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Vad är svenska Jerusalemsföreningen?
Svenska Jerusalemsföreningen grundades 1900 och har sedan dess varit verksam i Jerusalem och Betlehem genom skolor och sjukhus.
I dag driver föreningen Den Gode Herdens skola för 400 palestinska flickor från
förskola till studentexamen. Skolans namn är Den Gode Herdens svenska skola. Mer än 60 procent av driften betalas via gåvor från enskilda svenskar, stiftelser, fonder, kollekter och faddergåvor.
Jerusalemsföreningen äger, underhåller och upplåter en sjukhusbyggnad, också i Betlehem, till den palestinska hälsovårdsmyndigheten.
Ärkebiskop 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 150 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. Om flickor har varit bänkkamrater i upp
till tolv år, menar Jerusalemsföreningen, att man därmed har byggt broar över
religions- och kulturgränser som leder till förståelse för varandra i en region
där dessa kontakter inte är alltför vanliga
• stärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.
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Direktorn har ordet:
Påskparad i Betlehem

Vi hade lämnat Den Gode Herdens skola för
att åka ner till Krubbans torg. Plötsligt var
det stopp i trafiken. Mitt i gatan blinkade
blåljusen och Betlehemspolisen dirigerade
om trafiken så gott det gick. Attentat, trafikolycka … Vad hade hänt?
Nåväl, folk verkade varken upprörda eller oroliga så vi tackade biskop Munib
för skjutsen och beslöt oss för att gå de sista hundra meterna.
Då hörde vi säckpipor som drillade till bastrummors fasta slag. Det var parad,
påskparad! Vårt besök sammanföll med de österländska kyrkornas påskfirande,
enligt julianska kalendern, i år en vecka senare än vår, som följer den gregorianska
kalendern.
Det var påskafton och de skollediga ungdomarna hade glatt tagit på sig scoutuniformerna, fyllt säckpiporna med luft, spänt trumskinnen och paraderade nu på
Betlehems gator i högtidlig men glad marschtakt.
Och vi gick med, i takt. Det gick inte att göra något annat än ryckas med.
Påskens vittnen
Påskens vittnen skulle man nästa dag tala och läsa om i de svenska kyrkorna. Vilka var, och vilka är påskens vittnen? De som vittnar om att livet vann, att döden
inte har någon makt när allt kommer omkring. Att livet ständigt förnyas.
För oss som gick där i takt på väg till Krubbans torg var det ingen tvekan. Predikan skrev sig själv.
Bakom lykta dörrar, hermetisk tillsluten checkpoint vaktad av k-pistbeväpnade
soldater, nonchalant tuggummituggande med uttryckslös blick, gick Betlehemsflickor och - pojkar - med glada miner och solsken i blick.
Den åtta meter höga betongmuren, som gör Betlehem till ett fängelse för dess
invånare, sjönk nästan ihop i takt med att scoutkårerna från Bet Sahour, Bet Jala
och Betlehem strålade samman vid Födelsekyrkan och säckpiporna inte längre visste till sig i att överrösta varann.
Längtan efter frihet
Om lärjungarna en gång satt rädda bakom lykta dörrar några kilometer bort i Jerusalem så gällde det inte dessa sentida lärjungar. Ingen armé i världen skulle kunna få dem att tiga och låta bli att vittna – kanske omedvetet – om livets kraft och
seger. Det går aldrig att i längden stänga in och kuva ett folk. Längtan efter frihet
och liv är för stark.
Om det handlar påsken och om det talar påskens vittnen.
Nog blev vi glada när vi också vet att många av flickorna på Den Gode Herdens
skola också är scouter. Och så var både ”Direktorn har ordet” skriven och predikan klar. Fortsatt Glad påsk!
Jan-Olof Johansson
direktor
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/09
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Palestinska barn får Astrid Lindgrenspris
Världens finaste bokpris för barnlitteratur, Astrid Lindgrenpriset, delas ut
i Stockholm den 2 juni till det palestinska Tamer-institutet i Ramallah.
Det här är ett pris som går till hela det palestinska samhället, inte till en enskild
person eller organisation. Pengarna kommer att användas för att sprida kunskap
om läsandet till barn i Gaza och Västbanken, säger generaldirektör Renad Qubbej.
Tamerinstitutet grundades under den första intifadan (palestinska upproret)

Många av Astrid Lindgrens
böcker är översatta till arabiska, som Pippiböckerna (Jinän
på arabiska) och Lotta på Bråkmakargatan (Laila). Genom
Tamerinstitutet har de inspirerat många barn och författare
att våga uttrycka sig och känna
ordets makt över tanken. Foto:
LM Adrian

Ny rutin för gåvoredovisning – på prov!
I detta nummer saknas namnen på gåvogivarna ( se sid 23). Styrelsen har
beslutat att inte publicera dessa då det både är utrymmes- och arbetskrävande.
Vi är dock medvetna om att publiceringen av namnen kan ha betydelse.
Därför är det på prov som vi gör detta.
Vi vill gärna veta vad ni tycker om detta. Skriv ett brev till direktorn
eller ett e-mail till sjs@brevet.nu eller kontakta någon i styrelsen – adresser finns på sista sidan.
Gåvoredovisningen kommer att bestå av namnen på dem till vilkas minne
gåvor givits, liksom namnen på dem som hyllats med en gåva på födelsedagen eller för annan anledning. Dessutom kommer en ekonomisk redovisning
att lämnas.
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1989 av Munir Fashir. Han var fast övertygad om läsandets betydelse i ett samhälle som kännetecknas av krig, stängda gränser och avspärrningar.
- När inte längre det vanliga skolarbetet fungerade på grund av oroligheter, ville Fashir se till att barns fantasi, uttryckskraft och livsmod stimulerades, fortsätter
Renad Qubbej, som nu i fyra år ansvarat för Tamers arbete.
Ordet ”Tamer” är i arabvärlden benämningen på den person som befruktar
dadelpalmen så att den kan bära frukt, genom att bära över dadelpalmens frö från
det ena trädet till det andra.
Från person till person
- På detta symboliska sätt vill vi att Tamers arbete ska gå från person till person,
från by till by och sprida goda tankar och fruktbara fantasier.
Tamerinstitutet har inte många anställda. Istället bygger hela arbetet på att
skapa nätverk mellan ungdoms- och kvinnogrupper, kommunala föreningar och

Renad Qubbej är glad över uppmärksamheten som Astrid Lindgrenpriset gett Tamers arbete. Som Astrid själv uttryckte det: Bra barnlitteratur ger barnet en plats i världen och världen en plats i barnet. Foto: LM Adrian

Biblioteksbussar kommer inte igenom vägspärrarna
Qubbej berättar att de först hade tänkt ha ambulerande eller mobila biblioteksbussar
som skulle köra från by till by och från stad till stad. Men på grund av de israeliska
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/09
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Västbankens 2,5 miljoner och Gazas 1,5 miljoner invånare. Nu har man över 200
föreningar, personer eller organisationer i sitt nätverk.
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checkpointerna är detta omöjligt; böckerna kommer helt inte igenom vägspärrarna.
Och ännu värre är det nu i Gaza. Sedan september 2007 kommer det inte in några
böcker på grund av den israeliska blockaden. Renad Qubbej får själv inte längre inresetillstånd dit för att träffa de anställda hon är chef över. Istället har Tamerfolket
tryckt fotokopior av ett tio-tal böcker som man på olika sätt fått in där och som sedan
distribueras.
- Trycket och färgen blir sämre, men vi sprider i alla fall litteratur till gazabarnen,
berättar Renad. Och de behöver läsa mer än nånsin och upptäcka litteraturens värde.
160 titlar
Sedan starten 1989 har Tamer gett ut över 160 boktitlar och minst 130 rena barnböcker för barn i åldrarna 6-18 år. Innan Tamer började sitt arbete fanns det i princip
inga palestinska barnböcker.
Av dessa titlar har 30 tagits in som läroböcker i de palestinska skolorna, vilket gläder Renad Qubbej mest av allt:

Också på Den gode Herdens svenska skola
finns det böcker som har getts ut av Tamerinstitutet, här förevisade av skolbibliotekarien
Rosa Naser. Foto: LM Adrian

6

Tamerinstitutet har i flera år stötts också av
SIDA, som skylten ovanför bibliotekarien
Abe Salaam visar. Biblioteket på huvudkontoret i Ramallah innehåller både översättningar av barnböcker och nyskriva barnböcker av palestinska författare. Foto: LM
Adrian
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/09
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- Vi har lyckats påverka också ministeriet att erkänna barnböckernas betydelse.
Dagen efter jag träffade Renad skulle kulturministern uppvakta Tamerinstitutet. I
alla palestinska medier har det berättats om priset och blomsterhyllningarna har
varit otaliga.
Under 2009 planerar Tamer att ge ut tio boktitlar. Vilka böcker som ska tryckas
väljs ut av en litteraturkommitté som sedan skriver avtal med författarna. Tamer
söker upp illustratörer och så trycks böckerna. Första upplagan är ofta cirka 10 000.
Men blir böcker läroböcker i de palestinska skolorna, ökar upplagan till över
20 000.
SIDA stöder Tamer sedan länge
Juryn som utsett Tamer till årets mottagare av Astrid Lindgrenpriset har haft institutet som kandidat i flera år. Och helt okänt är inte deras verksamhet. SIDA har i
flera år stött Tamer genom Diakonia. Anna Lindstiftelsen har kanaliserat mycket
av sitt bidrag till Palestina via Tamer. Och FN-organet UNICEF har stött Tamer i
flera år.
Men att bli uppmärksammade med världens främsta barnlitteraturpris gläder
Renad:
- Ja, vi är verkligen glada – för alla palestinska barn ja för hela det palestinska
samhällets skull. Detta innebär att vi har blivit seriöst erkända, blivit kända över
världen och förhoppningsvis leder till att de palestinska barnen kan få ännu mer
stöd.
Priset utmanar oss
- Det är utmanande för oss att fortsätta utveckla barns fantasi och hitta nya vägar
för att barn ska upptäcka böckernas kraft.
Jag frågar om de tänkt använda de fem miljonerna till något speciellt projekt.
Renad svarar att de inte har hunnit formulera något konkret än, men styrelsen vill
att pengarna ska användas för att säkra Tamers fortlevnad:
- Det kan innebära att vi kommer på något nytt sätt att arbeta, allt för att stärka
läsandet och upplevelsen av böcker. I en tid när det sker så mycket begränsningar
i barnens vardag, vill vi att de ska upptäcka ordets frihet, tankens frihet och också
sin egen förmåga att gestalta sin framtid.
Lars Micael Adrian

Fem miljoner kronor – så här motiverar juryn priset:
Med uthållighet och idérikedom har Tamerinstitutet under två decennier stimulerat palestinska barna och ungdomars läslust och kreativitet. Under svåra förhållanden bedriver man ett läsfrämjande arbete av osedvanlig bredd
och mångsidighet. I Astrid Lindgrens anda ser Tamerinstitutet ordets makt
och bokens, berättelsen och fantasins kraft som viktiga nycklar till livsmod,
självkänsla och tolerans.
Priset delas ut den 2 juni i Konserthuset, Stockholm.

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/09
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Renad Qubbej:

Det palestinska samhället
utvecklar bantustansyndrom
- Det håller på att utvecklas ett slags bantustan-samhälle i Västbanken.
De israeliska vägspärrarna gör att hela det palestinska samhället har blivit sönderdelat, berättar Renad Qubbej, generaldirektor för Tamerinstitutet i Ramallah.
Hon berättar att palestinierna inte längre kommer mellan städer eller byar på
grund av de israeliska vägspärrarna utan varje by och stad utvecklar sin egen kultur och språkyttringar.
- Det är så tragiskt för den palestinska sammanhållningen när vi inte längre kan
ha en nationskänsla. Vi märker det på hur barn uttrycker sig. Varje stad utvecklar
sin egen kultur.
Tamerinstitutet är vare sig en religiös eller politisk organisation. Men man verkar i ett samhälle där barn uttrycker sin verklighet, sina vardagstankar. Då kommer självfallet också instängdhet, isolering och avsaknaden av resmöjligheter till
kusiner eller andra släktingar till uttryck i städer som bara ligger ett par kilometer
bort.
Lyckliga ni svenskar som får resa!
Jag träffar lille 13-årige Sofiann, som säger att han ser Jerusalem varje dag, men
inte får åka dit:
- Ni är lyckliga ni i Sverige säger han. Ni kan komma från ett annat land och röra
er fritt. Men vi som bor här är instängda.
Varje år anordnar Tamer en läsevecka. De hundratals personerna i Tamerinstitutets nätverk samlas i januari och planerar årets vecka. Under en aprilvecka får
barnen sedan tillgång till teaterföreställningar, författarbesök, bokdiskussioner
och träffa illustratörer.
2008 nåddes minst 52 000 barn i avlägsna byar och i flyktingläger av kampanjen.
Årets kampanj är ännu inte utvärderad när jag träffar Renad i mitten av april.
Men framför allt får barnen skriva själva. I skrivarverkstäder uppmuntras de att
uttrycka sig, får hjälp med formuleringar och att uttrycka sina fantasier i ord.
I sann Astrid Lindgren-anda
- I sann Astrid Lindgrenanda, som Renad uttrycker det, finns det inget som ska
begränsa barnens fantasi. Och det märkliga är att också de vuxna blir påverkade.
Och Renad Qubbej berättar att boken Lotta på Bråkmakargatan där Lotta ville
flytta hemifrån, vållade viss uppståndelse i Palestina när den trycktes.
I Palestina flyttar ingen flicka hemifrån förrän hon har en man att flytta hem till.
Men bara tanken att så skulle kunna ske, sätter igång en debatt också bland de
vuxna; varför är vi så låsta av konventioner? Varför är flickor inte betrodda med
ett eget, självständigt liv?
8
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Barnens intresse står
i centrum för oss. Det
är barnens behov som
styr hela vårt arbete,
berättar Renad
Qubbej, chef på Tamer
i Ramallah för Jerusalemsföreningens JanOlof Johansson när
han i Ramallah gratulerade till utmärkelsen
Foto: LM Adrian
Men det bästa med läsveckan är trots allt att barnen uppmuntras att skriva själva:
- De bästa uppsatserna trycker vi och sprider. Det sporrar barnen att skriva ännu
mer. De kanske också blir författare så småningom, berättar Renad Qubbej.
Lars Micael Adrian

Diakonias okända arbete under många år
Den svenska biståndsorganisationen Diakonia verkar på flera platser i världen för att stödja hjälpbehövande, fredsinitiativ och personer och organisationer som verkar för att stödja barns rättigheter.
Också i Palestina och Jerusalem har de arbete
bland befolkningen i Gaza och Västbanken:
- Diakonia ser i Tamerinstitutet en oerhörd positiv kraft för att stärka barnens situation, berättar
Christoffer Sjöholm, platschef i Jerusalem och fortsätter:
- Astrid Lindgren har inspirerat till ett arbete för
att stärka mänskliga rättigheter och demokrati.
Christoffer Sjöholm är platschef Tamer är verkligen en värdig vinnare av priset till
för Diakonia i Jerusalem och hennes ära.
- Tamer är för Diakonia en naturlig samarbetshar i flera år kanaliserat pengar
från SIDA till Tamerinstitutet. partner. Genom oss i Diakonia har SIDA under flera år stött deras arbete. Priset är erkännande för det
Foto: LM Adrian
fantastiska arbete, nätverk och barnlitteraturprogram som de byggt upp. Tamer har som mål att stärka barns rätt till kultur och
utbildning och vill stärka deras utveckling till självständiga individer.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/09
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Optimism på Den Gode Herdens skola
Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem utvecklas, eleverna trivs, de
nya data- och naturvetenskapliga institutionerna är snart helt färdiga –
men rektorn har stora problem att få in elevavgifterna.
Efter några dagar i Betlehem på Jerusalemsföreningens skola är det bestående
intrycket glädje och optimism.
I klassrummen, som visserligen saknar både absorptionsplattor i taket för att
dämpa akustiken, eller luftkonditionering och ventilationssystem för att få dräglig
temperatur, står glädjen högt i taket.
De mindre eleverna sjunger barnsånger när de får besök från Sverige.
De äldre blir lite blyga, fnittriga innan de vant sig vid kameran som smattrar i
takt med deras skratt.
- Ska vi fortfarande bara vara flickskola eller ska vi också ta emot pojkar? Vilken
effekt får det i så fall för de muslimska eleverna – om pojkar släpps in på skolan?
De frågorna ställer sig rektor Aida Abumohr.
De kristna eleverna blir allt färre på skolan. I Betlehem är det nu bara Jerusalemsföreningens skola och St Georges som är flickskolor. Alla de andra kristna
skolorna har öppnat för samkönad undervisning.
- Muslimska familjer har mer pengar att betala elevpengen. Visserligen är avgiften låg tack vare bidragen från Sverige, men fortfarande är det många familjer som
inte anser sig ha råd att betala. Och det är de kristna som oftast är de pengasvaga,
berättar rektorn.
Men hon tycker det är viktigt att föreningens skola fortfarande kan vara en kris-

Nu har flickorna ny rosa skoluniform. Här visar de upp påskägg som de hade med sig till
skolan i påskas. Foto: LM Adrian
10
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ten skola med kristna lärare och en skola där man möts över kultur- och religionsgränserna. På det sättet bidrar skolan till fred och försoning och erbjuder såväl
kristna som muslimska flickor i Betlehemsområdet undervisning. Om flickor har
varit bänkkamrater i upp till tolv år, menar rektorn, har de byggt broar över gränser som leder till förståelse för varandra i en region där dessa kontakter inte är alltför vanliga.
LM Adrian

Kvalitén på undervisningen är hög. Ofta når flickorna de bästa resultaten i studentexamen
på hela Västbanken. Foto: LM Adrian

Första professorn i religionernas
teologi på plats i Jerusalem
Samarbetet mellan Sverige och Mellanöstern, mellan Lunds Universitet
och Svenska teologiska Institutet (STI) och mellan judendom, kristendom
och islam har tagit ett stort kliv framåt.
Söndagen den 19 april mottogs Jesper Svartvik, Lund, som professor vid STI i Jerusalem. Professuren är uppkallad efter Harwardprofessorn och stockholmsbiskopen Krister Stendahl och benämns ”Professuren om religionernas teologi”.
Men redan två veckor tidigare skedde den egentliga professorsinstallationen i
Lund.
Svenska kyrkan och Lunds universitet delar på kostnaden för professuren och
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/09
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Kjell Jonasson, Jerusalem (t v), Jesper Svartvik, biskop Munib Younan och direktorn Håkan
Bengtsson, föreståndare på STI sedan två år, kan nu tillsammans bygga vidare på det uppdrag
STI har att fördjupa kunskaperna om judendom, kristendom och islam. Foto: LM Adrian
det är tänkt att Jesper Svartvik, som skrev sin doktorsavhandling år 2000 om Markusevangeliet, ska pendla mellan Lund och Jerusalem.
Många prominenta på plats
Vid installationen i Jerusalem var Sverige väl representerat, dels genom generalkonsuln i Jerusalem Nils Eliasson, dels av ditresta svenskar som ordföranden
Sören Ekström och nästan hela styrelsen för Svenska teologiska Institutet med
Svenska kyrkans internationella chef Margareta Grape i spetsen.
Men där fanns också f ärkebiskopen K G Hammar som ingår i STI:s internationella råd, dekaner och prefekter från Lunds universitet, Lunds Missionssällskaps
Bengt Ingvarsson, lokala kyrkoledare som biskop Munib Younan, Svenska kyrkans utsända i Betlehem och Jerusalem Inger och Kjell Jonasson, tidigare föreståndare på STI som Göran Larsson och Tina Haettner-Blomquist.
Men på plats fanns också många lokalt boende svenskar och andra som har STI
som sin oas i den jäktiga och religiöst mångfacetterade staden Jerusalem.
STI:s historia
STI blev till i början av 1950-talet när Svenska Israelsmissionen grundades. Via
Kyrkan och Judendomen tog Svenska kyrkans Mission (SKM) över på 80-talet och
i dag har STI en egen styrelse som sorterar under kyrkostyrelsen i Uppsala.
Huskropparna där STI har sin bas, kallat Bet Tabor, vann pris för vackraste fastighet i Jerusalem för några år sedan. Här finns ett 20-tal övernattningsrum, bibliotek och samlingssalar, förutom en underbar trädgård. Och hit är det tänkt att studenter från Sverige och hela världen ska fortsätta komma för att lära mer om de tre
religioner som kallas för Abrahams barn.
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Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/09

Sv_Jerusalem_2_2009:Sv_J

09-05-06

10.35

Dialog i centrum
När STI grundades var det för att stimulera till dialog mellan dessa tre
religioner (fast ordet dialog är ett
senare påfund). Under decennierna
som har gått sedan dess har tusentals
personer från Sverige och övriga världen i Taborhuset funnit, inte bara en
vederkvickande fristad, utan också
en inspiration till fördjupande teologiska studier.
Nu är det tänkt att Jesper Svartvik
ska vidareutveckla detta arbete tillsammans med den nuvarande föreståndaren, teologie doktorn Håkan
Bengtsson.

Sida 13

Från Svenska Jerusalemsföreningen uppvaktade Britt Bergman och Jan-Olof Johansson vid
Jesper Svartviks invigningsceremoni i Jerusalem. Foto: LM Adrian

Stora förväntningar
Euforin gick det inte att ta miste på
när talare efter talare vid välkomstceremonin i Jerusalem uttryckte förhoppningar om vad detta nya, unika steg kan
innebära.
- Skillnader mellan religioner ska förstås i dialog. Och trots olikheter ska vi här
bygga broar mellan religioner, sa professorn Lynn Åkesson, tillika dekan för
humaniora vid Lunds universitet.
Och dekanen vid teologiska fakulteten i Lund, Fredrik Lindström, spädde på:
- Lund och STI har mycket gemensamt. Många är de studenter från Lund som
här i Jerusalem har blivit utmanande. Bland dem finns också Jesper Svartvik. Det
är viktigt att vi här fokuserar på hur vi ser på varandra i ljuset av den egna religionen. Ingen religion är ensam på arenan och här på STI kommer studenter från
hela världen att tolka de judiska, kristna och muslimska texterna.
Lars Micael Adrian

Den i Sverige välkände
profilen Göran Larsson,
numera bosatt i Jerusalem och deltidspräst på
STI var självfallet på
plats vid Jesper Svartviks mottagning som
professor. Foto: LM
Adrian
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KG Hammar:

Närma oss varandra med nyfikenhet!
- Det är i Sverige ovanligt att man uppkallar en professur i någons
namn. Men Krister Stendahl har betytt mycket. Denna professur är ett
uttryck för den aktning för Krister Stendahl som många känner.
Så inledde f ärkebiskopen tillika professorn KG Hammar sitt tal i Jerusalem om
Krister Stendahl, som gett namn till den nya professuren om religionernas teologi.
KG blev redan under studietiden själv djupt påverkad av Stendahl och hans inkluderande, teologiska grundsyn.
I sitt tal uppehåll sig Hammar sig bland annat vid Stendahls förmåga att tolka
bibeln; inte vad som står, utan vad det egentligen betyder, det som står.
- Vi måste våga ompröva vår egen tro – om den också ska kunna vara relevant
för andra, fortsatte Hammar och berättade att Krister Stendahl i USA blev medveten om den religiösa pluralism som finns där. Sen tolkade han Nya Testamentets
texter utifrån detta, och citerade bland annat Paulus brev till galaterna (där det
fanns en enda trosuppfattning) och brevet till korinterna (där den kristna kyrkan
levde mer i ekumenik).
Och just detta kan vara betydelsefullt i Jerusalem där det finns så många religiösa människor och så många trosinriktningar bland utövarna inom varje religion.
- Utgångspunkten i en dialog måste vara att ”du kan ha rätt”, och ”jag kan ha
rätt”, och Jesus är ett ljus i världen.
- Vi måste bli medvetna om våra egna begränsningar. Det finns alltid mer att
säga om Gud. Uppenbarelsen pågår ständigt. Vi bör vara nyfikna när vi möter de
andra, sa KG och citerade Krister Stendahl:
- ”Jag behöver inte prata illa om andra kvinnor bara för att jag älskar min egen
hustru.”
Och KG avslutade sitt välkomsttal till Jesper Svartvik med orden:
- Kärlek och sanning kan aldrig separeras. Det finns många vägar till förståelse,
men glöm aldrig att alltid sjunga kärlekens sång!

KG Hammar (t h) ingår
i Svenska teologiska
institutets (STI) internationella råd. Jesper
Svartvik (t v) är professor i religionernas teologi
i Jerusalem och i Lund,
där Fredrik Lindström är
dekan. Foto: LM Adrian
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Jesper Svartvik:

Schackspel som modell för dialog
- Är ”den andre” vän, fiende eller familjemedlem?
Om de tre religionerna judendom, kristendom och
islam och som tillhör samma ”familj”, som ibland
kallas vän och ibland fiende, handlar Jesper Svartviks professur.
Svartvik själv betonar betydelsen av att ständigt ha
många fokuspunkter i dialogen med de andra och att utgå från aktuella frågeställningar:
- Det är nu levande människor som möts, inte mänskor som levde för länge
sedan. De religiösa texterna tolkas av oss. Men texterna tolkar också oss själva, sa
Svartvik och fortsatte:
- Tro kommer från det man hör. Inte från vad präster säger – utan av vad de som
lyssnar faktiskt hör.
Därefter drog Svartvik paralleller från ett schackspel när det gäller dialogen,
eller förhållandet, mellan judendom och kristendom:
- Står bonden i schackspelet i vägen för kungen, dvs står judarna i vägen för
kristendomen? Eller har kristna ett förhållande till judendomen som bygger på att
”bonden blir någon annan” när han når den andra sidan på spelplanen?
- Många kristna accepterar inte judar för vad de är utan vad de kommer att bli,
dvs omvända till Kristus.
Och Svartvik citerade därefter tre bibelversar ur Romarbrevet (10:4, 11:25 och
15:8):
- Judar finns i dag, inte i dåtiden eller för något de kommer att bli. Judendomen
är inte passé.
Och för att fortsätta parallellen med schackspelet:
- Kungligt blod rinner i alla människor, och därför är också bonden (läs juden)
en kung. Blir bonden (juden) utslagen, så är det faktiskt kungen som blir schackmatt.
Och med den formuleringen vill Svartvik arbeta som professor i religionernas
teologi på halvtid i Lund och på halvtid i Jerusalem.
Och med inspiration från Stendahl, sa han:
- År 1991 konstaterade Krister Stendahl att Svenska teologiska institutet funnits
i Jerusalem i 40 år och att det skulle behövas minst 40 år till för att nå fram i dialogen mellan judendomen och kristendom. Och 40 år efter år 1991 – ja, då har jag just
blivit pensionär. Under åren fram till dess vill jag leva i dialog med ”de andra”,
som vän och familjemedlem.
Sannolikt kommer dialogen också att fokusera på både mötet med islam och
med de kristna i Jerusalem och bland palestinierna, även om installationsföredraget mest handlade om relationen mellan judendomen och kristen tro.
LM Adrian
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Birgittamöten i Jerusalem, resa och studiecirkel
Den heliga Birgitta är en av de mest betydelsefulla svenska personerna. Hennes sista resa gick 1372 till Jerusalem och det heliga landet. Här fick hon
några av sina viktigaste uppenbarelser.
Nu finns möjligheten att genom en studieresa följa i Birgittas fotspår i Jerusalem och Betlehem. På hemmaplan studerar vi hennes texter tillsammans.
Sedan reser gruppen till Jerusalem för att besöka de heliga platserna och
möta dagens Birgittasystrar. Vi bor på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem (halvpension) och deltar i firandet av Birgittadagen den 7 oktober med
gudstjänster och föredrag.
Studieresan arrangeras av Bilda och Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem och äger rum den 6 till 12 oktober 2009. Beräknad kostnad per person
är 12.000 kr. Antalet platser är begränsat.
Kontakta hakan.bengtsson@svenskakyrkan.se eller
sune.fahlgren@bilda.nu för mer information.

Ordföranden Gunnar Weman:

Möte med Svenska
Jerusalemsföreningen – i Betlehem
Svenska Jerusalemsföreningen (SJF) är ur ett större svenskt perspektiv
något ganska litet; en skola och ett sjukhus som drivs, respektive förvaltas,
med insamlade medel utan något stort kansli i bakgrunden.
Tidskriften är föreningens ansikte utåt, som med åren gett SJF ett väl inarbetat
namn eller varumärke – något som föreningen inte gärna byter bort mot något
annat. Det goda namnet SJF måste likväl om och om igen förklaras, för att verksamheten och engagemanget skall bli begripligt. Det är alltså faktiskt så, att vi trots
namnet möter Svenska Jerusalemsföreningen – i Betlehem.
Betlehem
Betlehem (alltså på Västbanken) har varit en kristen stad; idag är kanske inte mer
än 30% av befolkningen kristen. I Bet Sahour och Beit Jala består befolkningen alltjämt till övervägande delen av praktiserande kristna (cirka 85 procent). På hela
Västbanken är det kanske bara 1-1,5 procent av befolkningen som idag räknas till
den kristna delen av religionsstatistiken.
Betlehem står ju för oss alla fram som en av evangeliets nyckelplatser: Bebådelsen i Nasaret i Galiléen, Jesu födelse i Betlehem i Judéen och så Kristi lidande,
död och uppståndelse i Jerusalem.
16

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/09

Sv_Jerusalem_2_2009:Sv_J

09-05-06

10.35

Sida 17

Jerusalemsföreningens ordförande Gunnar Weman vid årshögtiden i januari Stockholm.
Foto: LM Adrian
I Betlehem – med det stora paradtorget, som upprustats med svenska pengar via
SIDA och som även har ett nybyggt arkeologiskt museum (inkl en stor utställning
av julkrubbor från hela världen) – ligger alltså Födelsekyrkan från början av 300talet; dess klockor kallar till gudstjänst nu och då.
I andra ändan av samma torg ligger moskén med sin minaret och böneutropare.
Mötet mellan de olika representanterna för dem som kan kalla sig Abrahams
barn kunde börja här – och för den delen fortsätta på de platser, där den israeliska
regimen tillåter en dialog mellan de tre stora monoteistiska världsreligionerna
genom att människor kan färdas fritt för att möta varandra…
Det angelägna samtalet
När man som besökare ser och upplever den faktiska situationen på Västbanken,
är det mycket av förtroendeskapande samtal som man tycker borde kunna ta sin
början, men som ändå inte blir verklighet, eftersom misstron är så djup. Olika fundamentalistiska grupper utnyttjar i sin radikalitet varje incident för sina syften.
I Amnestys tidning för december 2008 rapporterade Sveriges Radios korrespondent Vanna Beckman från ett återbesök, som hon summerade med orden: ”Den
enda stora förändringen är ju att allt har blivit sämre för dem har det värst”.
Desto viktigare är det då att bli delaktig av den djupt meningsfulla symbol för
det angelägna samtalet, som finns i birgittinernas relativt nyöppnade konvent i
Betlehem. I kapellet, ”som ju är kärnan i allt det vi gör” som en syster sade, finns
på ena långväggen tre stenar med var sin symbol för de tre monoteistiska världsreligionerna: Davidsstjärnan för judendomen, två händer i bön för den kristna kyrkan och ett icke-föreställande geometriskt mönster för den muslimska gemenskapen.
- Vi ber, sade systern, för den ekumeniska, världsvida freden – inte minst här där
Guds son blev en av oss”.
De tre stenarna talar sitt tydliga språk om vad några engagerade människor
söker fullgöra utifrån det som de upplever som sin kallelse.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/09
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Barriären som skiljer palestinier i Betlehem från judar och palestinier i Israel skär genom
Betlehem, Beit Sahour och Beit Jala där skolan ligger. Foto: J O Aggedal
Anpassningen till den faktiska verkligheten visade den palestinske taxichaufför
som lät en dagstidning på hebreiska ligga väl synlig innanför bilens framruta så
länge han körde i Jerusalem och som bytte ut tidningen mot en palestinaschal när
han körde in i Betlehem. När han stoppades vid en israelisk vägkontroll och visat
sitt pass sade han på hebreiska ”Välsignat vare landet” – och kunde köra vidare.
Vardagligheterna med polisens och soldaternas tydliga närvaro visar, att när det
gäller relationerna folken emellan finns det inte någon ”objektiv” sanning; allt
beror på vem som berättar om de händelser som inträffat och de åtgärder som vidtagits. Allt har minst två sidor eller perspektiv!
En israelisk statsvetare säger klarsynt att vi, för att komma närmare den faktiska situationen, måste lära oss se med den andra sidans ögon och därmed också försöka förstå vad som är den andra sidans sanning.
En palestinsk poet har betecknat konflikten som en kamp mellan olika minnen.
”För att nå fred måste vi se varandras ångest, längtan och hopp”.
En fredsskapande skola
På ett unikt sätt bygger SJF genom skola och sjukhus för fred i denna helt absurda
situation. Det handlar om ett vardagsarbete för människor som söker livsmening i
sin alldeles vanliga vardag.
Ännu 2000 var flertalet av de 400 eleverna på Den gode herdens skola kristna –
idag (2009) uppgår de kanske bara till 25 procent. Med alltjämt en majoritet av
kristna lärare är religionsdialogen viktig – och ett tecken och en utmaning för
övrigt också i Sveriges mångkulturella situation!
Skolans bidrag att öva eleverna i samverkan och respekt för varandra måste i
sig anses vara en fredsskapande faktor in mot en framtid, som naturligtvis ingen
känner.
Med som sagt 75 procent muslimska elever bland skolans 400 flickor diskuterar
skolans kollegium hur man kan stärka de kristna elevernas närvaro – som ett
18
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bidrag till att dessa familjer kan stanna kvar i
området i stället för att sälja sina hus och
söka sin framtid någon annanstans i världen.
Kan det vara en modell att släppa in pojkar
på skolan, så att hela familjegrupper kan ta
del av skolans omvittnat goda undervisning?
Kan å andra sidan ett sådant beslut innebära att muslimska familjer då drar undan
sina flickor från skolan och den därigenom
förlorar sin unika möjlighet att genom
utbildning och kunskap stärka den palestinska kvinnas ställning på Västbanken? Förskola, grundskola och gymnasium fram till
studentexamen – så fungerar skolan som
något av ett tecken och en plats för drömmar
om ett annat liv än det som präglas av motsättningar och storpolitik.
Murmålningarna på den palestinska
sidan är ofta sarkastiska, drastiska,
Skolan och omvärlden
När vi i november 2008 dels skulle avtacka ironiska och kanske hoppfulla. Här en
skolstyrelsens ordförande Lydia Araj för ”omvänd bild”, en palestinsk flicka
hennes mer än 20-åriga tjänst innebar det visiterar en israelisk soldat. Foto: JO
samtidigt att skolan infogades mer tydligt i Aggedal
den lutherska kyrkans gemensamma skolprogram i fråga om pedagogik, skolavgifter och lärarnas lönesättning genom att
biskop Munib Younan efterträdde Lydia Araj som ordförande.
Mitt i denna högtid med tal, gåvor, tårta och juice var det helt uppenbart hur det
politiska skeendet låg alldeles under ytan. En journalist, som var närvarande för
en lokal tidning vid denna festlighet, ville intensivt tydliggöra för mig att varje
liten kris kunde utlösa nya behov av strider.
Han uttryckte med sina ord vad också Göran Rosenberg påpekat: Små skälvningar kan utlösa stora skrev; men han har också ett viktigt tillägg:
- Kanske kan någon av dessa små skälvningar utlösa fred och försoning i stället
för krig och söndring.
Jag provade en sådan tanke med den palestinske journalisten: ”Tänk om det blir
så att den ekonomiska krisen världen över kommer att leda till att mindre pengar
utifrån kommer att flyta in i Israel – kan en sådan kris leda till en förändring”? Jag
fick intrycket att han inte ens tänkte ut den tanken och möjligheten. Han var fast i
sin övertygelse om att oförrätterna måste få ett slut för att samtalen om fred skulle bli möjliga.
Ett slags Moment 22
Därmed var egentligen de samtal som han längtade efter redan villkorade! Och
gissningsvis blir det så under oöverskådlig framtid att både israeler och palestinier förser varje samtal med så många förbehåll, att det blir svårt för dem att bli
beredda att dela ansvaret för den alldeles nödvändiga freden som i och för sig alla
längtar efter.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/09
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Hela situationen är ett slags förtvivlat moment 22; vad som än görs, överröstas
försoningens röster av deras som är så säkra på att endast de kan ha rätt och att
deras rätt måste segra till deras Guds ära. Så länge som människor förminskar Gud
på detta sätt, kan de naturligtvis inte underordna sig Guds vilja som något större
och mer omvälvande än vad de själva kan föreställa sig. I det stora och det lilla illustrerar därmed den till synes olösliga konflikten att människorna älskar mörkret mer
än ljuset – eller om vi så vill att de inte ens är överens om vad ljuset och mörkret är.
Skolan och vardagen
Den relativt nyutnämnda rektorn Aida Abumohr känner sin skola efter knappt 30
år som lärare i fysik, biologi och kemi. Hon har i sin nya vardag fullt upp att säkra
skolans verksamhet bland människor, som med tilltagande arbetslöshet får allt
svårare att bära barnens skolavgifter. Tack vare ett svenskt årligt stöd på cirka 3,5
miljoner kronor, uppgår barnens terminsavgift till ”bara” till mellan 1 400 och
1 800 kronor per termin (den lägsta skolavgiften av alla privatskolor i området).
Rektor och skolstyrelsen har möjlighet att gå in med stöd till de fattigaste via
SJF:s särskilda stödfond, så att ingen av ekonomiska skäl skall behöva avsluta sin
skolutbildning i förtid.
Det tillhör också rektors uppdrag att visa runt på skolan för de besöksgrupper,
som är kloka nog att besöka Västbankens och hennes skola. Hon fick under hösten
2008 lön för mödan att guida runt på skolan, när en studiedelegation från Sollentuna församling efter sin hemkomst kunde inspirera sitt kyrkoråd att åren 20082010 anslå 50 000 kronor per år för att de nya undervisningssalarna skulle kunna
få den utrustning som fattas!
Skolan och framtiden
Vad annat har en rimlig framtid för sig än just detta med tjänst och förbön mot
bakgrund av allt det som har med historia, mark, vatten, makt och religion att göra
i denna del av världen! Det sista som människan får ge upp är hoppet – därför fortsätter också Den gode herdens skola att med sitt program verka för en mer mänsk-

Rektor Aida Abumohr har svårt
att få det att få skolans ekonomi att
gå ihop; allt har blivit dyrare och
arbetslösheten ökar. Jerusalemsföreningen har nu instiftat en fond
för helt obemedlade skolbarn som
finansieras genom de bidrag som
flyter in från Sverige – och som så
väl behövs. På bilden syns flickornas intyg att de har rätt att gå upp
i studentexamen, tawjii. Foto: LM
Adrian
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lig framtid för åtminstone några av dem som har sin vardag i Betlehem och dess
närmaste omgivning.
För SJF betyder detta att skola och sjukhus måste få vidareutvecklas som tecken
på att det också finns annat än konflikter som kan tala. Det stora med skolan och
sjukhuset är att de är byggda i kärlek och välintegrerade i sitt sociala sammanhang
i Betlehem – och framför allt livsavgörande för dem som kommer i kontakt med
dem. Tio år efter studentexamen noterade två tidigare elever, som båda fortsatte
på Betlehems universitet, att åren på Den gode herdens skola – så långt! – hade
varit deras bästa år.
Ett sådant betyg räcker gott som motivering för fortsatt stöd och engagemang!
Gunnar Weman

Nu är de naturvetenskapliga institutionerna färdiga på skolan och inspekteras av rektor
Aida Abumohr och direktorn Jan-Olof Johansson. Sollentuna församling har satt av pengar under två år för att utrusta dessa med laboratorieutrustning och bänkar – ett lovvärt initiativ som gläder skolans elever och lärare. Foto: LM Adrian

På tal om Den gode herdens skola – ur en predikan på Jungfru Marie Bebådelsedag
i Storkyrkan:
Inte misstro – utan en framtidstro, som har sin grund i tilliten till treenig Gud. Inte är
Jerusalemsföreningens flickskola i Betlehem något stort och spektakulärt. Inte desto
mindre kan den ge grundläggande undervisning för 400 flickor. Den fungerar som ett
slags hemlighetsfull fortsättning på jungfru Marias ja till Guds uppdrag: Det i världens
ögon lilla och obetydliga, som får bli till välsignelse genom Guds ingripande!
Med jungfru Marias bekräftande ord utmanas vi att leva tillsammans med henne
inför det, som övergår oss och vår värld.
• Vi ber i nöden: Gud förbarma dig över oss alla och ge oss din fred.
• Vi sträcker oss mot himmelens och jordens Gud och bekänner i förväntan: Gud,
”Du är större än mitt hjärta, du som allting kan och vet... som är evig; som är nu”!
• Vi kallas att tjäna med det som är våra gåvor – för att världen skall bli åtminstone
litet mänskligare och litet mer beboelig!
(G W-n)

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/09

21

Sv_Jerusalem_2_2009:Sv_J

09-05-06

10.35

Sida 22

Gåvoredovisning
Minnes- och hyllningsgåvor till Den Gode Herdens skola
Gåvor har skänkts till minne av:
Daniel Larsson, Brita Lindberg, Kerstin Hellström, Alice Liljengren, Karl-Anders
Bengtsson, Bertil Helgesson, Mikael Selmosson, Inga Rydin, Febe Nilsson, Solveig
Lögdberg, Els-Eva Lundberg, Birgit Bram Olsson, Iréne, Anna Råmbin, Edvin
Larsson, Erland Björklund, Ivan Johansson, Sven Sundberg, Ingemar Hansson,
Tore Höcking, Margit Skoglund.
Gåvor har skänkts vid födelsedag för:
Gunnel Tostar 75 år, Yvonne Hedén 50 år, Ingrid Nilsson 80 år, Torbjörn Stille 60
år, Ingvar Laxvik 80 år, Eva Knutson-Hall, 65 år, Anna Timm 75 år, Birgitta Rudberg 80 år, Ulla Carlson 70 år, Anna-Lena Svensson McCarthy 60 år, Gunnar o Barbro Weman, Stig Karlsson 80 år, Magnus Ottosson 80 år, Anne-Marie Billing 80 år.

Inkomna gåvor
1 september 2008 - 29 april 2009 jämfört med samma period föregående år
2009
Medlemsavgifter
36 600
Faddergåvor
215 926
Allmänna gåvor till skolan
820 889
Minnesgåvor
88 175
Födelsedagsgåvor
44 905
Andra hyllningsgåvor
18 600
Skolombyggnation och utrustning till skolsalarna 82 800
Sjukhusbyggnad
5 073
Kollekter
1 524 390
Summa kronor
2 837 358

2008
38 300
212 699
708 252
49 080
45 744
7 300
0
33 280
1 438 276
2 532 931

Styrelsen tackar varmt för alla gåvor!
Ny rutin för gåvoredovisning (se sidan 4)

Ny medlemsavgift!
Årsmöten är som regel väl förberedda och förslagen ligger klara. Men i en förening
som Svenska Jerusalemsföreningen med ett starkt engagemang bland medlemmarna kan det hända saker även på ett årsmöte.
Vid senaste årsmötet var det en av mötesdeltagarna som tyckte att medlemsavgiften var alldeles för låg. Förslaget var att höja den till 150 kronor. Förslaget antogs
enhälligt!
Alltså är medlemsavgiften nu 150 kronor. Om du redan betalt in avgiften för i år
behöver du inte betala in något tillägg. Men det finns inget som hindrar!
Styrelsen
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Bön för Gaza
Livets Gud och hoppets Gud
Vi vet att du hör förtvivlans och lidandets rop
Därför kommer vi inför dig
När bomber skjuts över Gaza
När raketer faller över södra Israel
som dödar, skrämmer och förstör

skadade och traumatiserade
Vi ber för israeliska och palestinska
ledare
att de ska få mod att besinna sig och se
och handla för folkens
och allas gemensamma bästa, och få
stopp på allt våld och övergrepp.

Vi ber för alla offer för krigets vanvett
Särskilt för dem som mist sina barn och
nära anhöriga
För de skadade, för de som gett upp hoppet
Vi ber för Gazas många barn och ungdomar
att de ska behålla hoppet om en värdig
framtid

Gud,
Du som fortsätter kalla oss att arbeta
för rättvisa, fred och försoning
i en värld märkt och sårad av orättvisa,
våld och likgiltighet
Fyll oss med ett hopp bortom allt förnuft!

Vi ber för läkare, sjukvårdare och
humanitära hjälparbetare
som i all nöd och kaos försöker hjälpa

Gud förbarma Dig!
Kriste förbarma dig!
Gud förbarma dig!
Kjell Jonasson

Hjälp – dollarn stiger!
Och det får konsekvenser för Svenska Jerusalemsföreningen. Vi skickar pengarna
till Den Gode Herdens skola i amerikanska dollar och när den stiger går det åt mer
insamlade svenska kronor.
Har du möjlighet att öka ditt givande behövs det än mer nu! Tack!
Styrelsen

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/09
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på framsidan (ej adressidan).
Adressändringar och retur till
Svenska Jerusalemsföreningen
Kyrkogatan 6,
352 34 VÄXJÖ

Adresser i Det Heliga Landet
Vår skola i Betlehem har adressen: The Good Shepherd’s Swedish School,
P.O.B. 64, Betlehem, via Israel. Tel och fax Betlehem 00 972-2-2742204.
Sjukhusets namn och adress är: Hussein bin Talal’s Hospital, P.O.B. 67,
Betlehem, via Israel.
E-post till skolan: gsss@p-ol.com
Föreningens representanter: Arnold och Sylvia Hjertström,
SJS Office, P.O.Box 251 62, 973 00 Jerusalem, ISRAEL.
e-post: arnoldhjertstrom@yahoo.com
Ring gärna dem om du är i Det heliga landet och vill besöka skolan eller veta mer
om SJF.

Adresser i Sverige
Jersualemsföreningens hemsida: www.jerusalemsforeningen.se
Svenska Jerusalemsföreningens ordförande: TD, ärkebiskop emeritus Gunnar
Weman, Mjölnarv. 8, 193 33 Sigtuna. E-post: gunnar.weman@swipnet.se
Direktor och sekreterare: Domprost Jan-Olof Johansson, Kyrkogatan 6, 352 34 Växjö,
tel och fax 0470-309 45, ansvarig utgivare för tidskriften. E-post: sjs@brevet.nu
Redaktör för tidskriften: Lars Micael Adrian, Svärdgränden 11, 224 75 Lund,
tel 046-18 88 10, fax 046-15 86 90, e-post modgun@telia.com
Ansvarig för fadderbarnsverksamheten: Britt Bergman, Körsbärsvägen 6,
114 23 Stockholm, tel och fax 08-673 12 15, mobil 070-573 12 23.
Lundakretsen:
Kristina Lindström, Nyckelkroken 15, 226 47 Lund, tel 046-13 66 06. e-post:
kristina.lindstrom@comhem.se
Norrköpingskretsen:
Jonas Agestam, Solhem Alsäter, 605 97 Norrköping, tel 011-33 52 06. e-post:
jonas.agestam@svenskakyrkan.se
Växjökretsen:
Richard Grügiel, Öjaby Prästgård, 352 50 Växjö, telefon: 0470-70 49 46 (e),
697 55 (tjr+fax), 691 45 (b), 070-541 58 58. Mail: Richard.Grugiel@svenskakyrkan.se

Årsavgiften, som ger rättighet att få tidskriften är minst 150 kr.
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