SVENSKA
JERUSALEMSFÖRENINGENS
TIDSKRIFT
ÅRGÅNG 113 – DECEMBER 2014 – NR 4

Fönstret i Födelsekyrkan, se sidan 5. Foto: J-O Aggedal.

Ur innehållet:
Biskop Munib Younan: Visionen om fred börjar med Jerusalem
Den Gode Herdens skola har fått vattencisterner
Porträttet av ”den andre” i israeliska och palestinska skolböcker
Nu kan du lämna gåvor via autogiro till Jerusalemsföreningen

sid 8
sid 15
sid 16
sid 22

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 drygt 300 palestinska
flickor från förskola till studentexamen. Mer än 60 procent av driften betalas via
gåvor från enskilda svenskar, stiftelser, fonder, kollekter och faddergåvor.
Föreningen äger också det största regionssjukhuset i betlehemsområdet, en
fastighet som hyrs ut till det palestinska hälsovårdsministeriet
Nu kan du bli regelbunden gåvogivare genom att ansöka om Autogiro,
dvs det tas det beloppet du önskar varje månad (se vidare sida 20-21 i detta
nummer!).
Jerusalemsföreningen äger, underhåller och upplåter en sjukhusbyggnad,
också i Betlehem, till den palestinska hälsovårdsmyndigheten.
Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö, är ordförande.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift utkommer med fyra nummer per år.
Du som inte får tidskriften hem till dig men vill ha det, kan meddela detta på
sjs@brevet.nu eller sätt in en gåva till Svenska Jerusalemsföreningen på pg 2069-3
eller bg 401-3330 och ange på talongen ”ny medlem”.
Medlemsavgiften i Svenska Jerusalemsföreningen är 150 kr/år.
Tre ben
Svenska Jerusalemsföreningen vill genom skolverksamheten:
• stärka kvinnans ställning genom att erbjuda kvalificerad undervisning för
flickor och rusta dem för att ta ansvar i det lokala samhället
• bidra till fred och försoning och erbjuda såväl kristna som muslimska flickor
i Betlehemsområdet undervisning. Om flickor har varit bänkkamrater i upp
till tolv år, menar Jerusalemsföreningen, att man därmed har byggt broar över
religions- och kulturgränser som leder till förståelse för varandra i en region där
dessa kontakter inte är alltför vanliga
• stärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.
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Ordföranden har ordet

Min vän Suher…

Sängarna på Holy Land East Hotel är
alldeles för hårda. Är det dessutom den
varmare årstiden så är rummen för varma
och man snurrar runt i sängen så underlakanet till slut ligger som en sträng i mitten
av sängen.
Min vän och researrangör i Jerusalem
har bokat detta hotell för en tilltänkt resa
nästa år och jag tvekar. Men de har renoverat, svarar han. Titta in där får du se.
Jag går dit. Träffar ägarens son Faraz som nu är hotelldirektör. Han känner igen
mig och jag påminner honom om hans fars oro för honom under första intifadan
för dryga 25 år sedan. Han skickades då iväg till USA av sina föräldrar för att han
inte skulle dras med i upproret och hamna i skottlinjen från de nästan jämnåriga
israeliska soldaternas hårda artilleri.
Jodå, så var det, säger han. Jag hann väl inte kasta så många stenar på de israeliska tanksen och soldaterna innan far och mor såg till att jag kom iväg. Men nu
är jag här, tillbaka i mitt land och min stad, säger han och kramar om mig.
Jag går omkring i hotellet. Visst, det är renoverat. Och så kommer ägaren själv.
Lika soligt glad som alltid men några år äldre. Stolt över sin son. Glad över sitt
hotell. Du har överlevt, säger jag. Ja, säger han och ler, ännu en gång. Men när har
ni renoverat detta?
Han berättar att det har de gjort under intifadorna och Gazakrigen då turisterna
uteblivet och hotellet plötsligt stått tomt. Då har de dragit igång renoveringsprojekten.
När turistströmmen sinat och pilgrimsvandrarna varit för rädda för att komma
till den heliga staden då har min vän Suher sett framåt istället för att låta sig slås
ner. Han har berett sig för en ny och bättre tid.
Hur många skulle inte slagit igen och gett upp när missilerna farit genom luften
och artillerielden lyst upp himlen som fyrverkeri med förödande effekt? Men han
har hoppats på bättre tider och en ljusare framtid.
Jag får titta in i ett rum. Jag provligger sängen. Sjunker ner, slår på luftkonditioneringen och TV: n och skäms över att jag ratat min gode väns hotell. Nog hade
jag väl kunnat stå ut med hårdare sängar några nätter i Jerusalem men när jag inte
ens trodde att man kunde åka dit såg han till att vi bortskämda pilgrimer skulle få
det bättre för han var övertygad om att en bättre tid skulle komma.
Jag hoppas att hotellen fylls nu i juletid och inte bara att man får sova gott utan
bli påmind om att ängeln förkunnade fred mitt under romersk ockupation och att
en ny tid skulle komma.
Detta är ett budskap också till oss idag. Hur många gånger har inte folk sagt till
mig att det väl aldrig kan bli fred i Mellanöstern. Nej, kanske inte, men det kan
komma tider så det blir bättre än det är idag. Det hann jag att tänka medan jag
provlåg de nya sängarna på Holy Land Hotel.
Kanske är det först när man levt i djupaste konflikt och grymmaste krig som
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/14
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man vågar tro och hoppas på fred och en ny tid och skaffa nya sängar och kakla
badrummen så de håller i många år till.
Samma hopp och glädje
Strax efteråt åker jag genom muren och kommer till Den Gode Herdens skola och
möts av flickorna med samma hopp och glädje som tidigare trots sommarens krig
och oroligheter.
Så med dessa ord om framtidstro och hopp mitt i oron önskar jag er alla en riktigt
God Jul som samtidigt är en hälsning från våra vänner i Betlehem, Fridsfurstens
födelsestad.

Jan-Olof Johansson
Ordförande, biskop

Julkollekt till Betlehem

Det var en underbar sommar i vårt land i år.
Ett härligt sommarlov för barnen.
I Betlehem var det också mycket sol och varmt men hett.
Det lugn som varat en tid vilket man anat kunde vara
lugnet före stormen bröts just som sommarlovet för flickorna
på Den Gode Herdens skola började.
En sommar av mycket oro och stress blev det. Oro som föräldrarna haft för
sina barn när vedergällningens lag gjorde sig påmint i våld och död.
Nu är barnen på väg till skolan igen. Skolan som är det roligaste de har,
ett fönster som öppnas mot omvärlden och framtiden. ”En plats där mina
drömmar föddes om rättvisa och fred”, som en elev uttyckte det om Den
Gode Herdens skola.
Vi har under sommarlovet kunnat förbättra skolans vattenförsörjning.
Eftersom vattentillgången är begränsad på Västbanken samlar man regnvatten på vintern. Och då tillgången i det kommunala systemet är begränsat
tvingas man köpa vatten som levereras med lastbilar och förvaras i cisterner
som nu kunnat byggas om för att bli större.
Dessa åtgärder och annat för att utveckla skolan kan vi göra tack vare ett
generöst givande från både enskilda och församlingar.
Vi vädjar nu om kollekt under julhelgen då många finner det gott att få ge
en gåva till dagens Betlehemsbarn.
En kollekt till Den Gode Herdens skola föder inte bara drömmar om fred
utan bidrar också till fredsfostran för de barn som ska leva och ta ansvar i
ett konfliktfyllt område.
Tack för att ni vill vara med i detta fredsarbete i Fridsfurstens födelsestad!
Jan-Olof Johansson, Biskop, ordförande
4
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Julens koreografi:

Låt oss gå till Betlehem
och se det som har hänt

När det lider mot jul blir Betlehem och det som hände där allt mer närvarande även i sekulariserade människors liv. Det sägs att vart tredje
hem i Sverige har en eller flera julkrubbor och i ännu fler hem finns en
julgranskula eller någon annan bild på den heliga familjen. Sida vid sida
med annat julpynt, tomtar och troll, står bilden av det som julen handlar
om. Ett barn som föds.
I varje julkrubba är barnet i centrum. Maria, barnets mor, är alltid med. Ofta är
även Josef där. Ofta även några djur, herdar och män som kommer med gåvor till
barnet. Ibland visar julkrubban många gestalter och detaljer, ibland bara det mest
centrala, mor och barn. I julevangeliet läser vi: ”[Herdarna] fann Maria och Josef
och det nyfödda barnet som låg i krubban”. Födelsen sker i en krubba, i ett stall,
troligen i en av de grottor som finns under marken i dagens centrala Betlehem.
I stallet står åsnan som Maria red på till Betlehem och där står en oxe precis som
profeten Jesaja hade förutspått (1:3) ”Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba”. Oxen blev tidigt evangelisten Lukas symbol, eftersom han är den ende
av evangelisterna som berättar om själva födelsen.
Gammal tradition
De äldsta avbildningarna av den heliga familjen i konsten som är bevarade är
från 300-talet. Redan tidigt finns oxen och åsnan, herdarna och änglarna med. På
400-talet börjar de vise männen vara med på bilderna och även Josef blir allt mera
synlig. Den äldsta kända tredimensionella julkrubban med figurer utplacerade i
ett landskap är daterad till år 1291 och fanns i ett kapell i Santa Maria Maggiore
i Rom. Den helige Franciskus av Assisi skapade år
1223 en levande julkrubba
med levande oxe och åsna.
Levande julkrubbor har
sedan blivit vanliga här och
var under historien och på
olika platser i världen. Vid
de levande julkrubborna
framförs julberättelsen av
människor som gestaltar de
olika personerna och åsnor
och andra djur medverkar
efter förmåga.
Fönsteret i Födelsekyrkan i Betlehem. Foto: J-O Aggedal.
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I Sverige ansågs länge julkrubbor vara något farligt katolskt, varför julkrubban
försvann efter reformationen. Biskop Ullman i Strängnäs, gift med en tyska, var en
modig man då han på 1870-talet importerade en julkrubba från Tyskland. Men det
skulle dröja till år 1906 innan seden började utvecklas i Sverige då Ersta diakonissanstalt i Stockholm byggde ett jullandskap med en krubba. Den första julkrubban
som officiellt sattes upp i en kyrka är troligen krubban i Malmö Sankt Petri. Prosten
Albert Lysander importerade figurerna från Tyskland år 1929.
Berättelsen i Betlehemsfönstret
I den treskeppiga Sankta Katharinakyrkan, invigd år 1881 och förvaltad av franciskanerna för latinsk gudstjänst, finns rakt ovanför centralaltaret ett vackert glasfönster föreställande Jesu födelse. Detta blyinfattade fönster tillverkades redan år 1926 i
Belgien men kom först till sin rätt i samband med en renovering inför jubileumsåret
2000. Tidigare gick det inte att se fönstret nerifrån kyrkan då det skymdes av orgelpipor och en murrigt mörk altartavla. I dag är fönstret med den heliga familjen
centrum för församlingens blickar. Bilden omgärdas av en tolvuddig stjärna, talet
för Israels tolv stammar och för de tolv apostlarna. I denna ikonografi symbolen för
att han som ligger där är hela världens frälsare, alla folk och stammar inräknade.
Jesusbarnet ligger i centrum, till honom går allas blickar såväl gestalterna i bilden
som vi som betraktar fönstret.
Enligt en medeltida tradition avbildas Jesus med vuxet ansikte, inte barnets,
som ett tecken på att ”han ska bli stor och kallas den Högstes son” (Luk 1.32).
Jesus håller fromt ihop sina händer som i bön och tillbedjan när han ser på sin mor
Maria. Eller ser han över hennes axel på korset som Franciskus av Assisi håller i
sin vänstra hand. Vill konstnären säga: ”född av jungfru Maria” och ”korsfäst död
och begraven”?

Trapporna ner till platsen där man menar att krubban en gång stod. Foto: LM Adrian.
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Tittar vi närmare efter upptäcker vi att över hela scenen svävar en vit duva omgiven av den himmelska härlighetens guldskimrande ljus och att det verkar som om
Jesus ser på duvan, bekräftar en relation till duvan, symbolen för den Helige Ande.
Även om Franciskus och en annan munk finns med på bilden får man känslan
av att familjen sluter sig runt varandra. Maria och Josef lutar sig fram i en beskyddande tillbedjande pose. Josef lägger till och med sin högra hand över sitt hjärta
när han bugar lätt, en handling för att visa respekt och underdånighet. Den enda
öppningen som tycks finnas i familjens slutna värld är uppåt. Mellan de två föräldrarna hålls luften öppen för gemenskapen med den Helige Ande: ”Helig Ande
skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet
kallas heligt och Guds son” (Luk 1:35).
Josef avbildas ofta som betydligt äldre än Maria. Enligt traditionen har han som
seden påbjöd bland judiska män vid tiden för Jesus födelse skägg. I många framställningar av Jesu födelse står Josef i bakgrunden som en bifigur, men i födelsekyrkans glasmålning finns han med i centrum. Här framställs han med gloria, som en
helig man. I sin vänstra hand håller han ett ljus, eller snarare en fackla. Att avbilda
Josef med ett ljus är vanligt som ett tecken på att Josef efter sina tvivel på vem
Marias barn är erkänner honom som livets ljus. I en dröm fick Josef veta att: ”barnet
i henne har blivit till genom helig ande, och du skall ge honom namnet Jesus, ty
han skall frälsa sitt folk från deras synder” (Matt 1:21). Josef är ofta en bortglömd
person en biperson samtidigt som han borde ha betytt en hel del för Jesus under
uppväxten. Han som trolovat sig med den yngre Maria för att börja ett nytt liv efter
tiden som änkeman. Maria var troligen inte mer är tretton år och Josef närmade sig
femtio. Troligen medförde Josef vuxna barn i boet och Marias barn är inte hans.
Josef Davidsson har kungliga anor. Han har stamtillhörighet med kung David, är
av Juda stam med det respektabla yrket timmerman eller som vi idag skulle säga
byggmästare. Det brukar berättas om timmermännen att de var fromma, lärda
män med god etik och moral. Ett judiskt talesätt säger att om man tvistar om vad
som är rätt eller fel ska man fråga en timmerman. Passande att Jesus får växa upp
i timmermannens hus, själv blir timmerman och studerar sitt folks religion och
tradition, räknar och skriver som byggmästare.
Herdarna är viktiga personer i julnatten, inte bara för att de är de som först får
höra änglasången med budskapet att en frälsare har fötts, utan för att de är de
första som kommer till barnet för att hylla honom. Herdarna hade ett slitigt arbete,
samtidigt som de var föraktade av många kunde en herde vara en aktad boskapsägare.
Det var vanligt att man ägde upp mot 300 djur i en hjord. Herde en hederstitel
i samhället vid tiden för Jesu födelse. Kungar kallades herdar och ledare kallades
herdar för att de ledde och tog ansvar för sitt folk. Kung David diktar: ”Herren är
min herde, mig skall inget fattas” (Psaltaren 23).
I födelsekyrkans fönster finns inga herdar, men väl Franciskus och ett får. Franciskus är helt koncentrerad på Jesusbarnet samtidigt som han runt om sig har fåret
och fåglarna som han predikade för i Assisi och som betydde så mycket för honom.
Franciskus och fåret representerar i fönserbildens ikonografi Betlehems herdar
och oss alla när vi söker oss till krubban och får erfara att ”allt var så som det hade
sagts dem” (Luk 2:20).

Jan-Olof Aggedal, Lund
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/14
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Visionen om fred
Del II av den lutherske biskopen i Jerusalem, Munib Younans, föredrag vid Skara stifts 1000-årsjubileum i augusti i år. Del I var införd
i förra numret.
Om det skall kunna bli någon fred, måste palestinier och israeler lära sig att dela på
naturtillgångarna, först och främst vattnet. Ett sådant delande kan lägga grunden
till välstånd och ekonomisk tillväxt genom ökad samverkan i regionen. Hur skulle
det kunna te sig?
Det är ett uppenbart faktum att varken Israel eller Palestina kan existera på egen
hand. Även om de kan vara självständiga stater så är de belägna sida vid sida, och
ömsesidiga fördelar skulle kunna vinnas genom ett samarbete kring tillgångar och
utveckling av infrastruktur. Om vi på allvar värnar om varje människas värdighet
i den här regionen, så måste vi arbeta för en regional samverkan.
Regional samverkan är en nödvändighet om vi vill se alla grupper leva och
blomstra – judar, muslimer och kristna.
För de arabiska och muslimska länderna är det konflikten i Israel-Palestina som
utgör kärnan i konflikten i Mellanöstern. När den konflikten väl är löst, kommer
vägen till en regional samverkan att vara lättare.
57 arabiska och muslimska stater
I det arabiska initiativet från 2002 förklarade sig 57 arabiska nationer villiga att
erkänna Israels rätt att existera, om Palestina erkändes som en självständig stat.

Ingen fred utan att Jerusalem är i fokus, menar biskop Munib Younan Foto: LM Adrian.
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Hade de tre vise männen kommit in genom betlehemmuren om de kommit i dag? Troligen
inte. Denna krubba finns att köpa i gränderna i Betlehem.
Femtiosju nationer, inklusive Iran, Pakistan och Afghanistan. Det här låter kanske
för bra för att vara sant – men det är detta erbjudande som de lagt på bordet.
Jag får ofta frågan om jag är optimistisk eller pessimistisk inför de här politiska
frågorna. Svaret är att jag är varken det ena eller det andra, men hoppfull. Jag hoppas på att en rättvis fred och en försoning grundad i förlåtelse, skall komma.
Så länge jag lever vill jag lära människor här att se Guds avbild i israeler och att
lära israeler att se Guds avbild i palestinierna, så att vår syn kan förvandlas och vi
kan uppskatta mångfalden och olikheterna i de etniska grupperna. När vi gör det,
accepterar vi den andres mänsklighet. Då erkänner vi också den andres mänskliga,
civila, religiösa och politiska rättigheter.
Ingen fred utan att religioner är inblandade
Den dag detta sker, kan det heliga landet på allvar bli ett löftesland av mjölk och
honung för både palestinier och israeler. När skall vi tillåta det här att ske? Jag försäkrar er: De religiösa ledarna kan inte åstadkomma fred i den palestinsk-israeliska
konflikten, men freden kan inte heller komma till Mellanöstern om inte de religiösa
ledarna är aktivt involverade. Nu är det tid för fred. Om vi inte uppnår fred nu, så
kommer inga av oss att bli vinnare; alla blir vi extremismens fångar.
Jerusalem borde vara en gemensam stad för de två nationerna och de tre abrahamitiska religionerna; bosättningspolitiken bör få ett slut; det behövs en rättvis
politisk lösning för de palestinska flyktingarna; naturtillgångar bör delas och en
regional samverkan komma i funktion. Vi fortsätter att tro på dessa principer, men
den politiska verkligheten tycks sällan stödja dem.
Det är därför jag vädjar till både palestinier och israeler att ge en rättvis fred en
chans. Medan den nuvarande situationen är mycket farlig, skulle en fred grundad
på rättvisa gagna både palestinier och israeler och bli en win-win-situation. Detta
bör vi sträva efter med all vår kraft.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/14
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Västra muren eller Klagomuren, med Klippmoskén på Tempelberget visar hur nära rent
geografiskt dessa två religioner gestaltas i Jerusalem (eller Al Quds som staden heter på
arabiska) Ett stenkast härifrån ligger såväl lutherska kyrkan, gravkyrkan som grekisk ortodoxa kyrkor. Foto: LM Adrian.

En bestående fred i Mellanöstern hänger på möjligheten till en fredlig samexistens mellan människor i Jerusalem, den heliga staden, mänsklighetens arv, som nu
är en stad som två folk och tre religioner tvistar om.
Det bästa för Jerusalem vore att den delades av två självständiga nationer –
Palestina och Israel – och de tre religionerna: judendom, kristendom och islam.
Jerusalem kan, och bör, vara huvudstad för båda nationerna.
Jerusalem har en unik karaktär som skiljer den från alla andra städer i världen
och som inte kan underställas vanliga politiska system och regimer. Som patriarkerna och kyrkoledarna sade i ett uttalande 1994: ”Jerusalem är för dyrbart för att
vara beroende av kommunala eller nationella politiska makthavare.”
För judar, kristna och muslimer är Jerusalem en speciell plats där Gud uppenbarat sig och kommit mänskligheten till mötes. Därför kan jag inte stå likgiltig inför
stadens öde och inte heller tiga när jag ser den lida. ”För Sions skull skall jag inte
tystna, för Jerusalems skull inte tiga, förrän upprättelsens morgon gryr och hennes
räddning lyser som ett bloss” (Jes. 62:1).
Påtvingad fred är ingen fred
Fred i Jerusalem kan inte åstadkommas bara av en part. Muslimer, kristna och
judar måste samverka mot en överenskommelse grundad på ömsesidig respekt
och öppen dialog. Rådet för religiösa institutioner (The Council of Religious Institutions in the Holy Land) har en viktig roll att spela i den processen. En fred som
påtvingas människor med gevärskolvar är ingen fred alls, snarast en charad.
10 
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En stad som är uppdelad av
betongmurar och rädsla kan rimligen
inte kallas för en enad stad. Bestämmanderätten över staden både kan
och bör delas, med lika tillgänglighet
för både palestinier och israeler.
Två borgmästare för var sitt folk är
också en möjlighet, så länge de kan
ha tillräcklig respekt för den andres
värdighet för att därigenom uppnå
en sann hjärtats enhet mellan stadens Den uppfinningsrike professorn Stig Norin har
två delar. “Bed för Jerusalems väl- skapat en egen fredsflagga som inrymmer såväl
israelisk och palestinsk färgskala, som symbogång...” (Ps 122:6a).
lerna för judendom, kristendom och islam.
Det är i Jerusalem det börjar…
Om det skall kunna bli någon fred i Mellanöstern, måste den börja i Jerusalem och
spridas till det heliga landets yttersta hörn och ännu längre. Utan fred i Jerusalem
blir det ingen fred i Mellanöstern.
Vi som längtar efter fred i Israel och Palestina – och för övrigt i hela Mellanöstern
och övriga världen – utmanas dagligen av den religiöst sanktionerade politiska
extremismens yttringar. Det bästa sättet att bemöta denna extremism är att uthålligt proklamera det centrala i vår tro: att Guds kärlek omfattar varje människa på
denna jord oavsett kön, etnicitet eller religion. Vem du än är, så är du älskad av
Gud och älskad av oss.
Palestinier och israeler är djupt
involverade i varandras liv. Vi
som strävar efter en bestående
och rättvis fred vet att det inte
alltid måste vara en källa till
konflikt att leva tillsammans.
Vi är bröder och systrar som
har ansvar för varandras välgång – det är den slutsats som
de centrala dogmerna i alla de
tre Abrahamitiska religionerna
leder oss till. Vi existerar inte
isolerade från varandra. Judar,
kristna och muslimer – alla är vi
delar i den väv som utgör Mel-

Denna t-shirt finns att köpa i Jerusalem med texten Israeliska säkerhetstjänsten: Mitt jobb är så hemligt
att jag inte själv vet jag gör.
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lanöstern. Tillsammans bildar vi en
strålande vacker vävnad som skulle
bli ofullständig om en tråd rycktes
ut ur den. Vi kan inte tiga. För Jerusalems skull, för våra barns skull
och för mänsklighetens skull måste
vi tillsammans bygga en framtid av
fredlig samexistens för oss alla i det
heliga landet.
Lämna oss inte ensamma!
Nu ber jag er att höja era röster för
det ni vet är rätt, att fred och försoning är möjligt när vanliga människor förenas för att åstadkomma en Alltid på språng, biskop Munib Younan, artikelgenomgripande förändring. Freden författaren. Foto: LM Adrian.
börjar i Jerusalem och fredens eld
tänds i dess invånares hjärtan – en eld som brinner klar som en fackla inför världen. Som profeten Jesaja förkunnade: “Härligt är att höra budbärarens steg när han
kommer över bergen, han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär
bud om räddning och säger till Sion: ‘Din Gud är konung!’ (Jes. 52:7).
Lämna oss inte ensamma i denna kamp! Fortsätt att följa era arabiska kristna
bröder och systrar, speciellt oss i Palestina och Israel.
Gud välsigne er!

Dr Munib A Younan,
biskop för den Evangelisk Lutherska kyrkan i Jordanien
och i det heliga landet.
Översättning: Ulla-Stina Rask

Svenska Jerusalemsföreningens
årshögtid
Söndagen den 18 januari 2014 kl. 11

Högmässa i Storkyrkan, Stockholm.
Predikan av biskop Jan-Olof Johansson

Kyrkkaffe med samtal mellan Mats Svegfors och Omi Söderblom
om hennes bok: I skuggan av Natan.
Därefter årsmöte i Storkyrkosalen,
som inleds av komminister Kristina Lindström, Lund:
Resan som inspirerade till en skola.
Ingen föranmälan
Varmt välkommen!
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Vatten finns nu på skolan!

Vatten är en bristvara i Palestina och inte minst i Betlehem.
Den Gode herdens skola har länge haft problem med tillgång till vatten särskilt
under sommar och höst. Hela Betlehem har problem då de kommunala vattenledningarna inte räcker till. Därför har skolan fått köpa vatten från särskilda tankbilar
som fyllt på vatten i en behållare som rymmer 20 kubikmeter på skolans tak.
Från och med i höst har skolan nu en vattenbehållare på 65 kubikmeter som
samlar regnvatten för att användas för bevattning. Ytterligare en vattenbehållare är
byggd i sommar också på 65 kubikmeter, som fylls med vatten från det kommunala
vattennätet och garanterar en jämn tillgång för skolans och dess elevers behov.
Fördelningen av vatten i Mellanösterns finns med i varje konflikt. Vattenförbrukningen i Israel är mer än fem gånger så stor per israel jämfört med för en
palestinier. Den barriär/mur som delar området mellan Israel och Palestina följer
inte den ”gröna linje” som är stilleståndsmarkeringen efter 1967 års krig. Murens
sträckning följer oftare vattentillgången, så att det blir på den israeliska sidan som
vattentillgången finns. I area B och C i det ockuperade Palestina får inte palestinier
borra efter vatten eller gräva brunnar. I bosättningarna i area B och C finns däremot
gröna gräsmattor som bevattnas.
En mer rättvis fördelning av tillgång och förbrukning av vatten är därför en
viktig del i en framtida rättvis fredsöverenskommelse. Fram till dess har Svenska
Jerusalemsföreningen finansierat konstruktionen av två vattenbehållare som ska
tillgodose skolans vattenbehov. Ur föreningens medel för skolans underhåll och
reparationer har det använts 440 000 kr för detta. Då har även trädgården på baksiden fått en uppfräschning för att det i framtiden ska vara möjligt att använda
trädgården både för rekreation men främst i undervisnings syfte. För ett ekologsikt
hållbart odlande av grönsaker och hushållsväxter.

Göran Rask, skattmästare

Rektor Aida, fadderbarnsansvariga Britt,
biskop Jan-Olof framför
den nya vattencisternen
som garanterar barnen
vatten också de dagar
vattnet är avstängt.
Foto: G Rask.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/14

13

Offer för våra egna berättelser?

Porträttet av ”den andre”
i israeliska och palestinska skolböcker

I en artikel av biskop Munib Younan i Svenska Jerusalemsföreningens
tidskrift nr 3 2014 nämner han på sid 14 en undersökning av israeliska
och palestinska skolböcker som gjorts av institutet CRIHL (Council of
Religious Institutions in the Holy Land).
Ibland i samtal med människor om Israel och Palestina kan man få höra de mest
hiskeliga historier om vad som lärs ut i palestinska skolböcker. Sådana uttalande är
naturligtvis inte lätta att ha någon åsikt om när man inte har någon djupare insikt
i hur det i verkligheten ligger till.
Därför är föreliggande undersökning av allra största värde och intresse.
Här används en ny metod för att producera en transparent, samtidig, omfattande
och strikt vetenskaplig analys av såväl Israels som Palestinas aktuella skolböcker.
Forskargruppen leddes av den israeliska professorn Daniel Bar-Tal och den
palestinske professorn Sami Adwan, båda allmänt erkända för sin kompetens inom
läroboksanalys, och var och en med ett team av forskare som alla talade flytande
både arabiska och hebreiska. Gruppen hade därtill stöd av en internationell rådgivande panel med ett tjugotal experter inom skolboksanalys från Israel, Palestina,
Tyskland och Förenta staterna.
Skolsystemen i Israel och Palestina.
Undersökningen börjar med en presentation av skolsystemen i Israel och Palestina.
Israeliska skolor är av tre slag: Statliga sekulära skolor, statliga religiösa (judiska)
skolor och oberoende ultraortodoxa skolor.
De statliga skolorna har tillsyn från undervisningsministeriet som också godkänner skolböckerna.
De ultraortodoxa skolorna är fristående och kan vara av olika slag. I sin undervisning kan de mer eller mindre följa de statliga skolornas undervisningsplaner,
litet beroende på hur stort statligt bidrag de har. Detta kan variera mellan 55 % och
100 %. År 2013 när undersökningen gjordes fanns det 2399 statliga sekulära skolor,
724 statliga religiösa skolor och 1262 ultraortodoxa skolor.
Vi noterar alltså att över en fjärdedel av alla israeliska barn går i ultraortodoxa
skolor. Därtill finns det ett antal arabiskspråkiga israeliska skolor, men de är inte
med i denna undersökning. Alla statliga skolor har samma läroböcker, men de
ultraortodoxa kan också ha andra.
I de palestinska områdena fortsatte det egyptiska respektive jordanska skolsystemet att gälla efter junikriget 1967 fram till 1994, men övervakat och censurerat av
den israeliska militären.
Efter Oslofördraget startade palestinierna ett eget skolsystem 1994, men de
gamla skolböckerna fortsatte att användas ytterligare några år. Produktion av egna
skolböcker började år 2000 och var fullt genomförd år 2006.
Också i Palestina finns det skolor av tre slag: Allmänna skolor (government
schools), till antalet 2005, FN-drivna skolor (UNRWA), 343 stycken särskilt i
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flyktinglägren i Gaza-området, samt därtill 359 privata skolor drivna av religiösa
organisationer, privatpersoner eller andra föreningar.
Av de privata skolorna är 8 muslimska, vilket pekar på att merparten av de privata skolorna är kristna. Alla palestinska skolor har samma böcker med undantag
för böcker i religion, som kan vara olika. De privata skolorna använder också en
del engelskspråkiga läroböcker av skilda slag.
Undersökningens metod
Undersökningen omfattade samtliga böcker inom ämnena litteratur, historia,
språk, geografi, samhällsvetenskap, medborgarkunskap och religion (men inte religiösa texter som Bibeln, Koranen och liknande). Matematik och naturvetenskapliga
ämnen inkluderades inte.
Samtliga tillgängliga böcker samlades in. Det var totalt 492 israeliska böcker
varav 381 från de statliga skolorna och resten var böcker som användes inom de
ultraortodoxa skolorna. De palestinska böckerna var totalt 148.
Undersökningen genomfördes i två faser. Första fasen var att gå igenom samtliga böcker och identifiera relevanta avsnitt, s.k. literary pieces (=litterära avsnitt, i
det följande förkortat LP). En literary piece kan vara ett kapitel, ett poem eller bara
några meningar.
Av böckerna kunde 40 palestinska och 187 israeliska avskrivas då de inte innehöll något relevant material alls.
Av de palestinska böckerna analyserades 94 vilket var nästan alla de med relevant material.
Av de israeliska böckerna, som var både flera och större gjordes ett urval med
tyngdpunkt på dem med mer är 30 % relevant material. Det blev 74 israeliska
böcker. De israeliska böckerna var i genomsnitt 2,5 gånger längre och hade mera
illustrationer av olika slag. Antalet genomgånga sidor var i böcker från statliga israeliska skolor 15753, ultraortodoxa skolor 3465 och i palestinska böcker 9964 sidor.

Läroböckerna till de mindre skolbarnen, i sina blå skoltröjor, har nu analyserats avseende
vad de innehåller om ”den andra sidan”, dvs israelerna. Foto: Stig Norin.
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Samtliga utvalda literary pieces analyserades därefter utifrån sex teman: (1) Synen
på ”den andre”, (2) Synen på den egna gruppen, (3) Religion, (4) Fred, (5) Konflikten och (6) Mänskliga värden.
670 LP (literary pieces) analyserades och bedömdes av en person från vardera
sidan på en skala från (1) mycket negativ till (5) mycket positiv. Sedan jämfördes
de två bedömningarna.
Det visade sig att 63 % av samtliga bedömningar var helt överensstämmande. I
91 % av fallen var bedömningarna överensstämmande eller skilde sig högst ett steg.
Vi kan konstatera att undersökningsgruppernas sammansättning och den använda
metoden verkar borga för att undersökningen blev så opartisk som bara är möjligt.
Resultat 1. Avsaknad av förnedring
Undersökningen visade först och främst på en gemensam styrka i samtliga skolböcker: Avsaknad av förnedring.
Avhumaniserande och demoniserande beskrivningar av ”den andre” var mycket
sällsynta i både israeliska och palestinska böcker. Om vi ser på andra extremt negativa bedömningar än ”fienden” så finner vi i böcker från statliga israeliska skolor
totalt 20 LP eller 0,001 per sida, i ultraortodoxa böcker 7 LP motsvarande 0,002 per
sida och i palestinska böcker 6 LP eller endast 0,0006 per sida. Sådana uttryck kan
vara ”blodtörstiga araber” eller att palestinierna kallar det israeliska förhörsrummet ”slakthuset”. En annan utsaga som räknas hit är ”Israel förstörde också stora
delar av bevattningssystemet och hotade stänga av vattnet till flera palestinska städer” Men som nämnt är den typen av karaktäriseringar ytterst ovanliga. Gruppen
fann bara sex sådana uttryck på nära 10000 textsidor.
Resultat 2. Genomgående negativ bedömning av ”den andre”
Alla böckernas gemensamma problem är att de presenterar historien och den

Läroböckerna till de mindre skolbarnen, i sina rosa skoltröjor, har nu analyserats avseende
vad de innehåller om ”den andras sidan", dvs israelerna. Foto: Stig Norin.
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nutida situationen ur ett en-sidigt perspektiv. Det finns betydligt flera negativa
än positiva bedömningar av ”den andre” under det att man beskriver sig själv i
positiva termer.
Båda gruppernas böcker vill kriminalisera den andres närvaro genom en kombination av negativa beskrivningar och brist på information om den andres historia,
religion, kultur och lidanden. För det mesta beror denna kriminalisering av den
andres närvaro inte på historiskt felaktiga uppgifter, utan är ett resultat av vilka
händelser i historien som rapporteras och vad som utelämnas.
Om vi slår samman mycket negativa och negativa bedömningar av ”den andre”
ser vi i statliga israeliska skolor 196 LP eller 0,012/sida, i ultraortodoxa skolor
45 LP eller 0,013/sida och i palestinska 57 LP eller 0,006/sida.
De palestinska böckernas siffra är således lägre men de innehåller på det hela
taget mindre bedömningar av alla slag. Därför är också bedömningen av ”den
andre” i positiva termer väldigt låg i palestinska skolböcker, endast en LP mot
44 LP i israeliska statliga skolor och 4 LP i ultraortodoxa skolor.
Hur beskriver man då sig själv? Böckerna i statliga israeliska skolor ser den egna
gruppen sig som offer i 79 LP, som försvarare i 44 LP och som angripare i 23 LP. I
ultraortodoxa skolor (ett mycket litet material) ser man sig själv som offer i 8 LP,
försvarare en LP och angripare en LP. I de palestinska böckerna är siffrorna för
offer 43 LP, försvarare 8 LP och angripare en LP.
Religion
Det fanns 70 LP om islam (0,004/sida) i böcker från statliga israeliska skolor men
bara 2 LP (0,0005/sida) i böcker från ultraortodoxa skolor. I palestinska böcker
fanns 13 LP (0,001/sida) om judendomen. Kristendomen var representerad med
37 LP (0,002/sida) i böcker från statliga israeliska skolor, 2 LP (0,0005) från ultraortodoxa skolor och 13 LP (0,001) i palestinska skolböcker.
På det hela taget var mängden information om andra religioner än den dominerande väldigt liten. När det gäller information om högtider, heliga platser, symboler och tro saknar 62 % av LP i palestinska böcker sådan information om judendomen. 27 % av LP i böcker från statliga israeliska skolor saknar sådan information
om islam. När det gäller kristendomen saknas denna information i 65 % av alla LP
i israeliska statliga skolor, och i 52 % av LP från palestinska skolböcker. Materialet
från ultraortodoxa skolor om kristendom och islam var alltför litet för att ge någon
meningsfull information, men totalt sett är informationen om kristendomen således något större i palestinska än i israeliska skolor.
Hur karaktäriseras då ”den andres” religion? I de ultraortodoxa böckerna fanns
det som nämnts bara två LP om kristendom och två om islam. I båda fallen var ett
omdöme extremt negativt och det andra neutralt. I israeliska statliga skolor var
17 LP om islam negativa, 49 neutrala och 4 positiva. I de palestinska böckerna var
3 LP om judendomen negativa, 10 neutrala. Bilden av kristendomen i israeliska
statliga skolor var mest neutral (27 LP), men 6 LP var negativa och 4 positiva. I
palestinska böcker var endast en LP negativ, 5 LP neutrala och 7 LP positiva. Vi
kan således notera en förhållandevis positiv bedömning av kristendomen i de
palestinska skolböckerna.
Fred
LP om fred är extremt ovanligt i ultraortodoxa böcker, med bara en LP. PalestinSvenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/14

17

ska böcker är något bättre med 3 LP men materialet är där större så procentuellt
hamnar vi på samma nivå. Flest LP om fred har de statliga israeliska böckerna med
27 LP. Men frågan behandlas på det hela taget inte mycket.
Kartor utan gränser
Hur presenterar skolböckernas kartor området mellan Jordanfloden och Medelhavet? Forskarna undersökte 83 kartor från palestinska skolböcker från tiden efter
1967. Av dessa 83 kartor hade 48 inga gränser utsatta inom området och refererade
till hela området som Palestina. 27 kartor hade ”gröna linjen” utsatt, 8 hade olika
färger på Israeliska och palestinska områden och en hade markerat de olika områdena A, B och C. Endast 3 kartor hade namnet Israel utsatt.
På samma sätt undersöktes 258 israeliska kartor från efter 1967. Av dessa var 162
från statliga skolor och 96 från ultraortodoxa. Av de 258 kartorna hade 196 inga
gränser mellan israeliska och palestinska områden utsatta. Av de 62 kartorna med
gränser hade 33 områdena A, B och C markerade och det nämns att de står under
den palestinska myndigheten. Resterande 29 kartor har gränser men nämner inget
om Palestina eller palestinska myndigheten. Gränserna följer som regel ”gröna
linjen”
På 20 av kartorna från ultraortodoxa böcker benämns västbanken som Judéen
och Samarien och så sker också på 8 kartor från de statliga skolorna. Detta är ett
tydligt sätt att markera dessa områden som en del av staten Israel.
Sammanfattning
De viktigaste resultaten i av undersökningen sammanfattas på följande sätt:
(1) Avhumaniserande och demoniserande beskrivningar av ”den andre” är sällsynta i både israeliska och palestinska böcker.
(2) Både israeliska och palestinska böcker presenterar ensidiga nationella berättelser. Det finns en mängd information om ”den andre” som fiende men inte
mycket information i positiv anda. Historien presenteras visserligen utan förfalskningar men med ett urval ägnat att förstärka den egna nationens berättelse.
(3) Frånvaron av positiv information om ”den andre” tjänar till att kriminalisera
dennes närvaro. Detta viktiga problem skulle kunna lösas genom tillägg av
information om ”den andres” kultur, religion, och vardagliga aktiviteter.
(4) Denna partiskhet är mer uttalad i israeliska ultraortodoxa böcker och i palestinska böcker än i de statliga israeliska skolornas böcker.
Utredarna bedömer den första punkten som mycket viktigt. Förnedrande
beskrivningar av ”den andre” som finns i läroböcker i andra delar av världen
saknas här. Vi kan därmed konstatera att de skrönor som vi ibland hör om att
palestinska skolböcker är fulla av judehat, bestämt kan dementeras.
De andra tre punkterna handlar alla om ensidig presentation av historia och
nutid. Ensidigheten finns i hela materialet men den är något mindre i böcker från de
statliga israeliska skolorna och utredarna har också ett par kommentarer till detta.
Staten Israel har funnits i över 60 år och forskare har noterat fyra generationer
skolböcker med en gradvis förändring mot mera självkritik och mera positiv bild
av palestinierna. Palestiniernas skolböcker befinner sig i den första generationen
och är mera jämförbara med äldre israeliska böcker.
Utredarna nämner också att den svagare parten i en konflikt ofta har en skarpare
nationell berättelse. I det här fallet är det palestinierna som har större ekonomiska
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problem, högre arbetslöshet, flera dödsfall i konflikten, som också mera präglar det
dagliga livet, med begränsad rörelsefrihet och annat.
Vi kan alltså till sist konstatera att utredningen visade på både ros och ris. I den
bästa av alla världar skulle vi önska att skolböckerna vore så skrivna att de skulle
kunna fungera både i israeliska och palestinska skolor. Låt oss hoppas på en sådan
framtid.
Utredningen i sin helhet är på 57 sidor och kan läsas på http://www.crihl.org/
content/israeli-palestinian-schoolbook-project.

Stig Norin, professor emeritus

Helgsmålsböner från Det heliga landet

Kameramannen, tillika producenten, Johannes Söderberg fortsätter producera helgsmålsböner från Det heliga landet, vilka sänds lördagar i SVT 1 kl. 17.50–17.55
Lördagen den 6 december: Direktorn Nora Carmi, Kairos Palestine, om 2 söndagen
i Advent
Lördagen den 13 december: Biskop Munib Younan: Johannes Döparen.

Teologifestival

Uppsala stift anordnar också nästa år Teologifestival under temat: Se jag gör
allting nytt den 6-8 februari. Kyrkoherde Mitri Raheb från Betlehem medverkar och presenterar sin nya bok Tro under ockupation.
Program och anmäl görs via webben:
Se också www.svenskakyrkan.se/teologifestivalen
Där finns bland annat program om "Kristet bidrag till Mellanösterns framtid", se nedanstående länk:
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/page/read.ashx?issueid=229149
Anmälan går ut den 10 december!
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/14
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Målade murar

Sommaren 1989 höll Berlinmuren på att krackelera. Det var den 9 november i år
25 år sedan den föll.
Folk stod inte ut längre. Den sommaren var jag tillsammans med vår dåvarande
biskop inbjuden till den nyrenoverande domkyrkans återöppnande i Greifswald.
På kvällen före fick vi veta under största sekretess att statschefen Honecker skulle
komma.
Nog hade folk undrat varför lyktstolparna i riktning mot Berlin målats vita
lagom i ögonhöjd för en kortväxt man i bil och varför de mest nedslitna fasaderna
på ena sidan gatan fått ny färg.
Detta kom jag att tänka på häromdagen när jag kom till Betlehem och fick se att
muren, dubbelt så hög som Berlinmuren och som också separerar människor och
folk från varandra, hade målats vit. Den grå betongen syntes inte mer och inte heller de protesterande muralmålningarna och graffitin. Detta hade gjorts lagom till
påvens besök i maj fick jag veta.
Jag stannade bilen när jag kommit igenom och passerat kontrollen. Gick utmed
muren och får se att den är målad bara så långt man kan se från vägen. Jag tar
upp min iPhone och börjar ta bilder. De israeliska soldaterna skriker åt mig: No
pictures! Och viftar med sina skarpladdade k-pistar. Jag vet att min biskopsskjorta
knappast skyddar mig men att mitt utseende ger mig några sekunder till så jag får
mina bilder för Twitter.
På kvällen är jag bjuden på middag bara ett kvarter från muren där jag fotograferade. Det blir en trevlig kväll och jag kan inte förstå att vi är strax intill den mur
som de flesta i Betlehem inte kan ta sig igenom.
Men värden kan förstå. Han berättar också om tider av utegångsförbud när de
varit instängda i sitt hus i veckor. Tömt frysarna på mat först. Sedan smugglat mat
från affärerna från hus till hus under nöjaktigt skydd av mörkret.
Efter middagen ska jag tillbaka till Jerusalem. I vaktkuren sitter en trött israelisk

Gåvor som uppvaktning och till minne

Svenska Jerusalemsföreningen tar emot många gåvor till olika ändamål. De
betyder mycket.
För att visa vår uppskattning och framföra hälsningar sänder vi alltid ett
gåvobrev alt. minnesbrev till dem det vederbör.
Många skriver tydligt på talongen vid inbetalningen av gåvan vem gåvan
avser, vem som är gåvogivare och vart brevet skall sändas. Men ibland kan det
vara svårt att få plats med alla uppgifter på talongen.
För den som har möjlighet att sända e-post är vi därför tacksamma för ett
e-mail där man lättare kan få med de uppgifter som behövs. Då kan vi också
be om kompletterande uppgifter om det skulle behövas.
E-postadressen i samband med gåvor är
sven.lenhoff@lyckansberg.net.
Tack på förhand för gåvorna och uppgifterna om gåvan.
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soldat. Hon är kanske 20 år. Hon ger mig knappt en blick. Hon tittar inte ens på
passet. Men hon hinner väl se att jag varken har bruna ögon eller svart hår och
mustasch.
Om några timmar i morgon bitti ska kön av Betlehemsbor, som har tillstånd att
passera för att komma till sitt jobb i Jerusalem, börja växa redan vid 4-tiden. I bästa
fall kan de komma igenom på ett par timmar. I sämsta inte alls och jobbet i Jerusalem kan någon annan ha fått nästa gång de släpps igenom.
Man kan måla över och dölja mycket. Man kan försköna verkligheten med färg
men förr eller senare börjar färgen krackelera och flagna.

Krönika av Jan-Olof Johansson införd i Smålandsposten 4 november 2014

Muren som försvann (Berlin) och
muren som målades om (Betlehem).
Foto: LM Adrian.
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SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGEN
Nu har Du möjlighet
att ge Din gåva regelbundet via autogiro!
Gör så här: 1) Läs vad som gäller om villkoren för autogiro
2) Välj vad Du särskilt vill ge till och ange belopp
3) Fyll i talongen och skicka den i brev till
Svenska Jerusalemsföreningen, Östrabo, 352 39 VÄXJÖ
VILLKOR FÖR AUTOGIRO
a) MEDGIVANDE
Jag går med på att Svenska Jerusalemsföreningen får göra uttag från angivet
bankkonto för överföring av min gåva
via autogiro. Redovisning av uttagen får
jag på mina kontoutdrag från banken.
Medgivandet gäller också vid byte av
kontonummer och bank.
b) TÄCKNING
Jag ska se till att det finns pengar på
kontot för att överföringen ska kunna
göras (vanligtvis den 28:e i varje månad).



c) BANKENS GODKÄNNANDE
Jag accepterar att banken skall godkänna
att mitt konto kan användas för autogiro.
d) STOPP AV ENSKILT UTTAG
Jag kan stoppa ett enskilt uttag genom
att kontakta Svenska Jerusalemsföreningen senast två vardagar före förfallodagen.
e) ÅTERKALLELSE
Medgivandet gäller tills vidare. Om jag
vill återkalla medgivandet, gör jag det
genom att kontakta banken eller Svenska
Jerusalemsföreningen. Medgivandet upphör senast fem dagar efter att banken/

Svenska Jerusalemsföreningen har fått
min återkallelse.
f) RÄTTEN ATT SAMARBETA ADRESSUPPGIFTER
Bankgirocentralen BGC har i uppdrag att
sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur
bankens register om kontots adress får
samarbetas med Bankgirocentralens till
ett register för detta ändamål.
Vid frågor: kontakta Svenska Jerusalemsföreningens sekr Lars Aldén,
0730-62 12 05, lars.alden@swipnet.se.

Till Svenska Jerusalemsföreningen, Östrabo, 352 39 VÄXJÖ



JA, jag vill bli regelbunden givare via autogiro! Därmed blir jag också medlem i
Svenska Jerusalemsföreningen och får föreningens tidskrift 4 ggr/år.

Jag har tagit del av villkoren för autogiro och bejakar dem med min underskrift.
Jag vill stödja Svenska Jerusalemsföreningen med följande belopp varje månad:
* Den Gode Herdens skola ................................................................................. kr
* Mitt fadderbarn ....................................................................................................... kr
* Föreningens allmänna verksamhet ......................................................... kr
* Summa ............................................................................................................................ kr/månad
Namn ...............................................................................................................................................................................................................
Adress ..............................................................................................................................................................................................................
Postnummer....................................................... Postort

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

Tel ............................................................................... E-postadress.....................................................................................................
Min bank .......................................................................................................................................................................................................
Clearingnummer............................................. Bank-/personkonto ....................................................................................
Personkonto anges med clearingnummer 3300. Handelsbankens clearingnummer kan anges med 6000.
Av Swedbanks femsiffriga clearingnummer anges de fyra första siffrorna.

Mitt personnummer (Krav från Plusgirot och Bankgirocentralen)...........................................................................
Ort, datum och underskrift ...........................................................................................................................................................

Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen

per den 11 november 2014 samt för verksamhetsåret sept 2013–aug 2014 jämfört med 2012/2013

Medlemsgåvor
Faddergåvor
Gåvor till skolan
Skolan, minnesgåvor
Skolan, födelsegåvor
Skolan, andra hyllningsgåvor
Gåvor till sjukhuset
Övriga gåvor
Kollekter
Summa:

141111
5 700
38 825
87 591
23 700
6 700
700
300
0
62 351
225 867

GÅVOREDOVISNING för tiden

2013/2014
59 075
288 121
1 046 466
70 652
73 861
11 450
10 575
177 650
1 700 878
3 438 728

2012/2013
62 475
254 425
829 953
87 073
134 050
14 310
8 608
154 784
1 711 559
3 257 237

18 september – 11 november 2014

Vid födelsedag för Solbritt Hammarquist, 70 år, Lars Åkesson, 70 år, Margit Johansson, 80
år, Lennart Olandersson, Rose-Marie Rubensson, Lars Åkesson, 70 år, Tore Furberg, 90
år, Britt Bergman, Maj-Britt Liljeholm, 80 år, Johanna Götesdotter, Margareta Johansson,
60 år, Jan Wenzelberg, 60 år, Stina Johansson, 90 år, Ursula Gottschalk.
Till minnet av Inga Lisa Reicke, Vivi Ann Grönquist, Doris Lundh, Birgit Holmér, Ella
Sundström, Margareta Dunér, Göte Bjällebo, Mary Kimming, Stig Eriksson, Elsa Cederlund, Sylvia o Arnold Hjertström, Per Håkan Ohlsson, Torsten Knutsson, Inga Rydén,
Sven Olof Johansson, Sören Jönsson, Anders Ericsson, Ellen Lundström, Nils Thorsell,
Ingvar Dalemo.
Vid disputation av Gustaf Björck

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

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på framsidan (ej adressidan).
Adressändringar och retur till
Svenska Jerusalemsföreningen:
Sven Lenhoff,
Österleden 64 B, 352 42 VÄXJÖ
Glöm inte att anmäla adressändring!

Adresser i Det Heliga Landet

Vår skola i Betlehem har adressen: The Good Shepherd’s Swedish School,
P.O.B. 64, Betlehem, via Israel. Tel och fax Betlehem 00 972-2-2742204.
Sjukhusets namn och adress är: Hussein bin Talal’s Hospital, P.O.B. 67,
Betlehem, via Israel.
E-post till skolan: gsss@p-ol.com
Föreningens representant i Det heliga landet är Solveig Hanna:
Solveig Hanna, mobiltel: +972 577 689010, bostad i Jerusalem: +972 2 6717981.
E-postadress: Solveighanna@gmail.com

Adresser i Sverige

Jersualemsföreningens hemsida: www.jerusalemsforeningen.se
Ordförande, biskop Jan-Olof Johansson, Östrabo, 352 39 VÄXJÖ,
tel och fax 0470-309 45, ansvarig utgivare för tidskriften. 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

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