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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, fon-
der, 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 Bet-

lehemsområdet 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 kon-
takter 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 för-
eningen 111 år. Boken kan beställas genom att 110 kronor sätts in på pg 2069-3. Ange
“jubileumsboken”
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Ordföranden har ordet
Titeln på denna sida har bytt namn. Sedan vårt
årsmöte har jag bytt stol i styrelsen för Svenska
Jerusalemsföreningen. Från direktors- och sekre-
terarstolen till ordförandestolen. Gunnar Weman,
som tackas på annan plats här i tidskriften, hade
avböjt omval och mitt nuvarande uppdrag som biskop i Växjö stift låter sig inte förenas
med direktorsskapet.

Men även om jag nu fattar den vackra ordförandeklubban i olivträ med både jerusa-
lemskors och betlehemsstjärna lämnar jag inte helt direktorspennan. Jag kommer fort-
farande att ansvara för de direkta kontakterna med skolkommittén på Den Gode Her-
dens skola och med sjukhusledningen på Beit Jala Governmental Hospital, vars fastig-
het vi är ägare till. Däremot kommer sekreterarskapet att övertas av prosten Lars Aldén
i Växjö. Lars tillhör sedan lång tid de trogna understödjarna av vår verksamhet och få
torde så regelbundet sedan så länge läst allt i vår tidskrift som han. Vi välkomnar Lars
varmt i denna uppgift. Med denna organisation kommer direktorsskapet inte att finnas.  

Sekreteraren administrerar allt som har med föreningens och styrelsens arbete här
hemma i Sverige att göra.  Adressregister och utskick av gåvoblanketter ombesörjer
prosten Sven Lenhoff sedan en tid tillbaka. Britt Bergman är fortfarande ansvarig för
fadderbarnsverksamheten.

På sista sidans adressregister finns adresser till de olika funktionärerna.
Jag kommer att även fortsätta skriva på denna sida. Information men också reflektion

om vår verksamhet och den omgivning som vi verkar i. 
Idag är Mellanöstern i fokus på ett nytt sätt och på ett sätt som är näst intill lika ovän-

tat som den folkliga resningen var i Östtyskland för lite mer än 20 år sedan.
I de palestinska områdena finns givetvis en förväntan parad med undran och en del

oro för vad det som sker i Nordafrika kan komma att innebära för palestinierna. Val har
aviserats, samtliga regeringsledamöter utom premiärminister Salam Fayyad har avgått
ur den palestinska regeringen. En het sommar efter en varm vinter lär ligga framför och
september månad kan bli som tidigare i denna del av världen en avgörande månad.
Palestinska val har aviserats och även i Egypten planeras val.

Visst finns det oro och den kan vara befogad för vad som händer efter revolten. Vem
tar över och hur? Men den oron får inte förta hoppet om en ny tid där demokrati och
mänskliga rättigheter må vara ledstjärnor. �

Jan-Olof Johansson
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Norrköpingskretsen håller årsmöte
Söndagen den 27 mars 

håller norrköpingskretsen av Jerusalemsföreningen årsmöte.
Kl 11 firas mässa i S:t Johannes kyrka. 

Därefter kyrkkaffe och föredrag av Berit Littås, som för ett år sedan var
volontär på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem. 

Även ickemedlemmar är välkomna!
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Axel Wernhoff, svensk generalkonsul i östra Jerusalem:

Ett spännande år väntar i Palestina!
– På Västbanken ökar inkomsterna och man märker att samhället utveck-
las. På Gazaremsan däremot, där mer än 50 procent av befolkningen,
som uppgår till 1,5 milj., är under 18 år, pyr ett missnöje över uteblivna
framsteg, över fattigdom och stigande arbetslöshet (nu kring 45 %) samt
över Hamas hårdnande sociala kontroll. 

Här lär jag mig att man aldrig ska säga att något är hopplöst, säger Axel Wernhoff, svensk
generalkonsul i Jerusalem. Foto: LM Adrian.

Axel Wernhoff är sedan sex månader svensk generalkonsult i östra Jerusalem. Han
efterträdde Nils Eliasson, som vi skrivit om tidigare i denna tidskrift. Diplomat
sedan 1989 och med ett förflutet i såväl Malaysia som i Wien, har han kommit till
Palestina i en spännande och kanske avgörande tid; lokalval planeras till somma-
ren, parlaments- och presidentval i höst samtidigt som Obamas fredsprocess ska
gå i mål. 

I grannlandet Egypten har ett folkligt uppror tvingat president Mubarak att läm-
na makten efter 30 år. 

Hamas styr Gaza och Fatah styr på Västbanken sedan förra valet för fem år
sedan. Oförsonlighet råder mellan dessa fraktioner och EU och USA bojkottar
Hamas, eftersom de inte vill erkänna ingångna fredsavtal mellan den palestinska
myndigheten och Israel. 
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Ännu råder det oklarhet om Hamas kommer att delta i det planerade parla-
mentsvalet.

Det är i denna kontext som Axel Wernhoff ska föra Sveriges intressen på Väst-
banken, i Gaza och i östra Jerusalem.

– Det bor cirka 300 000 israeler i bosättningar på Västbanken, där cirka 2,5 mil-
joner palestinier bor i samhällen som är avskurna från varandra på grund av
bosättningarna och de gränser israelerna satt upp, berättar Axel Wernhoff. Och i
östra, den arabiska delen av Jerusalem uppskattar man att det bor över 200 000
bosättare. Det är klart att det blir svårt att skapa en palestinsk stat med dessa för-
utsättningar, säger generalkonsuln, men tillägger:

– Här har jag lärt mig att man aldrig ska säga att något är hopplöst. Självklart
skulle det gå att lösa landfrågan om parterna verkligen vill och gör ömsesidiga
eftergifter på sina krav. 

För Svenska Jerusalemsföreningen kommer generalkonsulns arbete med att lyf-
ta fram vår första lärare, Signe Ekblad på 1910-talet, att låta höra talas om sig. 

Företrädaren Nils Eliasson utverkade bidrag från utrikesdepartementet för att
göra en fotoutställning av det unika bildmaterial som föreningen har tillgång till
från svenskars verksamhet i Jerusalem i början av förra seklet. 

Författaren och journalisten Mia Gröndahl är anlitad, Svenska Jerusalemsför-
eningen kommer att vara sponsor tillsammans med andra institutioner med målet
att utställningen ska vara klar i höst och visas både i Palestina och i Sverige. Till
utställningen planeras det också att ges ut en bok, antagligen på både svenska och
engelska.

Här i tidskriften kommer vi att berätta mer om detta arbete och pålysa vernissa-
gen. �

Lars Micael Adrian

Israeliska fredsmänniskor demon-
strerar varje fredag i solidaritet med
palestinier vid Shejk Jerrah, det
omtvistade området i östra Jerusa-
lem som israelerna vill ta över för
att binda samman västra Jerusalem
med bosättningen Maale Adum-
mim. Foto: LM Adrian.



6 Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/11

Biskopsmottagandet av föreningens ordförande i Växjö:

Glädje för hela folket!
Som vi har skrivit om i tidigare nummer har Jerusalemsföreningens
mångårige direktor nu blivit biskop i Växjö, där han varit verksam som
präst under alla år.

Vid en mottagningsgudstjänst i adventstid 2010 togs han emot i en fullsatt växjö-
dom.

Valspråket som Jan-Olof Johansson valt är inspirerat av
hans engagemang i Jerusalemsföreningen och kommer
från änglarnas budskap till herdarna utanför Betlehem
den natt då Jesus föddes: Glädje för hela folket.

För biskop Jan-Olof är julens budskap centralt
– att Gud blev människa och blir det idag och
alltid, både i oss som enskilda och i sin
kyrka. Gud är en av oss. Ordet blir män-
niska. Tron blir handling. Och så ska-
pas en sant mänsklig gemenskap som
blir till glädje för hela folket. I sitt upp-
drag till lärjungarna har Jesus vidgat
detta glädjespridande till hela världen.

I biskopens personliga vapen strålar
därför Betlehemstjärnan över hela fäl-
tet och lyser längst upp i biskopssta-
ven. Betlehem är också en viktig plats
för biskop Jan-Olof. Sedan studentå-
ren återvänder han dit årligen och har
ett starkt engagemang för folket i Bet-
lehem främst genom en flickskola där,
Den Gode Herdens skola. Betlehems stjärna
anknyter också till hans födelsestad Jönköping genom sången Gläns över sjö och
strand ifrån Viktor Rydbergs Vapensmeden där vapensmedens dotter sjunger den
under en roddtur på Vättern.

Örnen är symbolen för Johannes, vars kortform är Jan. Johannes är den av evan-
gelisterna som mest utvecklat teologin om Jesu födelse som Guds inkarnation i
världen.  

Örnen för också tanken till Kalmarsund och Ölands Alvar där örnen på senare
år funnit en fristad.

Yxan i örnens ena klo är Olof den heliges symbol. Yxan är också ett oumbärligt
redskap för att ta sig fram i de småländska skogarna där biskop Jan-Olof har sina
rötter.

I vapnets första och fjärde fält finns stiftets vapen som utgörs av tre huvuden.
Det är Smålands apostel S:t Sigfrids tre systersöner Unaman, Sunaman och Vina-
man som var hans följeslagare på missionsresan i Småland. De blev de första krist-
na martyrerna i det som sedan blev Växjö stift.  De påminner oss om missions-



Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/11 7

uppdraget och kan också tillsammans med Betlehemsstjärnan ge associationer till
de tre vise männen, som ofta ses som uttryck för kyrkans internationalitet.

Biskopsvapnet ger valspråket relief, Glädje för hela folket, Gaudium omni popu-
lo, genom sin något karga karaktär och glädjen framstår inte som den glättiga och
sporadiska utan som en glädje trots allt. En glädje i kampen för Guds människo-
blivande idag, för att göra det gudomliga mänskligt och det mänskliga gudomligt
i ett komplext liv och en sargad värld. �

En glad biskop i Växjödomen. Foto: LM Adrian.

Nu firas Världens fest i Malmö
Helgen den 7-9 september 2012 blir det världens fest i Malmö! Då förläggs
Svenska kyrkans stora internationella sammankomst till denna skånska stad. 

Världens fest är Svenska kyrkans manifestation för alla som är intresserad
av internationella frågor. Det blir nu fjärde gången som den anordnas.

Biskop Antje Jackelén har valt Malmö, därför att här finns hela världen; ”har
du sett Malmö har du sett varlden!”, heter det ju i det skånska talesättet. Och
visst är Malmö både mångkulturellt och mångreligiöst!

Förra gången Svenska kyrkan ordnade
Världens fest var i Växjö i juni 2009.
Då kom det knappt 3 000 besökare.
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Helgsmålsböner i april från Israel/Palestina
Johannes Söderberg, TV-producent av andliga program på SVT, har tillsammans
med ljudtekniker Douglas Burman spelat in sex helgsmålsböner i Israel och Pales-
tina.

Den första sänds lördagen före palmsöndagen med biskopen i den lutherska
kyrkan Munib Younan från Olivberget.

Den andra sänds påskafton kl 17.50 och är inspelad i Gravkyrkan i Jerusalem.
Den tredje helgsmålsbönen den 30 april (valborgsmässoafton) kl 17.50 är med

biskop Jan-Olof Johans-
son vid Genesareths sjö
och handlar om mötet
mellan Jesus och
Petrus, där Petrus tre
gånge får frågan om
han håller av Jesus. �

Johannes Söderberg och
Douglas Burman vid
inspelningen av valborgs-
mässoaftons helgsmåls-
bön i SVT1 kl 17.50 från
Genesareths sjö. Foto: LM
Adrian.

Skolbänkar på gång
Vårt skolbänksprojekt har varit lyckat! Många är ni som velat bidra till nya
skolbänkar och ny inredning på Den Gode Herdens skola. Varmt tack för alla
dessa gåvor!

Vi har nu kunnat skicka över 30 000 USD till skolan och rektorn Miss Aida
håller som bäst på att beställa de nya
bänkarna.

Och skulle det behövas mer just till
bänkar och inredning återkommer vi
och ber om lite extra gåvor utöver det
som alltid behövs för att hålla skolan
igång och levande. 

Tack för alla gåvor – små som stora!

De flesta bänkarna är nya, men det finns
fortfarande behov av mer pengar för att
ersätta de uttjänta gamla bänkarna till 8-
åriga Ayas klass. Foto: LM Adrian.
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Vad händer när man skall renovera ett hundraårigt hus? I Sverige skulle
vi gå varsamt fram med noggranna förberedelser och sannolikt konsultera
Riksantikvarieämbetet om det behövdes. Det gäller striktare förutsättning-
ar när det handlar om ett av Jerusalems mest kända och omskriva hus
utanför Gamla stadens murar, Beit Tavor.

Sedan 1951 har Svenska teologiska institutet i Jerusalem funnits i det välkända Beit
Tavor (Tabors hus) på Profeternas gata 58 i Jerusalem. Studenter och besökare har
kommit och gått sedan dess. Även om den senaste renoveringen utfördes för unge-
fär tio år sedan har sol, vind och vatten slitit på tak, fönster och dörrar. Mycket
måste bytas och målas om.

Nu är Beit Tavor inte vilket hus som helst. Det byggdes som privathus åt den tys-
ke arkeologen och byggnadsmästaren Conrad Schick. Huset stod helt klart 1889.
Vid slutet av sitt liv var Conrad Schick en känd och respekterad person i Jerusa-
lem. Han hade kommit till landet 1846 endast tjugofyra år gammal. Syftet med den
långa resan från Basel i Schweiz till Jaffa var att han skulle bygga upp en mission-
skommunitet i Jerusalem.

När den unge Conrad Schick anlände till Jerusalem blev dock han lämnad vind
för våg. Han blev tvungen att klara sig på egen hand och han började arbeta för ett

Historien om ett hus i Jerusalem

1889 byggdes huset på Profeternas gata som nu ägs av Svenska kyrkan.
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engelskt missionssällskap som missionerade bland judar. Nu blev det inte så
mycket traditionell mission utförd eftersom Schick, tillsammans med många andra
västerlänningar under samma tid begrep att missionsarbetet egentligen bara rön-
te uppskattning i Europa. I Jerusalem skapade mission mest problem.

Schicks begåvning fick istället sitt utlopp i historia, arkeologi och arkitektur. Han
var duktig på att teckna och ritade goda kartor över Jerusalem. Scenariot var både
staden under slutet av artonhundratalet, men också hur det kan ha sett ut under
äldre tider. Han byggde modeller över samtida och antika byggnader. Framförallt
engagerades han som arkitekt i flera av de byggprojekt som startades utanför
Gamla stadens murar under samma tid.

Det som de västerländska organisationerna byggde var skolor, sjukhus och pri-
vathus, vilket också var typiskt för inriktningen för deras verksamhet. Schick var
med och byggde de första kooperativa kvarteren i den judiska stadsdelen Mea She-
arim. Han byggde den tyska flickskolan Talita Kumi och Hansens sjukhus som skul-
le härbärgera spetälska. (Dansken Hansen var för övrigt den person som gav nam-
net åt den förödande hudsjukdomen som gör att hud och kroppsdelar kan
skrumpna.). Tack vare inkomsterna från sina modeller och byggprojekt kunde han
börja projektera sitt eget drömhus.

Väster om Damaskusporten
Schick köpte mark på en av höjderna väster om Damaskusporten. Där hade redan
många västerlänningar byggt fina hus och skolor. Även den ortodoxa etiopiska
kyrkan hade köpt mark och byggde sin viktigaste kyrka utanför Gamla staden här.

Håkan Bengtsson, direktor för Svenska teologiska Institutet i Jerusalem. Foto: LM Adrian.
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Idag ligger kyrkan vid Rehov Etiopia som korsar Rehov HaNeviim där Schicks vack-
ra hus ännu står idag.

Huset byggdes i olika omgångar och 1889 stod allt klart med en stor huvud-
byggnad och ett kapell som annex. Conrad Schick bodde där till 1901 då han avled.
Enlig den israeliske arkitektexperten David Kroyanker är ett av de lokala smek-
namnen på huset ”drömmarnas hus”. Det är inte svårt att förstå eftersom porthu-
set ger associationer till medeltida borgar och med muren som omger den ståtliga
huvudbyggnaden får man intrycket av ett hus med integritet och elegans, kanske
rent av ruvande på hemligheter. Huset fascinerade den unge Amos Oz som växte
upp i Kerem Avraham en bit härifrån. I sin självbiografiska roman ”En berättelse om
kärlek och mörker” berättar Amos Oz hur han på en promenad till östra Jerusalem
passerar Beit Tavor och drömmer sig bort bland husets tinnar och torn. ”Dröm-
marnas hus” är också ett passande namn på huset.

Tabor och Hermon jublar över dig 
Men varför kallade Schick huset Tabor? Förklaringen till att han lät kalla sitt mäs-
terverk så, efter det vackra berget i Galiléen, lät han hugga in på porthuset. Där
står en hänvisning till Psaltaren 89:13, ”Du skapade norr och söder. Tabor och Her-
mon jublar över dig”. Huset och berget Tabor avspeglar alltså skapelsens skönhet.
Kanske finns här också en kristen klangbotten. Enligt en tidig kristen tradition
skulle Tabor vara platsen för Förklaringsberget. Även om det geografiskt inte går
ihop med evangeliernas berättelser har själva berget Tabor den integritet och ele-
gans som krävs för att plats skall kunna bära en sådan tradition.

Jerusalems mest kända hus
Det är alltså ingen överdrift att påstå att Beit Tavor är ett av Jerusalems mest kän-
da hus. Både den kände israeliske generalen Yigael Yadin och Jerusalems beröm-
de borgmästare Teddy Kollek talade om Beit Tavor som Jerusalems vackraste hus.
I början på åttiotalet utlyste Kol Ha’ir, en jerusalemitisk tidning, en tävling på det-
ta tema. Det var Beit Tavor som vann!

Husets speciella karaktär förstärks av Schicks arkeologiska intresse. Förutom att
han själv gjorde åtskilliga arkeologiska undersökningar och utgrävningar i Jerusa-
lem, var han god vän med flera av den tidens arkeologiska pionjärer i landet. Det
finns många arkeologiska föremål, t o m flera inskriptioner i huset. I huvudbygg-
nadens fyra hörn sitter de ”frälsningens horn” som Psaltaren 18:3 talade om, (enl
den gamla bibelöversättningen). Sådana horn hittades också på altare från israeli-
tisk järnålder av de arkeologiska pionjärerna. Harriet Holmqvist som var husmor
på Svenska teologiska institutet under sjuttio- och åttiotalet berättar i sin bok
”Mötesplats Jerusalem” om hur dessa horn hamnade fel under den renovering
som hon ledde. Till sist blev de återinsatta där Schick först hade satt dem. Det är
känsligt att renovera ett så speciellt hus.

Därför har nu jag under två år arbetat tillsammans med en arkitekt och en bygg-
nadsingenjör för att bedöma vad som skall göras. Täta besök har gjorts från ansva-
riga för Fastighetsavdelningen i Uppsala som arbetat med ritningar och budget.
En byggnadshistorisk dossier har upprättats hos kommunen och när renoverings-
ritningarna lämnades in till Stadsbyggnadskontoret krävde de att de måste leve-
reras i ett enda stycke eftersom, vi annars skulle kunna sätt in sidor men nya saker
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som vi skulle vilja ända. Slutdokumentet blev nio meter långt! Ritningen är lika
lång som den längsta skriftrullen från Qumran, Tempelrullen. Det är en händelse
som ser ut som en tanke eftersom det på sätt och vis är ett tempel som vi skall
renovera.

Totalrenovering
Vad är det som måste renoveras? Framförallt är det ytterfönster och dörrar. De
slits hårt i klimatet härnere. Det finns nästan hundrafemtio olika ytterfönster och
dörrar i huset. Inget är det andra likt och de måste alla specialtillverkas. Sedan
måste taket tätas, delvis bytas och förstärkas. De omfattande fuktskador som finns
i huvudbyggnadens källare måste åtgärdas. Renoveringen ger oss också möjlighet
att förbättra husets värmesystem. Sedan förra renoveringen har luftkonditione-
ringsanläggningarna blivit bättre och kostnadseffektivare. Vi ser till att alla kon-
tors- och arbetsutrymmen har bra avkylning.

Vi kan nu även börja förverkliga en miljövänlig profil på institutet. Under går-
den finns en gammal vattencistern som användes för att samla regnvatten för
familjen Schicks husbehov. Sedan många år tillbaka har den inte varit i bruk, d v s
det finns vatten i den men det har inte använts till något. Under sommarens var-

Bland de vackraste husen i Jerusalem – där håller svenska och internationella studenter till
på kurser om teologi och den politiska situationen. Foto: Håkan Bengtsson.
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ma månader behövs det mycket vatten till trädgården. Vatten är dyrt i landet
under sommaren och ofta införs ransoneringar då nivån på grundvattentäkterna
och Galileiska sjön sjunker. Tanken är att vi skall vattna trädgårdens växer med
regnvattnet från cisternen. Starten efter renoveringen ger oss också möjlighet att
börja källsortera och organisera användningen av konsumtionsvaror på ett resur-
smässigt hållbart sätt.

Tyvärr måste vi lämna det kära Beit Tavor under över ett halvår. Från april till
december kommer Svenska teologiska institutet att ha sitt kontor på det ekume-
niska institutet Tantar, nära Betlehem. Vi kommer fortfarande att arrangera pro-
gram för studiegrupper, bl. a kommer biskopen med prostar från Västerås stift i
maj och i november kommer en grupp med ungdomsledare från Göteborg. Våra
kurser tillsammans med Lunds universitet kommer också att fortsätta som van-
ligt.

Om allt går väl kommer vi all slå upp våra portar igen i januari nästa år. Du kan föl-
ja ombyggnadens olika skeden på STI:s hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/sti
Vi ber om allas goda tankar och förböner under denna tid. �

Håkan Bengtsson, 
direktor för Svenska teologiska institutet

Kollektvädjan
Den svenska församlingen kommer under renoveringen att fira sina guds-
tjänster i den lutherska Redeemer Church i Gamla staden, och kostnaderna för
hyra kommer att öka. Församling-
en har en ytterst liten budget för
praktiska omkostnader. 

Vid församlingens gemensam-
ma gudstjänster upptas en kollekt
till församlingens stödfond. Där
går pengarna direkt till behö-
vande människor. Behoven i lan-
det är stora för människor som av
olika skäl inte klara av de livsvik-
tigaste utgifterna. Vi är glada att
kunna stödja både judar, kristna
och muslimer med våra gåvor.
Men under församlingens tillfälli-
ga exil behövs ekonomiskt bidrag
utifrån för att vi skall fortsätta att
kunna stödja våra behövande vän-
ner. Därför ber vi om kollekter
från olika församlingar i Svenska
kyrkan vars präster och medarbetare vet vad Svenska församlingen i Jerusa-
lem betyder. Vi tackar för gåvorna!

Församlingens kontonr är 8381-6 904 257 423-7.

Rolf Pearson, samordnande präst i den
Svenska församlingen i Jerusalem.
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Lutherska kyrkan i Betlehem nysatsar:

Nya spår på Västbanken och i Israel

Lutherska kyrkan i Betlehem har en månfasetterad kyrkoherde. Inte nog
med Mitri Raheb är präst. Han är också chef och föreståndare för ett
konstcentrum, hälsoklinik, skola, restaurang, gästhem och affär. 

Nu har han också dragit igång en resebyrå i syfte att locka skandinaviska resenä-
rer till ett annorlunda resmål; palestinska byar på västbanken som ligger utanför
de vanliga turiststråken.

För det ändamålet har han anställt Fida Ghareeb som turistkoordinator. I janua-
ri i år avslutade hon den första 7-dagars-kursen för elva svenska, potentiella rese-
ledare.

– Vi har kallat denna satsning för ”Nya spår”, berättar hon. I mars kommer den
första resegruppen hit.

Konceptet är enkelt och kanske genialt. För att få kallas en resa längs ”Nya spår”
måste resenärerna tillbringa lika mycket tid i norra som i södra Palestina och dess-
utom lika lång tid i Israel.

– Vi tycker det är viktigt att turister får se hela landet, inte bara de vanliga biblis-
ka resmålen eller turistorter i Israel.

Innan Mitri Raheb startade denna resebyråverksamhet, gjorde den lutherska
kyrkan en undersökning bland turister i Betlehem. De flesta hade ingen aning om
att de var i Palestina när de var på det timslånga besöket i Födelsekyrkan, guidade
av israeliska guider. 

– Palestina och Israel ligger så nära och vi har så mycket att visa i båda länderna,
menar Fida Ghareeb. Om man åker hit via lutherska kyrkans ”Nya spår” får man
se hela landet och det tycker vi är viktigt.

Mitri Raheb, präst sedan många år i Betlehem och befrielseteolog, står ofta på
barrikaderna för
att utveckla det
palestinska sam-
hället. 

”Vi ska inte
vänta att ockupa-
tionen ska upphö-
ra. Vi måste redan
nu skapa vår

Fida Ghareeb är
anställd av luther-
ska kyrkan får att
hålla i deras annor-
lunda resebyråverk-
samhet. Foto: LM
Adrian.
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framtid, för vi vet aldrig när vi kan få den statsbildning vi strävar efter”, är hans
motto.

Fler alternativa resebyråer
Att saluföra Västbanken som turistmål är inte nytt. 

Det finns både fler svenska researrangör och alternativa palestinska byråer, t ex
ATG (Alternativ Turist Grupp) i Beit Sahour, som är pionjärer inom alternativ
turism (första grupperna 1995) och som startades med svenskt bistånd när den
palestinska turismen blev tillåten. ATG är en ekumenisk organisation, med även
muslimska medarbetare på gräsrotsnivå, som nu klarar sig på egen hand och inte
är uppbunden till någon kyrklig organisation. De har också drivit på vad gäller
etiska regler för turism i det heliga landet, för vilket man även fått pris i Tyskland.

Men konceptet med att ha rutter med både vandringar och längre bussresor med
ett genomtänkt koncept där alla delar av landet besöks, är något som den luther-
ska kyrkan i Betlehem hoppas ska bli framgångsrikt.

– Vårt kvalitetsmärke är ”se hela landet” förtydligar Fida Ghareeb, som i
reseupplägget samarbetar både med Svenska kyrkan och studieförbundet Bilda.
Lyckas vi kommer vi att utvidga denna verksamhet till de övriga skandinaviska
länderna. �

Lars Micael Adrian

Fotnot: För mer upplysningar, kontakta Fida på e-postadress: tours@diyar.ps så
förmedlar hon kontakt med svenska guider. Se också hemsidan: www.diyar.ps
För mer information om ATG: http://www.atg.ps där finns det en länk till
http://www.atg-sverige.se. Kortfattad information om ATG: http://www.atg-
sverige.se/atgswe/atg.shtml

Rektor Aida Abumohr står varje morgon kl 8 och tar emot varje elev personligen på Den
gode herdens svenska skola. Tala om personligt engagemang! Foto: LM Adrian.
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Gunnar Weman:

Avskedspredikan 
som ordförande för Jerusalemsföreningen

Utdrag ur predikan och Kyrkans förbön på Fjärde söndagen efter Trettondedag jul vid
Jerusalemsföreningens årshögtid i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm 30 januari 2011.

Vid denna mässa avskedspredikade f ärkebiskopen Gunnar Weman som ordförande
för Svenska Jerusalemsföreningen. Här följer ett utdrag ur denna predikan:

Berättelsen om Jesu lärjungar som kämpade i motvinden på Genesareths sjö har
flera bottnar. Så mycket står i varje fall klart att när han sände ut dem i världen för
att fullgöra den tjänst som han kallat dem till, så förberedde han dem på mycket
motvind: Ni skall bli utlämnade, övergivna, kastade i fängelse… Just därför hör-
de det också till deras utrustning att de var omslutna av hans förbön – så som de
också i alla tider hör samman med den gudstjänstfirande kyrkans gemensamma
bön.

Veckans psaltarpsalm ger besked om en mångtusenårig tröst: ”De ropade till
Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen
och vågorna tystnade”.

Vi som kyrka har mycket att lära av dagens evangelium, bland annat detta att
när Petrus ville gå Jesus till mötes på vågorna och samtidigt släppte Jesus med
blicken och i stället började kalkylera med sin egen förmåga, då öppnade sig vatt-
net under honom. ”Herre hjälp mig” – eller med den världsvida kyrkans rop inför
både förtryck och egen oförmåga ”Herre förbarma dig över oss”.

Det är en bön ur djupen, i motvinden där det är lätt att frestas att snarast möj-
ligt söka upp läsidan i tro att påfrestningarna där är mindre. Att det verkliga livet
handlar om ett annat perspektiv erfar vi om inte annat genom våra medkristna i
Mellanöstern, där utsikterna till dagligt bröd alltmer begränsas. Många bryter upp
därifrån – men vilka är vi att kritisera dem för det beslutet utifrån våra privilegie-
rade livsmöjligheter som enskilda och som kristna? Andra stannar kvar i den
materiella och politiska motvinden – och de om några behöver vår handfasta
gemenskap genom något så enkelt som bland annat Den gode herdens skola och
Jerusalemsföreningens sjukhus i Betlehem. Dagens högmässa firar vi högst påtag-
ligt tillsammans med dem, som söker dela sin närvaro med den uppståndne Her-
ren där han – och de – är.

Som en enda gemenskap tar vi emot dagens evangelium och prövar tanken var
och hur vi möter Herren Jesus för att kunna leva med honom ’ på riktigt’ – och då
med Petrus förnya vår bekännelse till honom i tro och handling. Det finns som
bekant en märklig ”Guds dårskap” som består i att ”det som i världen var ringa
och föraktat, det utvalde Gud – ja, det som ingenting var – för att han skulle göra
det till intet, som någonting var”. 

Med det som vi har av tro på Herren ber vi om förtröstan och vilja till tjänst, där
vi sitter i båten – i kyrkan – allt medan motvinden blåser. Vi ber var och en i hans
namn…

-.-.- 
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FÖRBÖN:
Gud, vi ber om fred i Mellanöstern
skapa nya möjligheter för palestinier och israeler att leva tillsammans,
för dem som arbetar för att upphäva ockupationen och att internationell rätt följs
---
för det palestinska folket, hör deras lidanden och rop om fred och rättvisa
för det israeliska folket, hör deras oro och öppna deras hjärtan för dem som är

berövade sin värdighet
---
för Betlehem, för dem som där lever och verkar omgivna av murar och stängsel
för barnen som växer upp i Betlehem utan möjlighet att se och bada i havet
för de som arbetar för att barnen ska växa upp till trygga och starka individer
---
för Den gode herden svenska skola
för dess elever, ledning, lärare och personal
för flickornas familjer
för Svenska Jerusalemsförening och dess arbete i Betlehem   
om framtidshopp, livskvalité och mod
Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig.

Tre biskopar som avlöst varandra: Fr v den nye ordföranden biskop Jan-Olof Johansson,
Växjö. Avgående ordf ärkebiskop emeritus Gunnar Weman och ordförande dessförinnan
biskop emer Tore Furberg. Foto: Stig Norin.
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Tack till ordförande Gunnar!
Svenska Jerusalemsföreningen har sedan 100 år haft
en av Svenska kyrkans biskopar som ordförande.
Gunnar Weman är dock den förste ärkebiskopen som
innehaft detta uppdrag.

Sedan 2007 har biskop Gunnar varit föreningens
ordförande. Han efterträdde Tore Furberg, tidigare
biskop i Visby stift.

Att leda Svenska Jerusalemsföreningen kräver inte
bara kunskap om svenskt föreningsliv utan än mer
erfarenhet av och inlevelseförmåga i en annan kultur.
Svenska Jerusalemsföreningen har verkat i Det Heliga Landet under inte mindre
än fem olika regimer. Det har krävt både ett starkt och flexibelt ledarskap.

Gunnar Weman har gått in i denna uppgift med stort engagemang och överty-
gelse om betydelsen av föreningens verksamhet i Betlehem. Hans rika erfarenhet
av ledarskap såväl i församling och stift som på nationell nivå har föreningen fått
nytta av och inte minst av hans engagemang för internationella insatser. Det har
märkts vid hans besök i Betlehem. Ett levande intresse för den enskilda eleven och
för hur de beslut styrelsen tagit kommit till konkret uttryck på skolan.  

Vi tackar biskop Gunnar varmt för den tid han varit ordförande och för det klo-
ka och engagerande sätt han varit det. 

Vi tackar honom i fullt medvetande om att hans engagemang för föreningens
verksamhet på intet sätt kommer att minska i och med att lämnat ordförandeska-
pet! �

Jan-Olof Johansson, Biskop

Gåvoredovisning 
Minnes- och hyllningsgåvor (t o m 22 februari 2011)

Gåvor har skänkts 
Till minne av
Göte Brorsson, Sonja Asph, Irene, Gunnar Meiton, Ingrid Altheimer, Lars Gunnar
Ericsson, Lars Fjällman, Göran Swärd, Yngve Lindgren, Ingrid Raattamaa, Gunnar
Wertelius, Inga-Britt Bengtsson, Ingrid Benjaminsson, Bengt Kindbom, Birgit Eure-
lius, Per Mases, Vendela Phil, Greta Braaf, Gudrun Brunzell, Göran Ljungberg,
Gull-Britt Hultin, Gudrun  Mimer, Katarina Åkerman, Peter Stolt.
Till Ruth och Helge Ljungbergs minnesfond.

Vid födelsedag för
Elisabeth Svenning Johnsson 60 år, Berth Löndahl 60 år, Carin Lyrhag 80 år, Arne
Andersson 80 år, Richard Grügiel, 60 år, Alf Fors, 60 år, Ingrid Persenius, 60 år,
Göran Kedvall, 75 år, Ingemar Petersson, 60 år, Svea Fritzén, 85 år, Carin Strand
Dollis, Olof Andrén, 95 år, Karl-Anders Sundström, 85 år, Gunnar Weman, Sigvard
Färdig, 85 år, Ella Nyström, Lotta Linge, 60 år, Irene Lejon, 80 år, Siv Karlsson.
Vid biskopsvigning av Jan-Olof Johansson.
Vid prästvigning av Katrin Molander, Rebecka Sandahl.



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 kon-
takt 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Detta är Jerusalemsföreningens nya styrelse
Ordinarie
Ordförande: Biskop Jan-Olof Johansson, Östrabo, 352 39 VÄXJÖ, 
tel 070-541 58 57, e-post: sjs@brevet.nu
Vice ordförande: Stig Norin, Sandstensv 4, 752 67 UPPSALA, 
tel 018-46 95 57, 070–273 41 57, e-post: stig.norin@teol.lu.se
Sekreterare: Lars Aldén, Österleden 66 A, 352 42 VÄXJÖ, 
tel 0470-279 27, 0730-62 12 05, e-post: lars.alden@swipnet.se
Fadderbarnsansvarig: Britt Bergman, Körsbärsv 6, 114 23 STOCKHOLM, 
tel 08-673 12 15, 070-573 12 23
Elisabeth Eklund, Sköldungag 4, 753 34 UPPSALA, tel 018-71 44 88
Göran Rask, Norra Lilleskogsv 11, 441 96 ALINGSÅS, 
tel 0322-137 15, 070-373 40 88
Kjell Jonasson (sjf:s representant i Jerusalem), c/o ELCJ, P.O. Box 14076, 
IL-911 40 JERUSALEM, tel +972 57 5583670, 
e-post: kjell.jonasson@svenskakyrkan.se (adress även: Vasav 209, 192 69
SOLLENTUNA, 08-754 54 61)

Suppleanter
Bosse Bonde, Falsterbogården 5, 239 40 FALSTERBO, tel 040-47 24 04
Kjell Thorbjörnsson, Kronoparksg 1, 542 42 MARIESTAD, 
tel 0501-182 81; 211 01, 076-809 09 82
Jonas Agestam, Solhem, Alsäter, 605 97 NORRKÖPING, tel 011-33 52 06

Övriga
Redaktör: Lars Micael Adrian, Stora Tvärg 35, 223 52 LUND, 
tel 046-18 88 10, 0727-43 82 41, e-post: modgun@telia.com
Ansvariga för gåvoredovisning, adressregister och utskick av gåvoblanketter: Barbro
och Sven Lenhoff, Österleden 64 B, 352 42 VÄXJÖ, tel 0470-393 27, 
e-post: sven.lenhoff@lyckansberg.net
Bokföring: Tönnerviks Horwath Revision Syd AB, Att. Christina Sjögren/
Bodil Kvarnemo Nilsson, Vallviksv 12, 352 51 VÄXJÖ, tel 0470-810 30



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
Ordförande, biskop Jan-Olof Johansson, Östrabo, 352 39 VÄXJÖ, 
tel och fax 0470-309 45, ansvarig ut gi va re för tid skrif ten. E-post: sjs@brevet.nu
Sekreterare Lars Aldén tel 0730-62 12 05. Österleden 66 a, 352 42 Växjö 
e-post: lars.alden@swipnet.se
Redaktör för tidskriften: Lars Micael Adrian, Stora Tvärgatan 35, 223 52 Lund,
tel 046-18 88 10, 0727-43 82 41, 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.
Ansvariga för gåvoredovisning, adressregister och utskick av gåvoblanketter:
Barbro och Sven Lenhoff, Österleden 64 B, 352 42 VÄXJÖ, tel 0470–393 27, 
e-post: sven.lenhoff@lyckansberg.net
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. e-post: Richard.Grugiel@svenskakyrkan.se
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