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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 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.

Inför julen – bildmaterial till församlingsbladet
Jerusalemsföreningen har tagit fram bilder och text om barnen i Betlehem och
föreningens arbete bland flickorna på Den Gode Herdens svenska skola

Du som vill använda Dig av dessa bilder och text, hör av Dig till redaktören
Lars Micael Adrian på e-post: modgun@telia.com – så får Du bilder och text fär-
diga att fritt använda - eller som underlag för egen bearbetning!
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Direktorn har ordet:

Gudstro – mer regel än undantag!
Religionssociologer siade på 1960-talet om redu-
cering av de gudstroendes antal i världen till en
näst intill omärkbar sekt i en sekulär omgivning
på 2000-talet.

Jag kommer ihåg hur min egen lärare i reli-
gionssociologi Berndt Gustafsson förutspådde
detsamma för den svenska kristenheten men tillade att det är er uppgift som blivande präs-
ter att se till att denna profetia kommer på skam.

Vad det är som gjort att sociologerna inte fick rätt låter sig inte så entydigt förklaras. Sett
i ett globalt perspektiv har utvecklingen av gudstron blivit den totalt motsatta. Idag är
gudstro mer regel än undantag.

God is Back, (Gud är tillbaka), är en bok som ett par journalister vid tidskriften The Eco-
nomist kommit ut med under året och som tar upp frågan om gudstrons utbredande i värl-
den.

Gudstron är inte ofta en privat angelägenhet utan påverkar både sociala och politiska
sammanhang.

Gud finns nog inte
Under sommaren har en debatt pågått i Sverige om ateism kontra gudstro, inte minst ani-
merad av Humanisternas annonskampanj under slogan Gud finns nog inte.

Dagens Nyheters ledarredaktion konstaterade i början av sommaren att problemet inte
är ”att människor tror på Gud, utan att vissa tror på ett repressivt, fanatiskt och för omgiv-
ningen skadligt sätt”.

Slutsatsen författarna till boken God is Back drar är att vi måste lära oss att leva med
Gud, men kämpa för pluralism. 

Den kampen har de kristna i Det heliga landet kämpat länge och fortsätter att göra. Men
i en alltmer radikaliserad och fundamentaliserad religiös omgivning, med ett allt större poli-
tiskt tryck, fortsätter kristna att lämna inte bara Det heliga landet utan hela Mellanöstern.

Stödet för Jerusalemsföreningen ökar
När vi nu i Svenska Jerusalemsföreningen gör bokslut för det gångna verksamhets- och
läsåret kan vi återigen konstatera att stödet för skolan har ökat. Det stödet är samtidigt ett
stöd för de kristna i Betlehem och därmed också för den fungerande pluralism som är en
förutsättning för fred. 

Även om vår skola bara är en av många skolor i Betlehem, är den för de barn som går
där avgörande viktig och den är ett bland flera tecken på samexistens och pluralism i en
tid då det inte finns något alternativ till att leva sida vid sida med olika uppfattningar och
tro.

Vi har nu inför höstterminen och den kommande julen återigen vänt oss till försam-
lingarna i Svenska kyrkan och vädjat om gåvor och kollekter. Om du som läser detta för
denna vädjan vidare till kyrkorådet i din församling blir effekten säkert ännu bättre. 

Dessutom behöver vi alla enskilda gåvor, stora som små. Ett sätt som blir mer och mer
vanligt är att man istället för blommor och presenter till varandra ger en gåva till Den
Gode Herdens skola. Vi talar om i slutet av tidskriften hur man gör.

Tack vare alla gåvor så har skolan startat igen efter sommarlovet. Nästan 400 flickor är
i full gång på sin skola i vanlig ordning. �

Jan-Olof Johansson, direktor 
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Ingemar Karlsson 
till Jerusalemsföreningen i Lund

Lundakretsen av Svenska Jerusalemsföreningen inbjuder till 
föredrag – och kort årsmöte 

Domsöndagen, den 22 november kl 18

Café S:t Mikael, Kiliansgatan 9, Lund

Föredrag av f.d. ambassadören, teol och fil hedersdoktor Ingmar Karlsson:

"Går vi mot civilisationernas krig?"

Välkommen!

Ingen föranmälan!

4 Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/09

Naim Ateek:

Jerusalem – en delad stad

Hetare en någonsin är frågan om Jerusalem som israelisk eller israelisk –
palestinsk stad. Till och med på högsta politiska nivå i USA och i Israel
råder det delade meningar om bosättningarnas legalitet. USA trycker på för
att få Israel att avbryta all husbyggnation på Västbanken. Men i Jerusalem
fortsätter palestinier att fördrivas från sina hus. Vem har rätt att bo var?

Prästen Naim Ateek är grundare av det kristna ekumeniska befrielseteologiska
centret Sabeel i Östra Jerusalem. Han pläderar för Jerusalem som en stad som är
delad (shared – inte devided) mellan judar, muslimer och kristna. Här berättar han
om sina tankar om staden Jerusalem:

Frågan om Jerusalem är en av de fyra huvudfrågor som måste behandlas för att
lösa den israelisk-palestinska konflikten. De andra är bosättningarna, gränserna
(en eller två stater) och flyktingarna.

Historiska fakta
I delningsplanen av 1948 var tanken att staden Jerusalem skulle vara skild från två-
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S

Är Jerusalem en åtskild stad – eller en stad som kan delas av judar, muslimer och kristna?
Foto: LM Adrian

Karta över det Jerusalem som håller på att skapas – nämligen en stad där den judisk-israe-
liska befolkningen håller på tränga ut den palestinska befolkningen. Palestiniers rätt att
bygga ut sina hus är nästan obefintliga, vilket inte gäller för judiska familjer som har lätt
att få bygglov. Den röda linjen är där muren är byggd eller planerad – vilket leder till att
stora delar av det palestinska Jerusalem är avskilt från övriga Västbanken. Foto: LM
Adrian
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S statslösningen. Avsikten var att staden skulle styras som en separat enhet under
FN. Så blev det inte. Efter kriget 1948 styrdes västra Jerusalem av Israel och östra
Jerusalem av Jordanien.

Under kriget 1967 ockuperade Israel såväl östra Jerusalem som resten av Väst-
banken och Gazaremsan. Sedan dess har den israeliska regeringen följt en plan att
judifiera eller judaisera Jerusalem, det vill säga göra Jerusalem till en judisk stad.
Grunden till detta är antagandet att Jerusalem tillhör Israel och måste förbli det
judiska folkets och staten Israels eviga huvudstad.

Den israeliska regeringen har utvidgat staden och omgett den med judiska
bosättningar som i stor utsträckning är belägna på palestinsk mark. Regeringen
har också försökt kontrollera den demografiska utvecklingen genom att begränsa
andelen palestinska invånare till ungefär 28 %. Israel har konfiskerat palestinsk
mark, nekat palestinier rätten att vara bosatta där och gradvis stängt av Jerusalem
från resten av Västbanken. De flesta palestinier kan inte ta sig till Jerusalem om de
inte beviljats särskilda tillstånd som det är mycket svårt att få.

Jerusalem viktig för alla palestinier
Trots att östra Jerusalem var palestiniernas centralort på Västbanken, har Israel
tvingat dem att klara sig utan att ha tillträde till staden. De mest slående exemplen
gäller religionsutövning och sjukvård. Både de kristnas och muslimernas viktigas-
te heliga platser finns i Jerusalem. De flesta palestinier kan inte ta sig till Jerusalem

för att utöva sin religion.
Samma sak gäller sjuk-
domsfall. De bästa palestin-
ska sjukhusen finns i Jeru-
salem. Palestinier bosatta
på Västbanken kan inte ta
sig till sjukhusen i Jerusa-
lem utan tillstånd.

Israel har ignorerat de
många FN-resolutionerna
om Jerusalem och fortsatt
att kränka palestiniernas
humanitära och politiska
rättigheter. Den israeliska
statsmakten gör som den
behagar i Jerusalem och
ingen har förmågan att få
slut på dessa kränkningar.
Även om Israel gör gäl-

Den israeliska fredsaktivisten
Jeff Helper med en karta över
det Storjerusalem han tror att
israeliska staten planerar – på
bekostnad av de palestinska
invånarna. Foto: LM Adrian
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lande att erövringen 1967 enade staden, fortsätter den att vara delad. Östra Jeru-
salem fortsätter att vara palestinskt – kristet och muslimskt. Oberoende av detta
fortsätter den israeliska regeringen att inkräkta på de palestinska invånarnas rät-
tigheter i Jerusalem. Sedan 1967 har den israeliska regeringen såväl direkt som
indirekt, med hjälp av olika grupper av judiska religiösa extremister, liksom
genom att utfärda särskilda lagar, fört en politik som går ut på att driva bort pales-
tinierna, att frånta dem deras rätt att leva i Jerusalem och ta över deras mark och
egendom. Detta förfarande är utstuderat, men bedrägligt och bryter mot den fjär-
de Genèvekonventionen och annan internationell lagstiftning.

Det har blivit extremt svårt för palestinier att leva i Jerusalem. De utsätts dagli-
gen för trakasserier och svårigheter. Detta är helt uppenbart såväl i Jerusalems
gamla stad som i omgivningarna. Nyligen (mars 2009) rapporterade tidningen al-
Quds att 1700 palestinska hushåll hotas av beslut om vräkning och husrivning i
Jerusalem. Situationen är akut på grund av vräkningarna och rivningarna.

Som en sammanfattning av den allt svårare situationen i Jerusalem kan man
konstatera att den israeliska regeringen har förfarit brottsligt i de ockuperade
områdena och i synnerhet i Jerusalem. Regeringen är besluten om att göra Jerusa-
lem judiskt, att minimera dess kristna och muslimska karaktär, att minimera anta-
let palestinska invånare, att ta deras mark och egendom, att förneka dem deras rätt
att vara bosatta där och på alla sätt försöka bli av med dem. Detta görs eftersom
det inte finns någon stark internationell opinion, det internationella samfundet är
ovilligt eller oförmöget att hävda internationell rätt och hindra den israeliska rege-
ringens brott mot palestinierna.

Nehemjas ord
Nehemja utsågs på 400-talet av perserna till ståthållare över Judéen. När han möt-
tes av motstånd från lokala ledare mot att det byggdes murar kring Jerusalem, gav
han sina motståndare ett skarpt och tydligt svar: ”… Varken lag eller hävd ger er
någon rätt till Jerusalem.” (Neh 2:20). De hebreiska orden är slående om vi ser dem
i ljuset av den aktuella situationen. Orden han använde var ”helek, tsidaqa eller zika-
ron”.

Helek: ni har ingen del eller plats i Jerusalem
Tsidaqa: ni har inga rättigheter i Jerusalem
Zikaron: ni har inget historiskt minne i Jerusalem

Detta är starka ord som totalt förnekar och tillintetgör de andras rättigheter. Det
är det grundproblem vi kämpar emot i Jerusalem. Så länge denna rasistiska ideo-
logi tillämpas är det svårt att komma fram till någon lösning.

I problemets kärna ligger att makthavare, i detta fall den israeliska regeringe,n
inte erkänner att andra har några rättigheter. De godtar inte att historien har
utvecklats och fortskridit. Israel vill leva i det forntida och vägrar att inse dagens
verklighet. De hävdar exklusiv rätt till, suveränitet och kontroll över Jerusalem och
vägrar att dela med sig. Vi konfronteras fortfarande med Nehemjas inställning. I
själva verket är den mycket värre än Nehemjas.

Faktum är att Jerusalem har en kristen historia som sträcker sig över mer än 2000
år och en muslimsk historia om mer än 1400 år. Dessa kristna och muslimer äger S
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mer mark och egendom än judarna i staden och de har i lika hög grad som judarna
historisk rätt och egna minnesmärken. Staden Jerusalem med dess historia, geo-
grafi, arkeologi och demografi kan inte ägas uteslutande av ett folk eller en reli-
gion.

Vägen framåt
Den enda framkomliga vägen innebär:
1. att det internationella samfundet inklusive USA måste pressa Israel att accepte-

ra den historiska, etniska mångfalden i Jerusalem lika väl som dess religiösa
mångfald. Det är viktigt att omfatta denna mångfald i stället för att förneka och
med våld försöka ändra den.

2. att Jerusalem ska delas mellan palestinier och israeler. Staden kan fungera som
en tvåfaldig huvudstad med östra Jerusalem som huvudstad för Palestina och
västra Jerusalem som huvudstad för Israel.

3. att Jerusalem måste förbli en stad öppen för alla landets invånare och tillika en
internationellt öppen stad.

4. att det är viktigt att återinföra lag och rätt för de invånare i Jerusalem som har
förvägrats detta.
Det brådskar att rädda Jerusalem undan den israeliska regeringens anspråk på

monopol och orättmätiga förfarande. Som troende är vi alla ansvariga och vi mås-
te förmå det internationella samfundet att inse det akuta behovet av att lösa kon-
flikten och uppnå en fred som grundar sig på rättvisa och jämlikhet. �

Naim Ateek
Anförande vid Jerusalemsdagen i Lund 2009

Översättning: Kerstin Johansson

Naim Ateek, ledare för det ekumeniska befrielseteologiska centret Sabeel i Östra Jerusalem.
Foto: LM Adrian

S
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Biskop Munib Younan vid lutherska kyrkans 50-årsjubileum: 

Femtio år av levande vittnesbörd I Palestina

En morgan stod Napoleon Bonaparte på Louvrens balkong med sin son,
kronprinsen, i armarna: “Framtiden är min” sa han. Efter många år sva-
rade honom den välkände poeten Victor Hugo i en dikt: Nej, framtiden är
Guds!

Åren gick och Bonaparte fick lämna tronen och tillbringade resten av sitt liv som
fånge på ön Sankta Helene. 

När han såg tillbaka på sitt liv, sa han:
”Vad jag har skapat med svärd har kollapsat. Men det du, Jesus från Nasaret har

skapat genom kärlek och offer, vill vara för evigt”
Så började den första predikan i när lutherska kyrkan bildades i Jerusalem år

1959, och det vill jag upprepa i dag.
Vi har under åren som gått etablerat relationer med mängder med andra krykor

i Finland, Sverige, Tyskland, USA Canada och med Lutherska världsförbundet. Vi
stöds av Jerusalemsföreningar i Tyskland och Sverige.

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/09 9

Inger Jonasson, verksam i Betlehem, har utfört ett unikt arbete genom att från skilda håll
samla ihop - och sammanställa - bilder från de senaste 50 åren av lutherska kyrkans arbete
i Det heliga landet i bilder. Vernissage för utställningen var i samband med lutherska kyr-
kans 50-årsjubileum i år. S
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Tack till alla våra partnerkyrkor
Vi vill tacka alla våra partners, lokala och internationella, som har hjälpt oss att bli
en stark, arabisk-palestinsk evangelisk luthersk kyrka som predikar Guds ord och
tjänar guds folk.

Jag håller med Victor Hugo: Framtiden är Guds.
Många är de personer både lokala och internationella som har hjälpt oss att byg-

ga denna kyrka!
Jag kan inte nämna dem alla vid namn. Men deras budskap har varit klart: De

har planterat Guds Ord i hjärtat hos lokalbefolkningen; de har grundat skolor och
universitet. De har översatt Bibeln till arabiska. De har skapat sociala och medi-
cinska institutioner.

Och den lutherska kyrkan har brett ut sig och nu finns det församlingar i Ramal-
lah och i Amman

För trettio år sedan blev vi ett eget biskopssäte med den första biskopen David
Haddad och efter honom Naim Nasser.

Vill arbeta för försoning mellan folken
När jag 1998 blev biskop predikade jag utifrån pauliorden: ”Jag skäms inte för
evangelium för det är en guds kraft till frälsning för alla!”

Sedan dess har jag arbetat för försoning mellan mänskor i församling, skolor och
samhälle.

Jesu budskap handlade om fred och rättvisa. Vår kyrka har hela tiden funnits
mitt i en svår politisk och ekonomisk situation. Många av våra medlemmar har
emigrerat eller blivit förflyttade. Vår kyrka lider med alla som lider.

Vi ser religiös och politisk extremism breda ut sig. Och rädslan breder ut sig
både i det israeliska och i det palestinska samhället.

Vi är rädda att vissa vill göra detta till en religiös konflikt, inte en politisk, som
skapar hat, rädsla och blodbad.

Vi vill uppmana alla: det är nu tid att försonas. Jerusalem är staden där tre reli-
gioner ska kunna leva sida vid sida.

Må guds fred som övergår allt förstånd vara med oss alla! �

Munib Younan 

S

Sv_Jerusalem_3_2009:Sv_J  09-09-22  09.25  Sida 10



Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/09 11

Bilder funna på loppis:

Filipstadsbilder visar på Jerusalem-
föreningens arbete redan på 1930-talet

För några dagar sedan fick undertecknad en e-post från Norge. 
En person vid namn Björn Alfredsen hade för några år sedan på en lopp-
marknad i Filipstad köpt en liten ask med fotografiska negativ på glasplå-
tar. Asken bar påskriften ”Syklasserna i Svenska Skolan i Jerusalem.” 

Bilderna ville han gärna överlämna till Jerusalemsföreningen, och några av dem
publiceras här.

Syklasserna, eller rättare sagt syklassen, vad var det? 
Går man tillbaka till några nummer från 1930-talet av denna tidskrift kan man

läsa hur de svenska lärarinnorna, Signe Ekblad och Ester Svensson beskriver
syklassen, som startade år 1935.

Svenska Jerusalemsföreningens syklass från 1930-talet: de strykande flickorna, och i bak-
grunden pågår en läslektion. Fotograf: okänd

Det handlade här om flickor som var för gamla att börja i den vanliga skolan. De
kom från de allra fattigaste hemmen, bodde ofta i något dragigt kyffe i gamla sta-
den, och kunde vara allt från 10 till 26 år men oftast var de i 14-15 års åldern. 

Gratis undervisning
Det kunde som mest handla om ett 40-tal flickor som på detta sätt bibringades S
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De första decennierna låg Svenska Jerusalemsföreningens skola i Jerusalem, tills skolan
flyttade till Betlehem. Fotograf: okänd

kunskaper i Bibelns berättelser, elementär läsning, litet lek och gymnastik, och
framförallt sömnad och personlig hygien.

Ingen av dem hade mer än ett par månader förut gått i någon skola. 
De fick sy kläder åt sig själva, vilka ofta slets upp snabbt för de hade inga andra

kläder och bar dem natt och dag tills det bara var trasor kvar. 
Undervisningen var helt avgiftsfri men de fick betala en och en halv piaster för

tyget, vad nu detta innebar. Det var långt ifrån vad det verkligen kostade.

Smutsiga och förvildade elever
Lärarinnorna beskriver dessa flickor som otroligt smutsiga, trasiga och ibland helt
förvildade. Gick något dem emot kunde de både svära och slåss, men var samti-
digt väldigt stolta och glada över att få gå i skolan. 

Uppförde de sig allt för illa kunde de straffas med att skickas hem resten av
dagen eller i grova fall resten av veckan. Detta var det gruvligaste straff som kun-
de tänkas. En flicka som råkat ut för detta straff berättade när hon kom hem att
skolan slutat tidigare den dagen. Då blev det i stället kamraterna som fick bannor
när de kom hem för att de var så sena.

Men trots alla mödor omslöt lärarinnorna dessa flickor med all kärlek. 

Jerusalemsföreningen öppnade sig för ”de allra ringaste i staden”
Signe Ekblad slutar ett av sina brev på följande sätt:
Inte veta vi vad det skall bli av vår ”syklass”. Men vecka efter vecka bli vi mer överty-

gade om att vi här gå i ”beredda gärningar”. Nog ha väl våra flickor redan en aning om en
skolflickas lyckliga lott i livet jämfört med deras egen lott.  

Månne vi inte bli bjudna på deras bröllop? Månne de icke skola försöka i sina hem till-

S
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ämpa litet av vad de lärt här? Redan ha de ju börjat försöka tvätta småsyskonen och berät-
ta för dem och mammorna och grannarna om vad de hört i skolan. Månne de inte också
kommer att ana att det är Kristi kärlek, som tvingat oss att öppna vår vackra Svenska sko-
la även för dem, de allra ringaste i den Heliga staden.(SJF tidskrift 1936, Nr 1)

Tre bilder finns med i detta nummer från denna tid – bilder som visar Jerusa-
lemsföreningens mångåriga arbete för och med de palestinska barnen. En utom-
husbild med alla flickorna i syklassen, en bild från en måltid, och den finaste av
dem alla, bilden med de strykande flickorna, och i bakgrunden pågår en läslektion.
Lägg märke till de ”sladdlösa” strykjärnen, som värms på ett fotogenkök i för-
grunden. I övrigt innehöll asken ett par naturbilder och en bild på ett fartyg.

Fotografiernas historia okänd
Vem i Filipstad som lämnat dessa bilder till Erikshjälpens loppis vet vi inte, men
några detaljer tyder på att en del av bilderna snarare är reproduktioner av andra
bilder än verkliga resebilder. Bilden av fartyget, som en eventuell resa till det Heli-
ga landet skulle kunna ha företagits med, har tygliga märken i kanten som efter
stift av något slag. Och hur har den tryckta texten kommit in på dessa negativ? 

Det känns litet gåtfullt, men är hur som helst ett vittnesbörd om vår förenings
verksamhet under en tid ganska annorlunda än vår egen. �

Stig Norin

Minnes- och hyllningsgåvor tas tacksamt emot. 
Så här gör man:

Sätt in gåvan på Svenska Jerusalemsföreningens pg 2069-3 
eller bankgiro 401-3330. Ange till vems minne, födelsedag etc. gåvan ges.

Glöm inte skriva adress som gåvoblanketten skall skickas! Det går också bra
att meddela detta i ett e-post meddelande till sjs@brevet.nu 

Styrelsen tackar varmt för alla gåvor!

Ny rutin för gåvoredovisning – på prov!
Från förra numret av tidskriften har en ny rutin införts vad gäller namnen på
gåvogivarna. 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 födelseda-
gen eller för annan anledning. Dessutom kommer en ekonomisk redovisning
att lämnas.
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Gåvoredovisning
Inkomna gåvor 
1 september 2008 - 31 augusti 2009 jämfört med samma period föregående år

Ändamål: 2009 2008
Medlemsavgifter 46 550 44 200
Faddergåvor 301 103 288 711
Allmänna gåvor till skolan 1 032 217 1 070 835
Minnesgåvor 176 200 61 392
Födelsedagsgåvor 56 725 75 738
Andra hyllningsgåvor 56 215 24 200
Skolombyggnation och utrustning till skolsalarna 82 800 0
Sjukhusbyggnad 7 923 34 930
Kollekter 1 699 949 1 651 748
Bidrag fr Pro Fide 20 000 0
Summa kronor 3 479 682 3 251 754

Gåvor har skänkts 
till minnet av: 
Erland Rexius, Birgitta Ericsson, Maria Larsson, Sven-Olof Svensson, Jonas Jansson,
Kurt Ljungberg, Gösta Gustafsson, Laila Nåsander, Sven Ödman, Lars Ridderstedt,
Ingrid Svensson, Jan-Olof Bergh, Iréne, Allan Nilsson, Ethel Ohlsson, Maj Carlsson,
Sigurd Walles, Rolf Pedersen, Michael Ulff, Astrid Svensson, Jan Bonnevier, Marianne
och Ulf Björkman, Bengt Gustaf Aurelius, Birgitta Ohlsson, Karin Lycke, Maj Karlan-
der, Hugo Carlsson, Göran Gyllenör, MajBritt Gustafsson, Ingmar Wingren, Marcus
Nordahl. Sören Moberg, Ingrid Hall, Margareta Wilke, Rune Klingert, Kerstin Brodin,
Torsten Husén, Majken Norrsell

vid födelsedag för:
Christer Eriksson, Birgitta Stojilkovic, Ulla Örtberg 65 år, Ann Marie Hellgren, Alf
Avander 70 år, Ann-Gerd Jansson 60 år, Monica Boeryd 75 år, Ann-Marie Billing 80 år,
Magnus Ottosson 80 år, Inga-Mai Gustavsson 75 år, Kathleen Bittera, Kerstin Ahlberg
70 år, Inga-Mai Gustavsson 75 år, Kristina Nordqvist 75 år, Bengt Johansson 85 år, Arne
Lindqvist 90 år, Carl Gustaf von Ehrenheim 80 år, Martin Sandström 70 år, Torbjörn
Lindholm 50 år, Anita Jansson 70 år, Roland Jansson 70 år, Hans Simonson 80 år, Idave
Barklund 80 år, Gunnar Carlsson 70 år, Berit Palmius 90 år, Solveig o Dan-Erik Olde-
berg, Lars Källner 75 år, Britta Hanzén 80 år, Jens Mjöberg 50 år, Inga Ingelsson 60 år,
Lars-Göran Lönnermark 70 år

vid dop av
Arvid Ronqvist

vid prästvigning av
Kristina Alveteg

vid diakonvigning av
Åsa Gustavsson
Lars Malmgren

vid avtackning och uppvaktning av
Birgitta o Göran Gyllenör
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Till Församlingarna i Svenska kyrkan:
Detta är en vädjan om att kollekt till barnen i dagens Betlehem planeras in
under jul- och nyårshelgen 2009-2010. 

Tack vare frivilligt insamlade medel i Sverige kan 400 palestinska flickor från för-
skola till studentexamen få en gedigen skolutbildning på Den Gode Herdens skola
i Betlehem. 

Genom skolan bidrar Svenska Jerusalemsföreningen, som driver skolan, till att
stärka kvinnors ställning i ett mansdominerat samhälle och till förståelse mellan
olika folkgrupper och religioner. Som kristen skola är den också ett stöd till den allt
mindre kristna palestinska minoriteten i Det heliga landet.

Några tecken på att isoleringen av Betlehem med den upp till åtta meter höga
betongmuren skall brytas finns inte. Arbetslösheten är mellan 60-70%. Pilgrimer
och turister som är Betlehems viktigaste inkomstkälla är fortfarande mycket få. 

Elever och lärare på vår skola försöker anpassa sig till denna situation och håller
trots allt hög moral och arbetar för framtiden och hoppas på de små tecknen nu på
en något ljusare tid.

Detta är bakgrunden till vår vädjan att ni med många andra församlingar i Sven-
ska kyrkan låter någon eller några kollekter gå till dagens Betlehemsbarn under
den kommande jul- och nyårshelgen.

Ett bidrag till skolan är mycket välkommet och är ett tecken på solidaritet med
folket i Jesu egen födelsestad Betlehem! 

Tack för ert stöd och engagemang!

Sigtuna och Växjö i september 2009
Gunnar Weman Jan-Olof Johansson

Ärkebiskop em., ordförande Domprost, direktor

Aktuellt kollektcirkulär att läsa upp i kyrkan kommer i nästa nummer av tidskrif-
ten i december och skickas också ut med e-post till församlingarna.

Svenska Jerusalemsföreningens postgiro 2069-3, bankgiro 401-3330

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

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, e-post modgun@telia.com

Ansvarig för fadderbarnsverksamheten: Britt Bergman, Körsbärsvägen 6,
114 23 Stockholm, tel och fax 08-673 12 15, mobil 070-573 12 23.

Lundakretsen:
Kristina Lindström, Nyckelkroken 15, 226 47 Lund, tel 046-13 66 06. e-post: 
kristina.lindstrom@comhem.se

Norrköpingskretsen:
Jonas Agestam, Solhem Alsäter, 605 97 Norrköping, tel 011-33 52 06. e-post:
jonas.agestam@svenskakyrkan.se

Växjökretsen:
Richard Grügiel, Öjaby Prästgård, 352 50 Växjö, telefon: 0470-70 49 46 (e), 
697 55 (tjr+fax), 691 45 (b), 070-541 58 58. Mail: Richard.Grugiel@svenskakyrkan.se

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

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

Årsavgiften, som ger rättighet att få tidskriften är minst 150 kr.
Plusgiro 20 69 - 3 • Bankgiro 401-3330

ISSN 0346-2307

Tryck: Prinfo Ystads Centraltryckeri 0411-736 10/Prinfo Österlen 0414-146 00

Denna tidskrift trycks med bidrag från 

Samfundet Pro Fide et Christianismo.
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