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Tummen upp för Svenska Jerusalemsföreningen. I år blir föreningen 110 år!
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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
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.

Beställ boken om Jerusalemsföreningens historia
Boken Född i Betlehem gavs ut till föreningens 100 årsjubileum år 2000. I år firar
föreningen 110 år. Boken kan beställas genom att 110 kronor sätts in på pg 2069-3.
Ange “jubileumsboken”



Direktorn har ordet:

Nu firar Jerusalemsföreningen 110 år
Vad kommer du särskilt ihåg av det senaste
decenniet? Jag fick frågan och min första tanke
var millenienatten på Krubbans torg i Betlehem.

Förhoppningarna var stora. Betlehem redo
att ta emot det nya milleniet med fred. Firandet
av millenieskiftet var storstilat. Allt gick som
planerat. Utom en sak. 

Fredsduvor lever farligt i detta land?
En liten tidsförskjutning gjorde slut på fredsdu-
vornas flykt i frihet. Fyrverkeriet brändes av
samtidigt som duvorna släpptes ur sina burar och deras färd var till ända.

Jag skrev då att fredsduvorna lever farligt i denna del av världen. Men symboliken
tog dock inte över känslan av att freden var på väg.

Nio månader senare var symboliken med de nerskjutna fredsduvorna likväl grym verk-
lighet. Ariel Sharon, sedermera premiärminister i Israel, stegade upp på tempelplatsen
med tusen säkerhetsvakter och det fredsarbete som pågått gott och väl det sista decenni-
et på 1900-talet var spolierat. Och än är det tilltagets konsekvenser långt ifrån historia.

Kungapart firade med oss
I samma anda av förhoppning som på millenienatten besökte en grupp elever och
lärare från Den Gode Herdens skola Sverige våren 2000. Under några dagars turné med
framträdanden från Lund till Stockholm nådde de slutmålet för sin resa: Svenska Jeru-
salemsföreningens 100-årsjubileum med högtidssammankomst på Stockholms slott i
närvaro av vårt kungapar.

Det är alltså dags för ett nytt jubileum – 110 år! Så länge har Svenska Jerusalemsförening-
en varit verksam. Under fem olika regimer – turkisk, engelsk, jordansk, israelisk och nu
palestinsk – har föreningen bedrivit både skola och sjukhus i både Jerusalem och Betlehem.

Det var den 14 maj 1900 som föreningen bildades i sakristian i Storkyrkan, Stockholm
med dåvarande biskopen i Visby, K H Gezelius von Schéele som initiativtagare. Ett besök
i Jerusalem med intryck av vad andra länder gjorde för barn och för sjuka i ”Jesu eget
land” var det som fick honom att efter tyskt mönster bilda en svensk Jerusalemsförening.

Stödja den kristna minoriteten i Betlehemsområdet!
De yttre förutsättningarna har hela tiden drastiskt förändrats men föreningen har seg-
livat verkat vidare. Och utmaningen är fortfarande att fortsätta ge flickor en så gedigen
utbildning som möjligt. Att stödja den kristna minoriteten i Det heliga landet blir allt
viktigare då många kristna palestinier väljer att fly landet.

Sjukhuset, som drivs av den palestinska myndigheten, genomgår en omfattande
renovering tack vare amerikanska bidrag. Vår uppgift och ambition som ägare till sjuk-
husbyggnaden är att denna ska vara så funktionsduglig som möjligt.

Som framgår av den ekonomiska redovisningen i slutet av tidningen har vi trots gott
insamlingsresultat en bra bit kvar till förra årets totala siffror. Och vi behöver på grund
av stigande priser komma ännu högre.

Tack till er alla som därför vill vara med och bidra till detta genom att ge en rejäl jubi-
leumsgåva! �

Jan-Olof Johansson, direktor

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/10 3



4 Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/10

Tretton kyrkor och kyrkornas världsråd i Kairos Palestine:

Kyrkligt ställningstagande 
mot den israeliska ockupationen
Den 11 december 2009 var företrädare för de palestinska kyrkorna sam-
lade i Betlehem tillsammans med vänner från hela den ekumeniska värl-
den. Det var en stor dag. Då offentliggjordes dokumentet Kairos Pales-
tine. Tretton kristna kyrkor står bakom detta.

Som många vet, är kyrkosplittringen svårhanterlig i och omkring Jerusalem. Nu
hade den förre latinske patriarken Michel Sabbah, den lutherske biskopen Munib
Younan och den grekisk ortodoxe biskopen Theodosius Atallah Hannah lyckats
samla alla kring ett gemensamt, tydligt, nyanserat och uppfordrande ställningsta-
gande mot den israeliska ockupationen. Kyrkornas världsråd har varit med i hela
processen. Det blev den nye generalsekreteraren Olav Fykse Tveits första uppdrag
att leda diskussionerna i Betlehem när Kairos Palestine lanserades.

Nått vägs ände
”Vi har nått vägs ände i det palestinska folkets tragedi”, står det. Beslutsfattarna
nöjer sig med att hantera krisen istället för att på allvar försöka lösa den. Proble-

Biskop Jonas Jonson vid Damaskusporten i Jerusalem.
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met är inte bara politiskt för det är en politik som förstör människor och det kan
kyrkorna inte bortse från.

I en text på tolv sidor redogör man för konsekvenserna av den israeliska ocku-
pationen och kallar kyrkorna i världen till handling, för det är deras uppdrag att
”bära vittne om Gud och människors värdighet”. Därför är motstånd både en rät-
tighet och en plikt för de kristna, men det skall vara ett motstånd med kärlek som
ledstjärna. Motståndet kan bestå av både civil olydnad, bojkott av varor produce-
rade på ockuperad mark och kampanjer mot utländska investeringar i israeliska
projekt där.

Tydlighet för första gången
Kairos Palestine är uttryck för ett samarbete, som man tidigare inte sett bland pales-
tinska kristna. Man har uttalat sig om Jerusalems framtid, men det här är första
gången som man skrivit om ockupationen, så ingående och med så många bakom
sig.  Det främsta syftet har varit att uppmuntra och motivera palestinska kristna att
fortsätta sin kamp och inte förlora hoppet, men dokumentet vänder sig också till
den världsvida kyrkan och ber kristna överallt att inte vara passiva utan se på kon-
flikten med barmhärtighet och hjälpa de båda nationerna till en rättfärdig fred.

Föga känt i Sverige
Dokumentet uppmärksammades i arabiska media och kritiserades, som väntat, i
israeliska och pro-israeliska tidningar.  I stora delar av västvärlden kom det i skug-
gan av klimatkonferensen i Köpenhamn och har ännu inte fått den uppmärksam-
het som det förtjänar. Många har välkomnat dess balanserade ställningstaganden
och konkreta förslag på handling. En del amerikanska och engelska kyrkor har
inlett kampanjer mot företag som är direkt involverade i den israeliska ockupatio-
nen, exempelvis tillverkaren av militariserade bulldoozers Caterpillar och flera
vapenleverantörer.

Amerikanska rabbiner lovordar Kairos Palestine
Vid konferensen i Betlehem deltog inte bara kristna från många länder utan även
ett par amerikanska  rabbiner, som prisade dokumentets uppfordran till handling.
De underströk att det som ger rättvisa åt det palestinska folket också leder till det
judiska folkets befrielse.

Dokuemntet Kairos Palestine är väl värt att studera och ger mycket underlag för
samtal. För dem som följer palestinakonflikten är det  grundläggande.

Vi som var med i Betlehem den dagen reste därifrån förundrade över att varken
muren, de dagliga trakasserierna eller förnedringen av människor har kunnat
knäcka deras hopp. 

De kristna kyrkorna gör skillnad
Tillsammans gör de kristna kyrkorna skillnad. Från sin lilla bräckliga plattform
uträttar vår vän biskop Munib stora ting. Vi kan fortsättas och öka vårt stöd till den
förändring och fred som låtit vänta på sig alldeles för länge. �

Jonas Jonson, biskop emeritus, Strängnäs

Fotnot: Hela dokumentet finns på www.kairospalestine.ps
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Ny bok av Mia Gröndahl:

Svensk närvaro i Jerusalem under 1 000 år
– och Jerusalemsföreningen finns 
självklart med
Mia Gröndahl, har gjort det igen; kommit ut med en ny bok om Mellan-
östern och denna gång finns Svenska Jerusalemsföreningen med, To
Jerusalem – In the Steps of Eight Swedes and a Finn (Passia förlag).

Mia Gröndahl är journalist
med världen som sitt arbets-
fält. Förutom trädgårdsfantast
och rosenodlare på Österlen,
kan hon trycka filmare, foto-
graf och mellanösternexpert på
sitt visitkort. Sedan flera år
delar hon sin tid mellan Öster-
len och Jerusalem.

Och nu har Mia Gröndahl
gett ut en ny bok där hon spe-
glar relationen mellan Sverige
och Jerusalem under 1 000 år
genom åtta svenskar och en fin-
ländares liv och gärning.  

Den visionära Heliga Birgitta
Boken börjar med Den heliga Birgitta och slutar med Folke Bernadotte. Däremel-
lan presenteras bland andra Fredrika Bremer, Lewis Larsson, Selma Lagerlöf och
så Svenska Jerusalemsföreningens första lärare Signe Ekblad, verksam i förening-
ens tjänst mellan åren 1922 till 1948.

Om den heliga Brigitta berättar Mia Gröndahl framför allt om hennes himmel-
ska uppenbarelser, om den Jesus-närvaro hon upplevde i Gravkyrkan, där hon
hade med sig fyra skrivare som nedtecknade hennes uppenbarelser.

Den tyska målaren Mattias Grünewald (1475–1528) inspirerades av Birgittas
Jerusalemsvisioner för sina berömda målningar, berätta Mia vidare och illustrerar
med Grünewaldmålningar.

Feministen Fredrika Bremer
Fredrika Bremer, feministen och sökaren, stillade i Palestina sin nyfikenhet på
Abrahams barn, dvs livet bland judar, kristna och muslimer. Men Fredrika blev
föga imponerad av ”granitblocken” som sades visa var Jesu kors stod: ”sådana
granitblock har vi tusentals av hemma i Sverige, skriver hon”. Efter att ha lämnat
gravkyrkan, berättar hon att det borde stå en skylt vid dörren: Han är inte här, han
är uppstånden”.

Mia Gröndahl på Svenska institutet i Alexandria.
Foto: Bitte Hammargren.
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Fotografen Lewis Larsson
Lewis Larsson, den kanske märkli-
gaste och mest betydande svensk i
Jerusalem under 1900-talet ägnas i
boken 30 sidor. Han kom som ung
gosse med Nåsfararna till American
Colony, i väntan på Jesu snara åter-
komst. Men han acklimatiserade sig
snart i den heliga staden och blev
under 1900-talets första hälft en av de
mera betydande fotograferna som
förevigade inte bara livet i Jerusalem,
utan i hela det området som utgörs
av Israel, Västbanken, Jordanien,
Syrien och Libanon.

Författarinnan Selma Lagerlöf
Selma Lagerlöf, vår stora författare
åkte till Jerusalem för att skildra Nås-
fararna, tillsammans med sin vän-
inna Sophie Elkan, med frågeställ-
ningen: ”Vad är det som kan få folk
att lämna sina hemman och ägodelar
för Jerusalem och en okänd framtid i
ett främmande land.”

De lärde känna ”moder” Anna
Spafford, ledaren för nåsfararsekten,
och samlade sina anteckningar till
den berömda boken Jerusalemsfa-
rarna, som kom ut 1959. 

Lagerlöfs bok är dels en beskrivning av livet på den amerikanska kolonin, men
handlar också om önskningar och plikter, om valen vi gör, felsteg, längtan, kärlek
och förlåtelse.

Diplomaten Folke Bernadotte
Det avslutande kapitlet tillägnas greve Folke Bernadotte och hans FN-medlarroll i
Jerusalem 1948, och är en genomgång av diplomatins konst, men också om besvi-
kelser i andra världskrigets skugga då en judisk befolkning och en inhemsk pales-
tinsk konfronteras. 

Slutligen mördas Bernadotte av en medlem i den judiska terrorgruppen Lehi.
Och hjärnan bakom attentatet tillskrivs personen som gick under täcknamnet
Michael, en person som senare visade sig vara Yitzhak Shamir, vald till Israels pre-
miärminister 1983. �

Lars Micael Adrian

Fotnot: Boken som är på engelska finns ännu inte tillgänglig i Sverige, men går att
beställa via http://www.passia.org/index.htm, e-postadress: passia@passia.org

Signe Ekblad, verksam under 26 år som eldsjäl
och lärare på Jerusalemsförenings skola.
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Signe Ekblad:

Den gode Herdens skolas 
verklige pionjär i Jerusalem
– Signe Ekblad (1894–1952) var en kristen lärare på Svenska Jerusalems-
förenings skola, med socialt patos, som blev känd i hela Jerusalem, skriver
Mia Gröndahl i boken To Jerusalem.

I Visby domkyrka på Gotland, Sveriges största ö i Östersjön, finns ett hundra år
gammalt föremål som förbinder kyrkan med Jerusalem. Det är biskopens två
meter höga kräkla i silver med förgylld överdel. Hösten 1898, när biskop Knut

Här bär palestinska barn över tavlor och blommor till den nya skolbyggnaden i Jerusalem.
Året är 1926.



Henning Gezelius von Schéele förberedde sin resa till Jerusalem, var kräklan en
viktig del av bagaget. Kräklan, som går att ta isär i tre delar, reste till den Heliga
staden i ett eget läderklätt schatull med bärhandtag. 

Kejsare Wilhelm från Tyskland var värd
Biskop von Schéele var inbjuden att delta vid invigningen av tyska Erlöserkirche i
Jerusalem som representant för den svenska kristenheten.

Kejsar Vilhelm II och hans gemål Augusta Viktoria stod som värdpar för fest-
ligheterna som varade en vecka. Invigningen av den protestantiska kyrkan var ett
led i Tysklands strävanden att stärka sitt inflytande i Mellanöstern; inte sedan
romarrikets ockupation hade Jerusalems invånare upplevt en sådan pomp och
ståt. 

Men biskop von Schéele hade högre mål med resan till det Heliga landet än att
sola sig i glansen bland kyrkans och maktens män. Han ville också ta tillfället i akt
och lära sig så mycket som möjligt om förhållandena i Jerusalem. När processio-
nerna klingat ut i Erlöserkirche och kräklan hade återbördats till sitt schatull, till-
bucklad efter att biskopen tappat den i kyrkans stengolv, begav sig von Schéele ut
till fots och till häst på egen hand i staden och dess omgivningar. 

Svenska Jerusalemsföreningen bildades …
På den långa resan hem till Visby och Gotland kretsade biskop von Schéeles tan-
kar mycket kring hur Sverige skulle kunna bidra till att lindra nöden i Jerusalem:
”Borde vi inte söka att göra något för att hjälpa de människor, som nu leva i Jesu
jordiska fädernesland som ett tack för allt vad vi fått från det landet?”  

Undervisning av flickorna i Svenska skolan 1923.
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Gymnastik på skolgården.
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Biskopen var känd för att vara en handlingskraftig person med förmåga att för-
verkliga sina idéer och ett och ett halvt år senare, den 14 maj 1900 bildades Sven-
ska Jerusalemsföreningen. Föreningen, som stod under svenske konungens
beskydd, hade som målsättning att ”verka för att genom välfärds- och uppfos-
tringsanstalter vinna det Heliga landets befolkning för Kristus”. 

Med ”befolkning” avsågs i första hand Palestinas judar. 
Men judemissionen var ett misslyckat projekt. Redan från början stod det klart

att judarna inte var intresserade av att låta sig omvändas till en ny religion. 

… och ledstjärnan var socialt arbete
Därför rekommenderade Jerusalemsföreningens förste utsände, den unge pastor
Henrik Steen att föreningens verksamhet istället borde inriktas på socialt arbete
bland Palestinas araber. 

Pastor Steen var långt före sin tid. Han var bestämt emot att man skulle använ-
da föreningens verksamheter inom skola och sjukvård som ett lockbete för att skaf-
fa proselyter bland judar och muslimer till den kristna tron. 

Med tiden kom den synen att även prägla Jerusalemsföreningens förhållande till
de ortodoxa kristna, inte heller de skulle uppmuntras att överge sina trossamfund
till förmån för den evangelisk-lutherska läran. Det gamla missionsbegreppet fick
en ny, mer jämlik och mänsklig innebörd. I det fortsatta arbetet nöjde man sig med
att berätta om och levandegöra Jesus ord och handlingar. Jerusalemsföreningens
verksamhet inom undervisning och sjukvård skulle i sig vara ett vittnesbörd om
Jesus Kristus och hans närvaro i det Heliga landet.

Signe Ekblad VAR Jerusalemsföreningen
En person som i allra högsta grad lyckades kombinera en varm kristendom med
ett kunnigt och engagerat biståndsarbete, var folkskolläraren Signe Ekblad. I näst-
an hela sitt vuxna liv, från 1922 till 1948, ledde hon Svenska Jerusalemsföreningens
skolverksamhet i Jerusalem.

Om Signe Ekblad och hennes arbete handlar ett helt kapitel i Mia Gröndals
bok. �

Fotnot: Mia Gröndahl har skrivit flera böcker om Mellanöstern. Bland hennes mest
kända är: Drömmen om Jerusalem – Lewis Larsson och American Colony Photo-
graphers. 

Senast är Mia Gröndahl aktuell med utställningen Gaza Graffiti – en fotoutställ-
ning där hon  skildrar väggmålningarnas olika roller i ett område fullt av konflikt,
men också av kärlek. Utställningen visades i Sverige i höstas och nu i vår i Jerusa-
lem.
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Gunnar Stenbäck, 
ekumenisk följeslagare besöker 
Den gode Herdens skola år 2010

En positiv historia på Västbanken

På besök i Jerusalemsföreningens skola
En kristen skola för 380 flickor i åldrarna
mellan 4 och 16 år, varav 80% är muslimer.
De kommer från alla sorters bakgrunder,
många av dem från något av de tre flykting-
lägren1) som finns i Betlehem.

Läraren Liana berättar att skolan, som är en av de
cirka 60 privata skolor som finns i Betlehemsområ-
det, startades 1962 av Svenska Jerusalemsförening-
en 3). 

Föreningen äger och driver fortfarande skolan.
Utöver de privata skolorna finns det över hundra

statliga skolor i Betlehemsområdet. I dessa har man klasser på mellan 40 och 50
elever, medan den Gode herdens skola och andra privata skolor har max 30 i en
klass. 

Alla skolor oavsett om de är statliga eller privata måste följa en och samma
grundläroplan. 

Gunnar Stenbäck, 
pensionerad präst i Svenska

kyrkan, Falkenberg

Liana, pr-ansvarig lärare på
den Gode herdens skola i Beit
Jala 2), tar emot två av oss följe-
slagare. 

Dagens elever är målmedvetna, flitiga och tillhör de bästa eleverna på hela Västbanken.
Foto: LM Adrian.
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Man börjar redan i förskolan med arabiska och engelska för 4-åringar. Hela
vägen upp i åldrarna har man gemensamma av den palestinska administrationen
godkända nationella prov i de privata och i de statliga skolorna. 

Den Gode herdens skola ligger bland de allra högsta i resultaten och eleverna
har, när de som sjuttonåringar med godkända betyg har gått färdigt i skolan behö-
righet till alla kurser på universitetet. Föräldrarna betalar cirka 3000 svenska kro-
nor per år i terminsavgift, men för de föräldrar som inte klarar det finns det fon-
derade medel som hjälp. Många av barnen kommer från flyktinglägren, där
inkomsterna ofta är minimala.

Även om 80% av eleverna kommer från muslimska familjer har skolan en tydlig
kristen profil. 

Alla 40 lärare, varav 33 är kvinnor, är kristna. 
Man firar de kristna högtiderna, men även Ramadan 4). 
Från 13 år har man gemensam religionsundervisning med samtal och diskussio-

ner mellan kristna och muslimer. 
Vi kommer in på historieundervisningen och frågar vad de tar upp om 1900-

talets historia i Europa. Talar de om förintelsen? 
”Nej,” svarar rektor Aida, som kommit in till oss, “men å andra sidan nämns inte

heller Palestinas historia före 1948 i de israeliska läroböckerna”. 
Ja, i detta land är det verkligen gott om styrd information på bägge sidor och man
måste alltid fråga sig vem som står bakom informationen.
Så kommer vi in på geografiundervisningen och Aida påtalar svårigheten att
undervisa om Palestina, när de ännu inte har ett erkänt land med egna gränser.
Hon tar fram en karta över landet. ”Det är inte en politisk karta utan en historisk,”
säger Aida. ” 

Den visar hela Israel och Palestina
som ett enda land, som i undervisning-
en kallas Palestina. 

– ”Givetvis undervisar vi om Israel.” 
”Ja, före andra intifadan 5) åkte vi ofta

ut till städer som Tel Aviv och Haifa vid
Medelhavet” tillägger Liana. 

”På de Israeliska kartorna och i den
israeliska undervisningen finns inte
Palestina. Där kallas Västbanken för
Samarien och Judéen”. Inte konstigt att
förståelsen för varandra inte alltid är
den bästa mellan israeler och palestini-
er. 

Sedan 1965 håller man till i nuva-
rande skolbyggnader. Man prövade ett
tag på 1980-talet att ha både pojkar och

Så här ser skolan ut i dag med sina 400
palestinska flickor, finansierad av bidrag
från läsarna av Jerusalemsföreningens tid-
skrift. Foto: LM Adrian.
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flickor, men det skapade problem för muslimska föräldrar, som tog sina barn från
skolan. Därför återgick man till att endast ta emot flickor. 

Alla lärarnas löner bekostas av insamlade medel från Sverige via Svenska Jeru-
salemsföreningen. Driftskostnaderna i övrigt får täckas av skolavgifter och andra
gåvor från olika håll. 

Alldeles nyligen har man invigt en ny datasal med 30 datorer och ett stort nytt
kök för undervisning i hushållskunskap skall snart tas i bruk. 

Aida säger att de är lyckligt lottade.
”Ockupationen påverkar inte skolan idag så väldigt mycket. Det var tre år sedan

den senast stängde på grund av oroligheter. Sedan har det varit lugnt.”
Det är verkligen en väl fungerande skola vi under en dryg timme fått besöka. 
Det behövs sådana här positiva berättelser som en motvikt till alla tunga berät-

telser vi får höra om vad ockupationen ställer till med. �

Gunnar Stenbäck, kyrkoherde

1) Det finns tre flyktingläger i Betlehem idag. De har funnit där sedan kriget 1948,
då palestinier tvingades fly från sina byar i nuvarande Israel. Det största lägret
är Daheisha, i södra Betlehem. Sedan kommer Aida Camp, som ligger nära
muren i norra Betlehem. Där är vi och har engelsklektioner på lördagarna. Och
det minsta är Al’Aza, som ligger lite längre in i stan än Aida. De är alla idag mer
eller mindre slumområden.

2) Beit Jala är en av ”trillingstäderna” här tillsammans med Betlehem och Beit
Sahour.

3) Se www.jerusalemsforeningen.se
4) Den muslimska fastemånaden
5) Det palestinska upproret 2000-2005

FAKTARUTA
Jag befinner mig i Israel och Palestina som ekumenisk följeslagare på uppdrag av Sveri-
ges Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd, genom det Ekumeniska följeslagarprogram-
met i Palestina 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 vän-
lig kontakta mig; gunnar.stenback@telia.com, och/eller någon av de ansvariga på Sveri-
ges 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 Accompani-
ment Programme in Palestine and Israel (EAPPI). Initiativet har tagits efter en förfrå-
gan från kyrkoledare i Jerusalem. Programmet syftar till att genom internationell när-
varo försöka dämpa våldet, ge hopp om att en fredlig lösning är möjlig, främja respekten
för folkrätten och höja omvärldens medvetenhet om vad som sker. Kring den svenska
insatsen i projektet, kallad SEAPPI, har ett tiotal kyrkor och kyrkorelaterade organisa-
tioner gått samman med Sveriges Kristna Råd som huvudman. 
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Biskop Munib Younan:

Påskhälsning till Jerusalemsföreningen
Från Jerusalem sänder jag den påskhäls-
ning som har använts i över 2 000 år;
Kristus är uppstånden, ja han är sanner-
ligen uppstånden!

När vi läser evangelieberättelserna, ser vi att
Maria från Magdala var den första kristna pre-
dikanten. Efter att ha sett Jesus i Getsamene,
kunde Maria inte behålla glädjen för sig själv,
utan hon sprang till lärjungarna med budska-
pet: jag har sett Mästaren (Joh 20:18).

Mästaren uppmanade lärjungarna att samlas
i Galiléen där han skulle visa sig för dem.

Vi vet inte varför Jesus förblev gömd medan
man undersökte den tomma graven. Istället
visade han sig för Maria efter det att männen
som undersökt graven gått därifrån. 

Men vad än anledningen var, gav hans val
ett ställningstagande som inte gick att missför-
stå i det dåtida patriarkala samhället. Det första vittnet till Uppståndelsen var en
kvinna, inte en man. 

I denna handling tog Jesus inte bar abort muren mellan Gud och mänskligheten,
utan mellan man och kvinna. 

Denna handling fick Paulus att senare skriva: ”Det finns nu inte längre jude eller
grek, slav eller fri, man eller kvinna, för alla är vi ett I Kristus (Galaterbrevet 3:28).

I ett samhälle som fortfarande är patriarkaliskt, fortsätter den lutherska kyrkan
i Mellanöstern att hävda att kvinnan spelar roll. 

Vi är förpliktigade att lyfta fram kvinnor i kyrka och i samhälle.
Detta är inte bara läpparnas bekännelse, eftersom vi praktiserar det i varje del av

våra liv. 
Vi följer i Jesu fotspår att myndigförklara Maria, när vi utrustar och kvalificerar

flickor att ta ansvar i samhällena de är att satta att verka och leva i. 
Vi följer i hans fotspår när vi utbildar flickorna på Den gode Herdens svenska

skola till att ta ett gemensamt ansvar tillsammans med alla Er som läser detta.
Vi följer i hans fotspår när vi genomför gemensamma utbildningar tillsammans

med den lutherska kyrkans skolor i Jordanien och i Det heliga landet.
Som lutheraner, erkänner vi att Gud kallar envar av oss att ta ansvar, att bry oss

de äldre och sjuka, att undervisa barn – allt kan ske till Guds ära.
Och vi är förpliktigade att utrusta flickorna på Den gode Herdens svenska sko-

la, att tjäna Gud och sin nästa, oavsett religionstillhörighet:
• I en tid när extremismen frodas, lär sig flickorna på de lutherska skolorna vär-

deringar som handlar o att acceptera andra, oavsett kön, religion eller etnicitet
– värderingar som kommer att stanna kvar hos dem hela livet.

Biskop Munib Younan, biskop i
lutherska kyrkan i Jordanien och på
Västbanken.
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• I en tid av orättvisor, lär sig flickorna att vara korrekta och ärliga, genom att
plantera rättvisa i samhället.

• I en tid av intolerans, lär sig flickorna leva ett liv i fred med andra och inspi-
rera till dialog, där de lär ut tolerans och lär sig att opponera mot främlingsfi-
entlighet, islamofobi och antisemitism. Jag brukar alltid säga att den politiska
världen, som domineras av män, har misslyckats med att lösa Israel-Palestin-
akonflikten. Kanske kvinnor och mödrar kan lösa det som män misslyckats
med – att skapa fred och rättvisa i Mellanöstern.

Maria Magdalena kom med de goda nyheterna om Jesus uppståndelse. Genom
att visa sig för Maria, kom Jesus med det goda budskapet att mänskligheten inte
är fångad i ett system där halva mänskligheten står mot den andra halvan.

Vi tackar våra vänner i Sverige för allt stöd till Den gode Herdens svenska skola,
liksom vi tackar lärare och ledning på våra skolor här som lyckas göra kvinnor av
flickorna, mogna att axla ansvaret att verka för fred och rättvisa i vårt samhälle.

Detta är en av frukterna av Jesu uppståndelse!
Må de goda nyheterna som Jesus kom med, fortsätta ge oss kraft och mod att

säga: Jesus är uppstånden, ja han är sannerligen uppstånden. �

Munib Younan, biskop i lutherska kyrkan, Jerusalem

Omval vid Jerusalemsföreningens årsmöte
Svenska Jerusalemsföreningen genomförde sin 110:e årshögtid den 24 januari i
Adolf Fredriks församling i Stockholm.

I högmässan predikade direktor Jan-Olof Johansson och ordföranden Gun-
nar Weman var tillsammans med församlingens kyrkoherde Nils-Henrik Nils-
son liturg.

Vid samkvämet som följde ledde direktorn ett samtal under rubriken Den
Gode Herdens skola i våra hjärtan. I samtalet deltog föreningens förre ordfö-
rande biskop emeritus Tore Furberg och ledamoten komminister Jonas Ages-
tam från Norrköping.

Tore Furberg berättade om hur de muslimska flickornas vördnad när Fader
Vår bads hade gjort starka intryck på honom. Det var ett levande exempel på
vad religionsdialog är och visade på den betydelse som skolan har för att skapa
goda relationer mellan kristna och muslimer.

Jonas Agestam är ordförande i lokalavdelningen av Jerusalemsföreningen i
Norrköping och talade om vilken betydelse en lokalavdelning kan ha för enga-
gemanget för Den Gode Herdens skola.

Kjell Thorbjörnsson informerade om den renovering av sjukhuset i Betlehem
som just nu pågår och som bekostas med amerikanska biståndspengar.

Vid årsmötet omvaldes Gunnar Weman till ordförande och Jan-Olof Johans-
son till direktor. 

Övriga i styrelsen är Britt Bergman, fadderbarnsansvarig, Stig Norin, vice
ordförande och web-ansvarig, Elisabeth Eklund, Göran Rask, Kjell Jonasson,
som är föreningens representant på plats i Betlehem och Jerusalem, Kjell Thor-
björnsson, med särskilt ansvar för byggnaderna i Betlehem, Bosse Bonde och
Jonas Agestam.
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Vad säger då bosättarna själva, de som medvetet tar över Jerusalem?
I en artikel i Jerusalem Report i november 2004  med rubriken ”Hus efter hus”

citerar journalisten Matti Friedman bosättarna i Ateret Cohanim, en nationalistisk
religiös sionistisk organisation som, tillsammans med en annan bosättarorganisa-
tion, El-Ad, som tränger in i Silwanområdet nära al-Aqsamoskén, har ett program
för att ta över hela gamla stan och den omgivande historiska området. 

Allt detta utgör för närvarande huvudsakligen palestinska områden under isra-
elisk ockupation. 

Angela Godfrey, judinna och israel, aktiv i israeliska fredsröreler, vill bygga varaktig fred
mellan israeler och palestinier. Men det kräver eftergifter också från Israels sida, menar
hon. Foto: LM Adrian.

Angela Godfrey:

Jerusalem som gemensam 
eller uppdelad stad? Del 2

Angela Godfrey är judinna och verksam inom israeliska fredsrörelsen. Hon ar
aktiv inom den kvinnliga rörelsen Machsomwatch (”Gränsposteringarnas
ögon”), som bevakar de mänskliga rättigheterna för palestinier vid gränsöver-
gångarna till Israel (http://www.machsomwatch.org/). 

Hon är också verksam inom den israeliska kommittén mot husförstörelse i
östra Jerusalem och på Västbanken (http://www.icahd.org/eng/).

Angela har varit i Sverige och hållit föredrag. Avslutande delen av hennes
föredrag kommer här i sammandrag. I förra numret inleddes Godfreys beskriv-
ning av judifiering av Jerusalem. 
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De stora bosättningarna i östra Jerusalem  bebos av övervägande sekulära eko-
nomiska bosättare, vilket 85 % av bosättarna faktiskt är. 

”Vi ser oss som del av den gudomliga skapelsen” 
Bosättaren Nadav Fisher i Ateret Cohanim (en religiös, sionistisk yeshiva, skola för
studier av Torah, Mishnah och Talmud , belägen i de muslimska kvarteren i Gam-
la Stan, Jerusalem) säger: 

”Om jag talar om för dig att hela detta område om 20 år kommer att vara fyllt av
judar tror du att jag är galen,”  och gör en gest mot omgivande arabiska hus. ”Men
verkligheten kan inte förutsägas. Allting förändras och jag överlämnar det hela till
Gud. Vi ser oss som del av den gudomliga skapelsen. En liten del. Denna medve-
tenhet ger oss kraft att fortsätta, långsamt, långsamt.” 

Asaf Baruchi, planerare i Ateret Cohanims, säger:
”Jag vet ingenting om framtiden. Jag utför bara mitt uppdrag i befrielsen. Jag vet

att Jerusalem utgör kärnan i kampen. Kärnan. Ett hus, ett hus till och ännu ett.
Antalet kommer att fortsätta att stiga.”

Han menar att Ateret Cohanim på intet sätt strider mot Israels uttalade avsikt
sedan 1967. 

– Varje israelisk regering har deklarerat att Jerusalem är Israels eviga och odel-
bara huvudstad och ingen har någonsin gjort något åt det, säger Baruchi, 29 år. 

– De kunde ha gjort det, men gjorde det inte, vi borde inte förvånas över att folk
talar om delning av staden. Vi kommer inte att låta det hända. Fyrtio familjer vil-
le flytta till det jemenitiska kvarteret,  säger han. 

Först bosättarna, sen polisen, sen armén
– De kämpade om platserna. Det kvarteret är det svåraste, mest komplicerade i

Ett förstört palestinskt hus i Abu Dis, strax öster om Jerusalem. Foto: LM Adrian.
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hela Jerusalem, eftersom det ligger mitt i ett tättbefolkat arabiskt område. Men
bosättarna förstår att deras närvaro bevarar Jerusalem. De kommer dit och efter
dem kommer polisen och sedan armén. Det funkar, säger han leende. 

– De delar av Jerusalem som vi har bosatt oss i är nu säkrare för judar än de var
för tjugo år sedan. Säkerheten blir alltid sämre först, men sedan mycket bättre, när
folk lugnar ner sig och grannarna ser att vi varken är våldsamma eller galna.” 

I själva verket finns det en kommunal och nationell plan för att rasera mer än
åttio hus i området Silwan Bustan. Man talar om att det kunde ge upphov till en
tredje intifada. 

Till och med USA:s utrikesminisster Hillary Clinton ser allvarligt på detta hot
och menar att dessa rivningar inte är ändamålsenliga.

En messiansk ideologi
Artikeln fortsätter: ’Ändå hävdar Baruchi, att bortom den rationella förklaringen
till Ateret Cohanims förehavanden att göra staden odelbar, genom att sprida den
judiska närvaron, finns en förklaring som grundar sig på rörelsen messianska ide-
ologi. 

– Det är inte så att vi bosätter oss för att uppnå ett mål, säger han till mig. 
– Det är bosättningen som är målet. Den är ett steg mot frälsningen.  
Det rör sig om messianska människor som genom sin oförmåga till att godta ett

gemensamt Jerusalem, och att ge upp sin snikenhet, minst sagt utgör ett hot för
framtiden och i synnerhet hindrar att en slutgiltig status uppnås för Jerusalem. 

Inte långt efter att artikeln ovan publicerades 2004 fick jag EU:s särskilda rapport
om Jerusalem. Där hävdas att:

”Europeiska unionen och de övriga staterna i den s k Kvartetten (USA, Ryssland och
FN) har gjort tydliga uttalanden om att Jerusalem ska bli föremål för förhandlingar mellan
båda parter, och att Israel lämpligen borde avhålla sig från alla åtgärder som föregriper

En vacker syn mot det jordiska Jerusalem – om inte muren varit där. Foto: LM Adrian.
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sådana förhandlingar. Vi stöder också palestinska kulturella, politiska och ekonomiska akti-
viteter i östra Jerusalem.” 

Alltfler ifrågasätter en hållbar 2-statslösning
Det är föga förvånande att analytiker allt oftare ifrågasätter hållbarheten i en två-
statslösnng. Detta har vi varnat för under de senaste sju-åtta åren. 

Vi betraktar den aktuella markfördelningen som ett erbjudande om ett Bantus-
tan, en kantoniserad version av en schweizerost som inte kan frambringa en håll-
bar normal palestinsk stat.

Medan det jag beskriver är något byråkratiskt och omständligt är det inge slump
att Ilan Pappe, den israeliska ”nya historikern” Ilan Pappe  vars senaste bok har
titeln ”Den etniska rensningen av Palestina”, nu arbetar på en bok med titeln
”Ondskans byråkrati”. 

I detta sammanhang vill jag tillägga, att medan de flesta palestinier på Västban-
ken hindras från att få tillträde till sina heliga platser, sjukhus, kyrkor och andra
institutioner genom den uteslutningspolitik, som innefattar vägspärrar och sär-
skilda tillstånd, kan sedan flera månader endast palestinier över 45 år bevista fre-
dagsbönen i al-Aqsa. 

Snart får palestinier löpa gatlopp mellan bosättarna
Snart, när  väl de strategiskt placerade bosättningarna Ateret Cohanim och El-Ad,
Davids stad i Silwan, Maale Zeitim i Ras al-Amud, Choshen och Beit Orot på Oliv-
berget och Shimon haZaddik i Sheikh Jarrah, som alla sträcker sig över tillfartsvä-
garna till det historiska området, har vuxit ut till planerad omfattning,  kommer
inte ens palestinier över 45 åt från östra Jerusalem att komma till, utan att löpa gat-
lopp mellan bosättarna. 

Murkonst. ”Orättvisor måste få ett slut, precis som dag följer på natt. Vi vill se slutet på
tyrannin och gryning av ljus och mirakler.” Foto: LM Adrian.



Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/10 21

Dessa kommer utan tvivel att bete sig på samma sätt som bosättarna i Hebron,
där Tillbedjarnas väg har rensats från palestinier som inte längre har något hållbart
fotfäste eller någon möjlighet att leva i Hebrons gamla stad eller ens ta sig igenom
eller regelbundet be på de heliga platserna.

Vem är en sann Israelvän?
Jag är fast övertygad om, att som vänner hindrar varandra att köra berusade, så är
den en verklig Israel-vän  som manar Israel till måttfullhet för dess eget bästa och
vars krävande kärlek är det bästa vägledningen.

Jag vill sluta med ytterligare några konkreta förslag om vad vi som represen-
tanter för civilsamhället, kan förespråka för Jerusalem å ena sidan, vikten av att
bevara staden som en gemensam stad för världen och som en del av världens and-
liga arv, att förhindra den etniska rensningen av de infödda palestinierna och å
andra sidan förslag för Gaza, som i januari 2009 utsattes för oproportionerligt isra-
eliskt militärt våld, som krävde ett öga för en ögonfrans.

Bosättningarna är det största problemet
Denna diskussion kommer sent, kanske för sent. Det blir alltmer uppenbart för värl-
den att någonting har gått väldigt snett i Israel och därav är bosättningarna det största
problemet. Alltmer börjar folk med all rätt ifrågasätta om Israel verkligen vill ha fred. 

I det avseendet tror jag att det finns en klyfta mellan oss israeler och våra regering-
ar. 

De flesta israeler vill få slut på ockupationen, och är för en tvåstatslösning med
Gröna linjen som gräns, men de hålls som gisslan av korrupta politiker, sådana
som – ack, listan blir alltför lång – de flesta av dem, är jag rädd …

Vi måste brådskande överväga att:
1. Avsluta belägringen av Gaza genom att tvinga Israel att öppna gränserna och

farlederna för varor och människor (inklusive färjelinjer), erkänna den pales-
tinska demokratin och förmå EU och regeringarna att förhandla med Hamas
för att göra framsteg i fredsarbetet.

2. Avsluta vapenhandeln med Israel för att undgå att bli medskyldiga till krigs-
förbrytelser och upp-
rätthålla respekten för
internationell rätt, vil-
ket nyligen påkallats
av Amnesty Interna-
tional efter undersök-
ningen av israeliska
soldaters krigsförbry-
telser i Gaza.

Från förskola till stu-
dentexamen. På Den
gode Herdens svenska
skola trivs barn och ele-
ver.
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3. Trycka på för att få till stånd rättegångar som prövar krigsförbrytelserna, så att
Israel kan bli ett normalt land och inte förbli något slags undantagsstat, som i
allt högre grad kan nonchalera internationell rätt utan påföljder. Hamas krigs-
förbrytelser borde också påtalas om efterforskningar visar att det är motiverat.

4. Arbeta på att handelsavtalet mellan EU och Israel suspenderas. Detta avtal
innehåller stadganden om mänskliga rättigheter, som Israel alltid har bortsett
ifrån. Vi måste också föra fredliga kampanjer för bojkott, frysande av investe-
ringar, sanktioner, i synnerhet av varor från bosättningarna.

5. Vidhålla att Israel ska bidra finansiellt till återuppbyggnaden av Gaza och att
Israel ska kompensera de invånare i Gaza som medvetet åsamkats lidande och
skador utan några säkerhetsmotiv.

6. Vidhålla att all expansion av bosättningarna omfattande stora områden i östra
Jerusalem och på Västbanken ska stoppas i enlighet med internationell lag och
försvara det som finns kvar av tvåstatslösningen, som håller på att glida ner i
ett moras av antingen en enstatslösning eller en apartheidstat. Ingendera skul-
le kunna ge palestinierna fred och rättvisa.

På detta sätt skulle en psykologisk begränsning av Israel slutligen kunna uppnås.
Landet har under sextio år existerat utan gränser, utan begränsningar av dess trau-
man, dess girighet och undantagstänkande. Internationella rättsliga normer och
respekten för internationella organ skulle säkerställas, vilket vore till ömsesidigt
gagn. Möjligen kunde vi till och med kunna vitalisera FN, som i så hög grad har
underminerats av oförmågan att hantera Israel på ett rättvist eller opartiskt sätt.

Det blir lätt att sluta fred
Jag tror, att när väl israelerna tvingats acceptera Gröna linjen som gräns (det inne-
bär ingen utväxling av landområden, sådant är dödfött i fredssträvandena), kom-
mer de att överraskas av hur lätt det går att uppnå fred eller att se Jerusalem som
en gemensam stad. 

Alternativen, ständig militarisering och ockupation, fascism och fragmentering,
medför ingen lösning, utan inbjuder till upprepat våld, lidande och djävulskap.
Vad mitt eget liv beträffar, kan jag inte begripa varför någon annan måste dö för
allt detta nonsens – är det för att vi håller tyst? Är vi rädda för att säga ifrån? För
att vi hotas av förutsägbara och medvetet avvärjande smädelser om antisemitism? 

De ”på andra sidan” är mänskliga varelser precis som vi
Vi måste rasera murarna och med humor och sunt förnuft övertyga traumatise-
rade människor om att ”de på andra sidan” är mänskliga varelser precis som vi.
Att världen inte kan klyvas eftersom den är en sammanhållen planet. Vi är alla en
del av helheten och normalitet är att föredra. Livet är så rikt i sig, det finns inget
behov av att ryckas med i messianska kampanjer som ser markstöld som befrielse.
Vi är redan delar av den gudomliga skapelsen, bara genom att vi vaknar upp på
morgonen och andas. Bara för välsignelsen att ha blivit födda. �

Angela Godfrey 
Översättning: Kerstin Johansson

Vidare läsning: Den israeliska kommittén mot husförstörelses hemsida,
www.icahd.org
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Gåvoredovisning
Inkomna gåvor
1 september 2009 – 5 februari 2010 jämfört med hela föregående verksamhetsår

1/9-09–5/2-10 2008–09
Medlemsavgifter 28 000 46 550
Faddergåvor 130 581 301 103
Allmänna gåvor till skolan 295 715 1 032 217 
Minnesgåvor 80 325 176 200
Födelsedagsgåvor 22 980 56 725
Andra hyllningsgåvor 4 500 56 215
Sjukhusbyggnad 3 300 7 923
Kollekter 1 320 491 1 699 949
Summa kronor 1 885 892 3 376 882 

Minnes- och hyllningsgåvor
Gåvor har skänkts 
till minne av Ruth o Helge Ljungberg, Iréne, Tore Tydesjö, Kerstin M Johansson, Göran Ljung-
berg, Gunilla Kember Holmberg, Rune Classon, Lilian Johansson, Bengt Ingvarsson, Erik Pers-
son, Stina Nilsson, Marit Gran, Fanuel, Berit Lindfors, Carl Erik Wenngren, Ulla Ekling, Rune
Persson, Monica Ljuslund, Birgitta Johansson, Inga Johansson, Erland Alexandersson, Carl
Erik Wenngren,
vid födelsedag för Dagny Lindberg 80 år, Lucia Karlsson 80 år, Sven Thidevall 60 år, Lars Fröj-
mark 60 år, Lars Aldén 65 år, Inge Löfström 95 år, Gunnel Persson 80 år, Signe Svensson 70 år,
Gun Ahrén 85 år, Tomas Aspenberg 50 år, Birgitta Petri 90 år, Nicole Shaeen 70 år, Gudrun
Persson 80 år, Lars Ekblad 60 år, Gunnar Weman, Gunvor Sundström 85 år, Birgit Ragnå 90 år,
vid biskopsvigning av Eva Brunne, 
vid kyrkoherdemottagande av Bo Lindell  

Hyllnings- och minnesgåvor tas tacksamt emot
Så här gör man för skicka pengar till Svenska Jerusalemsföreningen:
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 gåvo-
blanketten skall skickas! Det går också bra att meddela detta i ett e-post meddelande till
sjs@brevet.nu Styrelsen tackar varmt för alla gåvor!

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



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 representant i Det heliga landet är pastor Kjell Jonasson, e-postadress:
Kjell.Jonasson@svenskakyrkan.se, tel +972-575 583 670. Kontakta gärna honom om du är på
besök i Israel eller på Västbanken!

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

Tidskriften trycks med bidrag från 

samfundet Pro Fide et Christinissimo

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

Glöm inte att anmäla adressändring! Posten skickar inte tillbaka några tidskrifter längre!


