Jämshögs förs.;
Järveds kyrka; Kafjärdens förs.; Kallhälls förs., Järfälla; Kalmar domkyrka; Kalmar Heliga
Korsets kyrka; Karbennings kyrka; Karlsborgs förs.; Kastlösa kyrka; Kinna kyrka; Kinnareds
kyrka; Kinnekulle förs.; Kisa kyrkl.samf.; Kista kyrka; Klippans förs.; Knislinge kyrka; Knis-
ta kyrka; Knista kyrkl.syför.; Knivsta past.; Knäreds förs.; Kolbäck-Säby förs.(finsk gudstj.);
Kristine-Ljungarums förs.; Kristinehamns kyrkl.samf.; Kristinehamnscirkeln; Krokeks förs.;
Kulltorps förs.; Kumla förs.; Kungl.hovförs.; Kungsbacka-Hanhals kyrkl.samf.; Kungälvs
kyrkl.samf.(Yby); Kvidinge förs.; Kvinnofrukost i Teleborgs kyrka; Källby förs.; Källeryds
förs.; Kärda förs.; Kävsjö förs.; Köpings kyrka, Öland; Lammhults kyrka; Landeryds förs.;
Lannaskede gamla kyrka; Lannaskede kyrkl.syför.; Lekeryds förs., förskola; Lekeryds förs.;
Lessebo förs.; Lidhem, Umeå kyrkl.samf.; Lidhults kyrka; Lidingö förs.; Lillkyrkans arb.krets,
Ludvika; Lindesbergs förs.; Linköpings domkyrka; Ljuders förs.; Ljungby kyrka; Ljungs
förs.; Lockne förs.; Lomma förs.; Lomma förs.(sopplunch); Lovö kyrka; Luleå domkyrka;
Lundakretsen av Sv. Jer.för.; Lundby förs., Västerås; Lunds domkyrka; Lyckå
förs.(dagledigträff); Långsele förs.; Lärbro kyrkl.arb.krets; Madesjö kyrka; Malmbäcks kyrka;
Malmö,Svenska kyrkan; Malå förs.; Mariakyrkan, Växjö; Mariestads förs.; Markaryds förs.;
Martin Luthers förs., Halmstad; Mellby kyrka; Mora förs.; Munka Ljungby kyrka; Myresjö
gamla kyrka; Månsarps förs.; Möllevången-Sofielunds förs.; Möllevångens förs.; Mönsterås
förs.; Mönsterås kyrkl.syför.; Nacka Rotaryklubb; Nederluleå förs.; Njurunda förs.; Norbergs
kyrka; Nordingrå förs.; Nordmalings kyrka; Normlösa kyrka; Norrtälje kyrka; Norsjö förs.;
Norums kyrkl.samf.; Nybro-Bäckebo kyrkl.samf.; Nyköpings kyrkl.samf.; Näshults kyrka;
Näskotts förs.; Nässjö förs., Näsums förs.; Nävertorps kyrka; Odensjö kyrka; Olaus Petri förs,
Örebro; Olaus Petri förs., Halmstad; Onsala förs.; Osby-Visseltofta förs.; Oscars förs., Stock-
holm; Oskar Fredriks förs., Göteborg; Oskarshamns förs.; Ovanåkers kyrka; Pjätteryds förs.;
Regna förs.; Remmene förs.; Resmo kyrka; Resteröds förs.; Ringamåla kyrka; Risinge förs.;
Rogsta kyrka; Roma kyrkl.samf.; Rumskulla förs.; Rydaholms kyrka; Ränneslövs kyrka; Räv-
landa kyrkl.missionssyför.; Rödöns förs.; S:a Birgittas kyrka,Kalmar; S:t Görans förs., Stock-
holm; S:t Hans förs., Lund; S:t Ibbs kyrka; S:t Lars kyrka, Enköping; S:t Lukas kyrka, Järfälla;
S:t Nicolai, Nyköping; S:t Olofs kapell, Edsbyn; S:t Peters Klosters förs.,Lund; S:t Sigfrids mis-
sionssyför.; S.Sandsjö kyrkl.syför.; Sala-Norrby-Möklinta kyrkl.samf.; Salems förs.; Sandhults
past.; Sensus Småland-Öland; Sireköpinge kyrka; Sjukhuskyrkan, Södersjukhuset Sthlm; Sjä-
levad Mo Björna kyrkl.samf.; Sjömansinstitutet, Stockholm; Sjötofta kyrka; Skanör-Falsterbo
förs.; Skanör, Kyrkans vänner; Skara domkyrka; Skatelövs sykrets; Skepperstads förs.; Skil-
lingaryds kyrka; Skurups förs.; Skärholmens förs.; Skärholmens kyrkl.arb.krets; Skärstads
förs.; Skärstads kyrkl.samf.; Skönberga Syringen; Skövde förs.; Slottskyrkan, Ekerö; Slotts-
kyrkan, Kalmar; Slottsstadens förs.; Slätthögs förs.(barnverks.); Snöstorps kyrka; Sofia förs.,
Jönköping; Sollefteå-Boteå kyrkl.samf.; Kortedala förs.; Sollentuna förs.; Sorunda förs.; St
Kopps förs.; Stallarholmens förs.; Stenbrohults förs.; Stenbrohults förs.(ljusbäraren); Sten-
sjöns förs.; Stenstorps kyrka; Stenåsa kyrka; Stigtomta-Vrena förs.; Stockaryds förs.; Strövel-
storps förs.; Stöde förs.; Sundbyberg, Svenska kyrkan; Sunds förs.; Sunneta kyrka, Uppsala;
Sura förs.; Svarttorp, Lekeryds förs.; Svenarums förs.; Svenska församlingen, Genève; Sven-
ska Gustavskyrkan, Köpenhamn; Svärtinge förs.; Syför.Allmänt Väl, Lagan; Säve förs.; Säve-
dalens förs.; Sävsjö förs.; Söderköpings förs.; Söderåkra förs.; Södra Sandby förs.; Söndrum-
Vapnö förs.; Söraby, Tolgs och Tjureda förs.; Sörböle EFS-missionsför.; Tingstads förs.; Sig-
tuna förs.; Tingsås kyrka; Tofteryds kyrka; Torrskogs kyrka; Tranemo kyrka; Traryds förs.;
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Trelleborgs kyrkokassa; Träslövs förs.; Skellefteå landsförs.; Tumba kyrkl.syför.; Turinge-
Taxinge förs.; Tyresö förs.; Tyringe kyrka; Tåssjö kyrka; Täby förs.; Tämta förs.; Tävelsås
förs.; Tölö-Älvsåkers kyrkl.samf.; Ulricehamns kyrka; Ulricehamns kyrkl.samf.; Upphärads
förs.; Uppsala domkyrka; Uppåkra förs.; Uråsa förs.; V.Vingåkers kyrkl.samf.; Vadstena
kyrkl.samf.; Vaksala förs.; Vallda kyrka; Varla o Tölö kyrka; Varnhems förs.; Veinge-Tjärby
förs.; Vetlanda o Ekenässjöns kyrkor; Viby förs.; Vickleby kyrka; Vickleby kyrkl.syför.;
Vikens kyrka; Villie förs.; Vimmerby förs.; Visby domkyrkoförs.; Vislanda kyrkl.arb.krets;
Voxtorps kyrkl.samf.; Vrigstad-Hylletofta förs.; Vrå kyrka; Vårdinge kyrka; Vårgårda past.;
Väckelsångs kyrka; Vällingby förs.; Vänga förs.; Värsås kyrkl.samf.; Väsby kyrka; Västerviks
förs.; Västerås domkyrka; Växjö domkyrka; Växjö kyrkl.samf.; Växjö stift; Ysby kyrka; Åhus
förs.; Ås förs.; Åsenhöga förs.; Älmhults förs.; Älvsby förs.; Älvsåkers förs.; Ö.Vingåkers kyr-
ka; Öckerö förs.; Öjaby kyrka; Ölmstads förs.; Örebro kyrkl.samf./Nikolai, Mosjö, Adolfs-
berg, Längbro/; Örebro S:t Nikolai arb.krets; Örkelljunga kyrka; Össeby förs.; Össjö kyrka;
Österhaninge förs.; Östersunds förs.; Östra Eneby förs.; Östra Torsås kyrkl.samf.; Över-Järna
kyrkl.syför.; Överlännäs förs.; Överums kyrka.

Hyllningsgåvor till skolan
Karin o Anders Nilssons bröllop: Lennart Börjesson, Lidköping.
Julklapp till Lars Gustafsson, Kristinehamn: Mattias, Hanna, Moa, o Malva, Anna o Emelie.
Julklapp till Ulla o Bengt Collste: Petra Waldenström o barnen.
Olle Blomgrens dop: Ingegerd o Gunnar Blomgren, Hestra.
Karin Sandbergs läkarex.: Elisabeth o Hans-Olof Åkesson, Sävsjö.
Noras dop: Birgit Ahlström.

Minnesgåvor till skolan
Ingrid Knöös minne: Lammhults begr.byrå.
Bertil Johanssons minne: gåvor gm E.Nilssons begr.byrå.
Ruth Waldéns minne: Barbro o Gunnar Weman, Sigtuna; Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Irénes minne: Lars Gustafsson, Kristinehamn.
Marie Erikssons minne: Rolf Pers, Anders Ekman, Borlänge.
Ruth o Helge Ljungbergs minnesfond: Britt Bergman, Stockholm; Hild Bergman, Stenberga;
Christer Eriksson, Norrtälje. 
Agda Johansson, minne: J-O Johansson o B. Jarl m.familjer, Växjö.
Ester Rasks minne: Gunnar Persson, Ludvika.
Lars-Olof Hirschs minne: Bengt Hallermalm, Stockholm.
Gerda Erikssons minne: Birgit Thierfelder m.fam, Bernt Eriksson m.fam., Lund.
Per-Erik Dahlins minne: Anders Torby, Sollentuna. 
Göran Ljungbergs minne: Kerstin Ljungberg m.fam., Stockholm.
Olaus Brännströms minne: Christina o Oloph Bexell, Uppsala; Berit o Peter Stern, Jörn; Greta
Hofverberg m.fam., Burträsk; Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala; Gunilla o Olof Hvarfner,
Uppsala; Barbro o Gunnar Weman, Uppsala; A-M o Magnus Ottosson, Uppsala; Yrsa o Hans
Eddebo m.fam.; Jont Birgit Rundgren, Uppsala; Sven Olof Sjöstedt, Uppsala; Vera Troell,
Ulla-Britta Nordfors Wireskog, Burträsk; Karin o Tyko Holgersson, Storvreta; Birgitta Nyrén
Myrstener, Viken; Hans Sjöström, Uppsala; Burträsks förs.; Lars Högberg m.fam., Uppsala;
Else Anderman, Gunilla o Tomas Anderman, Uppsala; Birgitta Rudberg; Aarno o Marianne
Lindroos, Gävle; Barbro o Stig Marklund, Vännäs; Rodi o Arne Lindahl, Luleå; Kerstin Lind-
gren o barnen m.fam.; Eva o Gustaf Burström, Luleå; Olof Andrén, Uppsala; Hasse, Eva, Gun
Brännström, Strängnäs; Einar Hedquist, Karin Grundberg, Lennart Hedquist, Stockholm;
Syskonbarn fr, Drängsmark gm Ann-Marie Brännström; systerdöttrarna Kerstin o Gunnel
gm Gunnel Jedborn, Skellefteå; Per Lindström, Kiruna; Lena Holma-Persson, Almunge; Karl
Axel Lundqvist, Skellefteå; Eva o Ingvar Karlsson, Frändefors; Ann-Marie o Allan Karlsson;
Lena Köster Bergman o Carl-Göran Bergman; Ingrid-Maria o Martin Bergman, Kalmar;
Lennart, Bertil, Eivor Brännström, Kusmark; Luleå stift; Dagny o Sigvard Hovstadius, Upp-
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sala; Richard o Majken Karlsson, Vänersborg; Bertil o Ingegerd Envall m.fam., Hisings Backa;
Birgit, Bernhard, Ann-Marie Johansson, Värnamo; Britt-Marie o Håkan, Adam, Nathali
Wastå, Torsås; Maj Renhammar, Uppsala; Daga Jonzon; Vivi-Ann Grönqvist; Cecilia o Bryn
Widmark, Uppsala; Per Ström, Uppsala; syskonen Gunnar o Anna-Greta Lassinanti o Birgit
Wiklund; Gunilla o Stig Strömholm; Göte Aasa, Juoksengi; Kenneth o Solveig, Eivor Neikter,
Värnamo: Eva o Göran Nilsson, Arvidsjaur; Lars Bertil Höök, Uppsala; Edvin Larsson, Upp-
sala; Skellefteå landsförs.; Anders Bäckström, Uppsala; Åke H Nordlund, Luleå; Sigvard
Forsgren, Uppsala; Görel Sävborg och Sten Lundgren, Uppsala; Brita o Sten Bergling, Upp-
sala; B von Ahn, Uppsala; Christer Eriksson, Norrtälje; Birgitta Farelius, Uppsala; Uppsala
domkyrkoförs.; Borghild o Harry Nyberg, Uppsala; Kerstin Lidén, Storvreta; Anne-Marie
Rammer, Strängnäs; Nils-Johan Höglund; Cecilia Hellsten m.fam., Uppsala; K.Hallencreutz,
Uppsala; Börje Johansson, Luleå; Astrid Wiklund, Kåge; Karin Lindegård, Växjö.
Gunnar Stones minne: Fam.Inga Wahl, Ulricehamn; Torbjörn Neij, Tenhult; Anita o Lars
Wingqvist, Järfälla; Anna-Lisa Gustafsson, Stockholm; Villy o Ann-Marie Johannesson, Väx-
jö; Christina o Claes Sjögren, Burseryd; Leif o Anne-Charlotte Ringqvist; Ida-Marie o Bertil
Andersson, Solna; Sven o Ingrid Holmqvist, Sävsjö; Birgit Fristorp, Kalmar; Ingrid Ragnar,
Jönköping; Lars-Erik Mathison, Växjö; Malte o Gunbritt Johansson, Aina, Bernt, Eivor,
Rune,Vislanda; Leif Rönnertz, Kristianstad; Britt-Marie Sandell; Gillis Sangell, Stockholm;
Birgit o Kurt Hugosson; Gunnel Nordahl, Jan Mathisson, Floda; St.Essingens Villa o
fast.äg.förening; Mona o Ingemar Johansson, Sandviken o Per Mathisson; Gudrun o Karl Erik
Ivan Huss, Stockholm; Gun Bäckman, Järfälla; Inga o Göran Mattsson, Gislaved; Föreningen
Bibliotekets Vänner; Christina Arvidsson m.fam., Vetlanda; Inga-Karin Hammar, Stockholm;
Ulf Ternström, Lidingö; Vivi-Anne o Kai Pettersson, Tyresö; Gunnel Wigg-Bergquist m.fam.
Stockholm; Väntjänsten i Essinge förs.; Lennart Eklund, Skövde; Bengt Johansson, Österrike;
Birgit Östman, Solna; Lilian o Uno Jonasson, Myresjö; Ingrid o Tom Miller, Lidingö; Lena
Stone o Peter m.familjer; Britt Bergman, Stockholm; Gunnar Westholm; Anna o Jan-Olof
Johansson, Växjö.
Margreta Jernbergs minne: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala: Ingegerd o Karl-Georg Gustafs-
son, Göteborg; Gerd Sandström, Stockholm; Östen o Ing-Britt Edlund, Täby.
Vera Hamiltons minne: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Gunhild Ribbings minne: Per Ribbing, Kungsgården.
Sune Janssons minne: Lena Köster-Bergman o Carl-Göran Bergman.
Stig Fahréus minne: Lennart Persson, Kalmar.
Gunnar Anderssons minne: Helgeandssystrarna i Alsike.
Lars-Olof Juhlins minne: Kerstin Wimmer, Lund.
Margit Nordins minne: Karin Joelsson, Säter.
Sven Inges minne: Bo Ekström, Stockholm, Mikael Wahlström, José A. Ruiz.
Ulf Söderströms minne: Lennart Persson, Kalmar.
Andreas o Jannis minne: Helmer Hansson, Svedala.
Tony Eckmans minne: Christer Eriksson, Norrtälje.
Elisabet Skogs minne: A Ekman o R Pers.
Stina Josefssons minne: Verna o Stig Agestam m.fam.
Harald Ekbergs minne: Martin Fogelberg, Stockholm; Anna o Jan-Olof Johansson, Växjö.
Signhild Samuelssons minne: Marianne Odqvist, Stockholm.
Irma Kronlunds minne: Ulla Becker, Växjö; Barsbro Trading; Nanna Stenbäck, Växjö; Gunilla
Elgenius, Växjö; Margareta Dahlgren, Växjö; SigBrit Fors, Växjö; Britt-Marie Linné, Växjö.
Ingegerd Sandelins minne: Anna-Lisa o Bengt Hallgren, Lund.
Gösta Bergholtz minne: Barbro o Gunnar Weman, Sigtuna.
Ingrid Gärde Widemars minne: Ingegerd Haglund, Stockholm.
Gustaf Lodins minne: Rolf Pers, Borlänge.
Jan-Olof Collianders minne: Carl-Göran Bergman o Lena Köster-Bergman.
Lillemor Hasselbergs minne: Eva Hagström, Stockholm.
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Kollektvädjan till Den Gode Herdens skola i Betlehem.

Nu planeras årets kollekter runt om i våra församlingar.
Det är många församlingar som tänker på Den Gode Herdens svenska skola i

Betlehem, en flickskola för 400 palestinska elever från förskola upp till studentex-
amen. Det märktes inte minst i julas då det kom in rikligt med kollektgåvor. Sko-
lan vill stärka kvinnors ställning i ett mansdominerat samhälle och medverka till
förståelse mellan olika folkgrupper och religioner. Som kristen skola är den också
ett stöd till den kristna palestinska minoriteten i det heliga landet. Behoven för

våra betlehemsbarn är fortfarande stora! På sidan 2 i tidskriften finns en kortfat-
tad presentation av föreningens arbete. 

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

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

Födelsedagsgåvor till skolan
Per Ström, 50 år: Gunnar Weman, Sigtuna.
Carin Strand Dollis, 80 år: Ingrid Stridh, Växjö.
Lars Hallén, 65 år: David o Eva Knutsson-Hall, Helsingborg.
Elisabeth Hansson, 50 år: Ann-Mari Nelson, Klippan.
Ella-Britta Andersson, 85 år: Ann-Mari Nelson, Klippan.
Inga Hansson, 90 år: Anna-Mari Nelson, Klippan.
Kerstin Lundmark, 85 år: Ann-Mari Nelson, Klippan.
Håkan Zetterquist, 75 år: Inga o Jan Odenkrantz, Älta.
Birgitta Roos, 90 år: Kyrkl.missionssyför., Delsbo.
Anders Svensson, 70 år: Anna-Lena Svensson-McCarthy, Mala, Bjärnum.
Margareta Grape, 60 år: Kajsa o Anders Wejryd, Uppsala.
Sven Österberg, 75 år: Birgitta o Lars Aldén, Tingsryd.
Ingrid Gerdén, 90 år: Torvald Bergwall.
Sven Hernqvist, 70 år: Ulla o Ingmar Brohed, Lund.
Agne Boeryd, 75 år: Kerstin Cedervall, Maj Flodmark o Ragnar Nordh, Lena o Per-Axel Jons-
son, Gun o Uno Hammerlid, Göran Åberg, Kerstin o Göran Kedvall, Gunnel o Per-Erik
Åbom, Anna Pernveden, Bankeryd, Jönköping o Huskvarna; Marie o Göran Haldemark, Jön-
köping.
Olof Åkesson, 70 år: Ingrid Stridh, Växjö; Anna o Jan-Olof Johansson, Växjö.
Lisbeth Fritsell: Ingrid Stridh, Växjö.
Hans Erik Nordin, 60 år: Birgitta o Hans Malten.
Karin Strömberg, 75 år: Daniel Strömberg.
Siv Jonasson, 65 år: Skivarps förs., personal o kyrkoråd; Siv Jonasson, Blentarp.
Ulla Andersson, 70 år: Gudrun Hansson, Visby.
Gunilla Hvarfner, 80 år: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Axel Ivar Berglund, 80 år: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Alf Sjölin, 60 år: Hans o Birgitta Maltén, Örebro.

Gåvor till sjukhuset 
Ola Gran, Nacka; Per Ribbing, Kungsgården; Per-Erik Åbom, Jönköping; Marianne o Rune
Stråth, Hovmantorp; Rolf G Mayer, Stockholm; Niklas Sjöström, Kalix; Agnes Lundman, Sol-
lentuna.
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Styrelsen för Jerusalemföreningen
Årsmötet för Svenska Jerusalemsföreningen hölls i år i Adolf Fredriks försam-
lingshem söndagen den 18 januari. 
Föreningens ordförande höll föredrag under ämnet Med Jerusalemsföreningen i
Betlehem. Ett sammandrag av detta föredrag kommer i följande nummer.
Vid årsmötet valdes också styrelsen för Svenska Jerusalemsföreningen som nu
består av

Ärkebiskop em, TD Gunnar Weman, Sigtuna, direktor, domprosten Jan-Olof
Johansson, Växjö, vice ordförande professor Stig Norin, Uppsala, fadderbarnsan-
svariga Britt Bergman, Stockholm, UD-anställda Elisabeth Eklund, Uppsala,
mellanösternsekreterare David Axelsson Frisk, Uppsala, mellanösternsekreterare
Kjell Jonasson, Jerusalem, internationelle sekr Göran Rask, Skara, greve Bosse Bon-
de, Falsterbo, arkitekt Kjell Thorbjörnsson, Mariestad och komminister Jonas
Agestam, Norrköping

Vill Du bli fadder till en av flickorna vid Den Gode Herdens skola i Betlehem? 

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

så ofta det passar Dig. Beloppets storlek avgör Du själv. (Föreningens åtagande för en elevplats är för
närvarande ca 4 500:-/år). Pengarna går inte till enskilt barn utan till skolans verksamhet. Men Du får
namn på och uppgifter om den flicka som Du är fadder till och kan om Du vill få en personlig kontakt
med henne.

Fyll i talongen nedan och skicka den till Britt Bergman (adress se sista sidan). Hon kommer då att ta
kontakt med Dig och ge mer information.

Ja, jag vill bli fadder:

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

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

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

Gunnar Weman. Jan-Olof Johansson, David Axelsson Frisk, Britt Bergman och Stig Norin
vid det konstituerande sammanträdet för styrelsen i januari 2009. Foto: LM Adrian
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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: 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
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