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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 i Betlehem 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.
Biskop emeritus Jan-Olof Johansson, Växjö, är ordförande.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift utkommer med fyra nummer per år. Du som inte
får tidskriften hem till dig men önskar det, kan meddela detta till jano.johans@gmail.com
eller sätta in en gåva till och ange på talongen ”ny medlem”.
Medlemsavgiften i Svenska Jerusalemsföreningen är 150 kr/år, eller livslångt för 3 000 kr.
Swish
Du kan nu på ett ännu enklare sätt ge en gåva till Den Gode Herdens svenska skola i
Betlehem.
Om du har swish, kan du swisha din gåva. Numret är 123-218 27 23. Skriv Gåva till
skolan!
Autogiro
Du kan bli regelbunden gåvogivare genom att ansöka om Autogiro, d.v.s. varje månad
dras det belopp som du önskar (se vidare sid. 27 i detta nummer!).
Tre ben
Svenska Jerusalemsföreningen vill genom skolverksamheten:
• s tärka kvinnans ställning genom att erbjuda kvalificerad undervisning för flickor och
rusta dem för att ta ansvar i det lokala samhället
•b
 idra 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
• s tärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.
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Ordföranden har ordet

Påsk hela våren
Det är mycket påsk i Betlehem i år.
Påskfirandet började för en del samtidigt som vårt, d.v.s. för de kyrkor
som följer samma kalender som vi då
påskdagen infaller första söndagen
efter första fullmånen efter vårdagjämningen.

Foto: Johannes Söderberg.

För dem som följer den julianska kalendern inföll påskdagen inte förrän den 1 maj.
Den ska alltid föregås av den judiska påsken som också var sen i år, sista veckan
i april.
Det blev två påsklov för flickorna på Den Gode Herdens skola. Påsktiden är
alltså lång i Betlehem i år. Och kanske är det just i Betlehem som det behövs en
lång påsktid för att hålla hoppet vid liv.
Förmedlar hopp
På skolan är det lärarna som är de som förmedlar hopp till barnen. Jag är imponerad av våra lärare som trots att de själva drabbas av ockupationen kan förmedla
tro och hopp på en framtid för eleverna.
I dag har ett femtiotal familjer, däribland vår lärare Lianas, fått mark konfiskerad för att ge plats åt den mur som skall ge säkerhet på andra sidan – men stänger
inne andra.
För femton år sedan var det runt 500 hus i Beit Jala, den del av Betlehemsområdet där skolan ligger, som blev sönderskjutna med tungt israeliskt artilleri. Många
av dessa familjer hade sina barn på vår skola och några lärare var då också drabbade.
Skälet var att palestinska män smög sig in i trädgårdarna nattetid och sköt med
gevär upp mot bosättningen Gilo. Svaret lät inte vänta på sig och det hus som låg i
den trädgården där okända män smugit in blev måltavla för tungt artilleri.
Skola för fred
Som situationen nu ser ut blir det alltmer viktigt att vår skola får vara och utvecklas som en skola för fred. Det kan låta vackert och självklart men i Betlehem idag
är det en utmaning som kräver mycket.
I detta sammanhang spelar vi alla som vill vara med och stödja skolan en viktig
roll. Det ger både lärare och elever hopp när det finns människor som tycker skolan är viktig och värd att satsas på och som önskar alla fred.
En viss nedgång av gåvorna och kollekterna till skolan har skett nu när vi går
mot slutet av detta läsår. Det finns många viktiga och angelägna ändamål att stödja
men vi vädjar om att ni ändå inte skall glömma vår skola och våra Betlehemsbarn!
Alltså varmt tack för allt stöd!

Jan-Olof Johansson, biskop emeritus och ordförande
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/16
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En tom skola – men besöket gav mersmak
Detta handlar om Liana. Hon är lärare i engelska på Den Gode Herdens
skola sedan många år. Vi har berättat hennes historia i förra numret av
tidskriften om hur hon och hennes familj förlorade sin urgamla olivlund
då den israeliska staten tog marken utan förvarning, slet upp träden och
byggde mur.
Jag reste tillsammans med en grupp från Uppsala stift genom landet och kom
till Betlehem. Skolan var stängd och barnen hade lov. Det fanns tre skäl till lovet.
Det var Kristi himmelsfärdsdag enligt vår västerländska kalender som några av
barnens familjer och en del av lärarna följer. Det var påsk enligt den österländska
kalendern som desto fler följer och muslimerna firade Muhammeds himmelsfärd
från Tempelberget i Jerusalem.
Men jag tänkte att det vore roligt ändå att visa skolan och kanske kunde någon
av lärarna komma och berätta. Liana kunde och ville. Hon berättade för gruppen
om skolans verksamhet och om barnen och vad som händer när de tagit studentexamen och ska vidare ut i världen.
Vi hade som vanligt lättvindigt passerat checkpointen och
kommit genom muren med att
säga att vi var svenskar. Men
inom gruppen visste man att
det inte är så lätt och för vissa
omöjligt att passera om man är
betlehemsbo.
Två år sedan i Jerusalem
Någon frågade Liana hur
länge sedan det var hon
besökte Jerusalem som ju ligger knappt en mil från Betlehem. Hon tänkte efter innan
hon svarade att det var två år
sedan.
Jag vet att det är så. Det har
jag berättat för många men jag
blev tagen av hennes osentimentala och sakliga svar.
Två år sedan! Och här far
jag fram och tillbaka mellan
Betlehem och Jerusalem. Den
Elever dissekerar en fisk på en biologilektion. Foto: JO Johansson.
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I förskolan finns nu också pojkar Foto: JO Johansson.
förra pilgrimsgruppen jag ledde bodde i Betlehem och pendlade mellan Betlehem
och Jerusalem varje dag.
Brodern nedklubbad och medvetslös
När hon berättat, det som många läst i vår tidskrift, hur hon vaknade en morgon av
att grannen ringde och sa att israeliska bulldozers i skydd av militärer slet upp deras
månghundraåriga olivträd konstaterade hon lakoniskt att muren nu går fram där.
Hon såg ledsen ut när hon tillade att hennes bror som sprang ut för att förhindra
skadegörelsen och stölden av marken slogs medvetslös av soldaterna och fick tillbringa en månad på sjukhus.
Jesus har sagt vi ska älska våra fiender
Men hur hanterar du och ni detta, frågade någon. Fylls du inte av hat? Nej, sa
Liana, jag hatar dem inte. Jesus har sagt åt oss att älska våra fiender. Och det är det
vi lär våra barn på skolan också.
På kvällen när vi var åter i Jerusalem och satt tillsammans och reflekterade över
vad vi varit med om under dagen var det flera som nämnde Liana och hennes
berättelse.
Med lärare som Liana behöver vi nog inte fortsätta att prata så mycket om hur
många muslimer och hur många kristna som går på skolan. Det blir en skola för
fred för alla och ett sätt att stärka den kristna närvaron genom att förmedla vad
Jesus lär oss. Älska era fiender och bed för dem som förföljer er.
Även om skolan var tom denna dag tror jag att besökarna fick med sig en stor del
av dess innehåll.

Jan-Olof Johansson
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/16
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Första kvinnliga borgmästaren i Betlehem

Jag tror på Palestina

Vera Baboun har haft ett tufft liv. Två gånger blev hennes man Johny av
med sin biltvätt som försörjde honom, Vera och de fem barnen. Två gånger blev Johny arresterad av israelisk militär utan orsak och satt fängslad
länge. När han senaste gången blev fri, hade han tappat livsgnistan och
det föll på Vera att försörja familjen. Nu är Johny död sedan flera år och
barnen utflugna.
Vera började läsa på universitet i Betlehem och blev så småningom professor i litteraturvetenskap.
Och häromåret blev hon vald till Betlehems första kvinnliga borgmästare. Hon
tillhör den kristna minoriteten i en stad som tidigare hade kristen majoritet.
– Jag tror på Palestina och jag älskar Betlehem. Visst har vi det svårt. Israel
omringar oss och staden krymper för varje år, ja för varje månad, det som är Betlehem. Men det ger ingen energi att hata Israel för det, inte ens hata dem som tar
marken ifrån oss.
Men många betlehemsfamiljer väljer istället att lämna landet:
– I fjol var det tjugo familjer som lämnade oss, och det smärtar mig varje gång
jag hör talas om det för jag vet att det ligger mycket lidande innan de tagit steget
att lämna stad och släkt, säger borgmästaren.
Högst arbetslöshet i Betlehem
Detta leder till att demografin kontinuerligt ändras.

Vera Baboun, första kvinnliga borgmästaren i Betlehem. Foto: LM Adrian.
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Biskop Jan-Olof och Vera Baboun trivs i varandras sällskap. Foto: LM Adrian.
Betlehem har högst arbetslöshet av alla städer på Västbanken. Det vill Vera
Baboun göra något åt genom att skapa arbetstillfällen för främst ungdomar.
– Israel kontrollerar allt från vatten och el till alla gränsposteringarna. Den fred
och samexistens som vi trodde på under 1990-talets första år och som ledde fram
till Osloöverenskommelsen, finns inte längre. Överenskommelsen följs inte av
Israel. Bosättningarna blir bara fler och fler och checkpointerna likaså.
Hur kommer det sig att just Vera blev vald till borgmästare?
– Jag tror att det är mina år på den grekisk-katolska skolan i Beit Sahour (herdarnas äng utanför Betlehem) som har gjort mig känd. Jag arbetade verkligen för hela
bygdens utveckling och vi nådde stora framgångar, också finansiellt. När det sedan
blev val ställde jag upp för Fatah – och ja, nu sitter jag här.
Som yrkesmänniska har Vera specialiserat sig på genusfrågor och kvinnlig
emancipation med fokus på afrikansk och amerikansk litteratur. Inspirerad av
Tusen och en natt och Scheherazade verkar hon för att män och kvinnor ska ha lika
rättigheter och kämpa för frihet sida vid sida.
– Jag vill medverka till att ge kvinnor mod, säger Vera Baboun som också gett ut
flera böcker i ämnet.
Vera är ordförande i centret för utveckling- och utbildning för barn och familj i
Betlehem. Som forskare har hon också tittat på informationsteknikens roll för kvinnor i arabvärlden.
När vi kommer in på Palestina som självständig stat säger Baboun:
– Tack Sverige för att ni hade mod att erkänna Palestina. Sverige ringde en sanningsklocka i precis rätt ögonblick!

Lars Micael Adrian
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/16
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Maria Leppäkari har återvänt till Jerusalem, platsen hon doktorerat om när det gäller tempelplatsen och Christian Embassy. Foto: LM Adrian.

Maria Leppäkari
– ny direktor på STI i Jerusalem
Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem är beläget i ett av Jerusalems vackraste hus, Beit Tabor, på Profeternas gata i västra Jerusalem. I
slutet av maj firades att det var 65 år sedan institutet startade. Och nu
har institutet fått en ny direktor, teologie doktor Maria Leppäkari från
Finland.
Genom åren har mängder med svenska och internationella studenter tillbringat
kortare eller längre tid på STI. Kurserna omfattar kontakter med lokala kristna,
skrifttolkning, fördjupning i kristna och judiska traditioner och dialog med muslimer i staden som är helig för alla tre religionerna.
En av studenterna i början av 1990-talet hette Maria Leppäkari från Finland. Hon
blev så fascinerad av både STI och staden att hon sedermera återvände och doktorerade på Jerusalem som symbol, en stad som länkar samman det förflutna, nuet
och framtiden och har närmast en apokalyptisk funktion.
Guds rike och världens undergång i Jerusalem
Vilken roll spelar Jerusalem och vilken betydelse tillskriver vi staden, frågade sig
8
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Maria Leppäkari i sina fältstudier och fördjupade sig i The
International Christian Embassy
och den judiska gruppen The
Temple Mount Faithful i fråga
om synen på Jerusalem. Christian Embassy identifierar dagens
Jerusalem med Bibelns Jerusalem, medan Temple Mount
Foundation siktar in sig på att
bygga det tredje templet på tempelberget, just där Klippmoskén
ligger.
– Jerusalem förknippas med
världens undergång men också
med Guds rike i både judisk
och kristen teologi, konstaterar
Maria Leppäkari.
Och nu har Maria återvänt
och denna gång som direktor
för STI. Hon kommer nu att
kunna förmedla och använda
sina kunskaper om staden i
det dialogarbete som ständigt
pågår i Beit Tabor.
– Vi för faktiskt en trialog Religionsdialog får aldrig ske på bekostnad av den
här varje dag eftersom vi har andra, menar direktorn Maria Leppäkari. Foto: LM
både judar, kristna och mus- Adrian.
limer anställda. Här möter vi
varandra som människor, en fysisk mötesplats.
En devis som den nya direktorn har är att dialog aldrig får ske på bekostnad av
den andre:
– Det ska vara respektfyllda möten här på STI, menar hon.
– Här möts också företrädare för de tre religionerna. Vi bistår Svenska kyrkan
med närvaro genom att finnas på plats här i Jerusalem och ge undervisning på hög
akademisk nivå, säger Maria Leppäkari, som det första året vill lära känna verksamheten innan hon tar till de stora orden med vad hon vill med STI.
– Till hösten tror jag att jag fått så mycket begrepp att jag kan svara på frågan vad
jag vill driva här på Svenska teologiska institutet.
Till dess leder hon tillsammans med professor Jesper Svartvik (som innehar professuren till Krister Stendahls minne) de kurser som är inplanerade och planerar
som bäst för 65-årsjubiléet av institutets tillblivelse.
– Jerusalem i sig är en stad som alla har någon form av relation till – även om
man aldrig varit här. Det finns så många mentala bilder. Nyheter om konflikten
mellan palestinier och israeler i Jerusalem och i landet får ett oerhört genomslag i
världens media, en uppmärksamhet som knappast står i proportion till den geografiska storleken på området, säger Maria Leppäkari.

Lars Micael Adrian
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/16
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Är Gud bara med oss?
Idag har vi en global värld för stamsamhällen. En värld där väldigt
många kan nå varandra men få lyssnar på den andre. Vi har inte massmedia längre utan smalmedia – många lyssnar bara på den som säger
det som man själv gillar. I det globala gemensamma har identiteten blivit
viktig och det är förståeligt. Religion har fått en renässans som identitetsmarkör. Tyvärr ser det ut som att vi har tillräckligt med religion för
att hata varandra, men inte tillräckligt för att älska varandra. Vi behöver
mer religion, tänker jag. Religion som inte bara markerar den egna identiteten utan kan se olikhet som en tillgång.
Idag tycks det som att de konflikter vi läser, ser och hör om i medias rapportering
har en religiös grund eller religiösa komponenter, implicit att om religionen togs ur
konflikten skulle mycket lösa sig. Religion kan i det tänkandet bli något ont, något
som förstör. Vi behöver då mindre och inte mer religion.
Intressanta böcker
På senare tid har det kommit
några intressanta böcker som
belyser frågan om våld och
religion. Karen Armstrongs
bok Med Gud på vår sida –
om religion och våld genom
historien är den som tydligast behandlar denna fråga,
och med sina 662 sidor är
det en mycket aktuell bok
översatt av Peter Handberg
utgiven av Natur & Kultur
2015. Svenska journalisten
och numera redaktören på
Utrikespolitiska Institutet
Bitte Hammargren utkom
2014 på Leopard förlag med
sin mycket informativa bok
Gulfen (468 sid). Genom att
ha utgångspunkten i Gulfen – Persiska viken eller
Arabiska viken beroende
på vilken sida man står,
belyser hon maktkampen i
Mellanöstern mellan Saudiarabien och Iran samt
de olika inriktningarna
10 
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av islam. När jag läst dessa
böcker för att lära mer om
hur religion och våld sammanförs har jag haft förmånen att ha KG Hammars lilla
korta 14 sidors utkast till en
fredsteologi – ”Fred är vägen
till fred”, som följeslagare.
KG Hammar skriver att
”kyrkorna har ett särskilt
ansvar att analysera relationerna mellan religion och
konflikt”, samt att ”även om
ingen konflikt kan sägas ha
religion som yttersta orsak är
de sidor av religiösa yttringar som är så lättexploaterade
i konfliktsituationer synnerligen viktiga att utforska och
granska självkritiskt.” Det är
denna tes Karen Armstrong
driver i sin bok. Hon menar
att det inte är religion som är
orsaken till krig, men belyser
samtidigt hur lätt det varit
att blanda in religion i de
krig som utkämpats under
historien och som utkämpas
idag. Styrkan i Karen Armstrongs tes är att hon inte
bara visar hur det varit och
är i modern tid och nutid
utan går tillbaks i historien
med ett brett religiöst och geografiskt perspektiv. Bitte Hammargrens styrka är
den djupa kunskapen och erfarenheten från flera decenniers journalistisk bevakning med otaliga resor i Mellanöstern. Med den kunskapen visar hon hur flera av
konflikterna i Mellanöstern bottnar i en politisk kamp om makt med sekteristiska
undertoner mellan de regionala stormakterna Iran och Saudiarabien. Den kampen
om makt har förvärrats och utvecklats till förtryck, ockupation och krig de senaste
århundradena genom inblandning från de moderna imperiemakterna i Europa och
USA där den sekulära agendan funnits med för bekämpa religiös utövning. Inte
minst Karen Armstrong är tydlig med att upplysningstidens sekulära ideal varit en
direkt orsak till krig och förtryck.
Religion som vill samförstånd mellan människor
Både Karen Armstron och KG Hammar har en tydlig uppfattning om att det i religionen finns en tydlig icke-vålds dimension. KG Hammar skriver om mystikens
väg utifrån Dag Hammarskjölds Vägmärken om att ”mysteriet är ständig verkligSvenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/16
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het hos den som i världen är fri i sig själv” och att ”mystikens syn är att människans gudsrelation är ett mysterium som inte kan uttryckas i ord men väl i gestaltas
handling” – att älska sin nästa som sig själv.
Karen Armstrong visar genom historien från sumererna, hebréerna, folken i
Indien, Persien och Kina hur jordbrukarsamhällenas organisation underhölls
genom förtryck och krig av en härskarklass som saknats i samlar- och jägarsamhällena, vilka varit mer jämlika än jordbrukssamhällena. Den styrande eliten exploaterade jordbrukssamhällets överskott för eget bruk, vilket möjliggjorde olika former
av utveckling och då krävde ständig expansion av skatt, arrendeavgifter. Därav
följde ett strukturellt våld i form av förtryck och krig, som oftast legitimerades av
de religiösa företrädarna. Civilisation kräver uppoffring, och ända från sumerernas
tid har makten behövt övertyga sig själv att priset de avkräver är nödvändigt. Om
inte överskottet ifrån bönder m fl. exploaterats, hade det inte funnits ”ekonomiska
resurser att understödja de tekniker, vetenskapsmän, uppfinnare, konstnärer och
filosofer som gett upphov till vår moderna civilisation”. Religionen var en del av
dessa samhällen men det utvecklades också en mer innerlig andlighet för en religiös utövning utan våld. Kärnan i denna andlighet var att ”den högsta verkligheten”
”Gud” fanns innesluten i varje individ. Fanns Gud i alla gällde det som Konfucius
summerade i den gyllene regeln och som är kärnan i Jesu budskap: ”Åsamka inte
andra det som du inte önskar dig själv.”
Jag tolkar både Hammargrens reportagebok och Armstrongs religionshistoriska
skrift som belägg för tesen att ”Fred bygger fred” och att säkerhet kommer när
det är en gemensam säkerhet, då min grannes trygghet är en förutsättning för den
egna tryggheten och i linje med vad kinesen Mozi skrev på 400 talet före Kristus
är det enda sättet för makthavarna att ta sig ur krigets destruktiva cykel att ”inte
bara bry sig om sig själva”. För att komma till detta behöver vi kanske formulera
en teologi för olikhet. En teologi, lära om Gud, som tar hänsyn till att vi är trygga i
det vi själva uppfattar som vägen till Gud, samtidigt som det (trots de universella
anspråk som finns i kristendomen och andra religioner) är öppet för Guds vägar i
mötet med den andre.
Solidaritet och barmhärtighet är nycklar
Albert Einstein lär ha sagt något i stil med att förundran är en källa till konst och
vetenskap. För att tala väl om den andre behöver jag också tala väl om mig själv.
Jesus uttryckte det med orden: älska din nästa som dig själv! Att förundras över
det okända belyser ofta det kända, det jag har blir viktigt, vackert eller kommer i
ett nytt ljus. Ofta letar vi efter det gemensamma i våra religioner. Att låta sig överraskas av det okända är att likt Einstein låta sig förundras. Samtal med den andre,
varandra är en väg att låta sig förundras av det som är olikt vårt eget. Om vi har
tillräckligt med religion för att älska varandra kan den bli en kompass i livets labyrint. Jag menar att den är det när den talar för den svage, utsatte och förtryckte. Vår
kristna tro behöver visa bortom det egna, så att barmhärtighet och solidaritet blir
nycklar för ett liv tillsammans och skapar rum för den andres olikhet. Det är bland
annat detta vi vill bidra till genom Svenska Jerusalems föreningens verksamhet vid
den Gode herdens skola i Betlehem.

Göran Rask,
skattmästare, Svenska Jerusalems föreningen och stiftskonsulent i Skara stift
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Det blå mellan himmel och hav
– en otäck bok
Det blå mellan himmel och hav av den palestinska författaren Susan
Abulhawa född i Kuwait år 1970 är en otäck men viktig bok. Varför skulle den inte upplevas som otäck då den tar oss med till en otäck verklighet?
Även i sin förra bok Morgon i Jenin (2010) beskriver Abulhawa en skrämmande
verklighet. När jag började läsa Det blå mellan himmel och hav var det med bävan
inför den historia jag skulle få möta.
Abulhawa berättar om släkten Baraka från Beit Daras. Första gången vi möter
Umm Mamdouh är en mörk decemberkväll 1945. Hon är mor till de tre barnen
Atiyeh, Mariam och Mamdouh. Genom berättelsen får vi följa släkten i fyra generationer från Umm Mamdouh till hennes barnbarnsbarn Khaled, Rhet Shel och Nur.
Alla är muslimer, vilket förstärker bilden av att palestinier skulle vara detsamma
som muslimer, vilket inte alltid är fallet.
Al Nakba
Beit Daras var en palestinsk stad, belägen 32 km nordost Gaza, fram till 1948 då
dess invånare fördrevs i samband med att staten Israel bildades. Palestinierna
benämner denna händelse som Al Nakba ”den stora katastrofen” då 726 000 palestinier, enligt FN:s flyktingorganisation UNWRA, flydde eller fördrevs från sina
städer och byar. Familjen Baraka flyr från Beit Daras till Gaza där de nu lever ett
liv som flyktingar.
Den tioårige Khaled är bokens berättare. Khaled traumatiseras svårt i samband
med ett israeliskt anfall. Han sitter totalt tyst i sin rullstol och kan bara kommunisera genom att blinka. Hans familj sköter om honom med all kärlek som går att
uppbringa.
Till familjens hjälp kommer psykologen Nur, född i USA men med sina palestinska rötter i familjen Baraka. Till en början avslöjar hon inte att hon är dotter till
Umm Mamdouhs sonson Muhammad.
Nur vill så väl för sin nyfunna familj men det blir inte alltid så lätt då även hon
bär på djupa sår. När hennes far dör i unga år bor hon tillsammans med sin farfar,
född i Beit Daras men utvandrad till USA. Då även han dör, får hennes spanskättade moder vårdnaden. Moderns nye man utnyttjar Nur som hamnar i det ena
fosterhemmet efter det andra.
Trots allt som Nur bär med sig i sin livsryggsäck lyckas hon finna en mening
med sitt liv. Inte minst spelar kvinnorna i hennes nyfunna familj en stor roll då hon
blickar mot framtiden i Gaza med dess begränsningar med ”hav och krigsfartyg
i väster, elstängsel och krypskyttar i öster och skräckinjagande arméer i de norra
och södra ändarna”.
Vackert språk
Det blå mellan himmel och hav präglas av ett mycket vackert språk. Jag skulle gärna
vilja veta om originalet har lika vackert språk eller om vi kan tacka bokens två
översättare, Annika H Löfvendahl och Jan Hultman, för detta. Hade inte de starka
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/16
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kvinnoskildringarna och det vackra språket varit vet jag inte om jag hade orkat
läsa hela boken.
Susan Abulhawa skildrar en otäck verklighet som pågått under mer än sjuttio
år och dess grymheter har drabbat generation efter generation. I bokens epilog
påminner Abulhawa att strax efter att boken var färdig och manus inlämnat hade
Israel än en gång attackerat och under sju veckor belägrat Gaza. Än en gång blir jag
påmind om att den otäcka verkligheten är verklighet för alla de palestinier, såväl
muslimer som kristna, som lever under ockupation och förtryck.

Kristina Lindström, Lund
Fakta
Susan Abulhawa, Det blå mellan himmel och hav. Norstedts Stockholm 2015, 352 sid.
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Den heliga elden sprider sig
Vi tog på oss våra pappersband på handleden. Det stod Shabbat Haor
2016 på hebreiska på dem. Det var väl för att de israeliska poliserna
skulle kunna läsa det. Annars låg det väl närmare till hands att det stått
på arabiska Sabbat an-Nur 2016. Nåväl det blir ju samma sak. Ljusets
sabbat eller lördag.
För att ta sig in i Gamla stans kristna kvarter
i Jerusalem påskafton under den österländska påsken krävs tillstånd. Det är nog bra
för trycket är enormt och trängseln fullt
tillräcklig ändå. Det är Den heliga eldens
fest som firas.
Bandet verkade inte hjälpa mig och min
palestinske vän som tillhör den romerskkatolska kyrkan i Jerusalem särskilt mycket
till att börja med. Vid Sionporten mötte vi
irriterade och svårflirtade poliser som verkade haft åtminstone ett nattpass bakom
sig. Banden brydde de sig inte om men min
vän kunde höra hur de viskade till varandra
Armbandet som beviljade tillträde till på hebreiska att de skulle släppa in alla oss
Gravkyrkan på Ljusets lördag. Foto: som stod vid porten så småningom. Och så
blev det.
JO Johansson.
Men så kom nästa spärr. Den var på väg
in i armeniernas kvarter vars gäster vi var. Många var de som bankade på porten
och skrek men så småningom kom en röst från andra sidan att vi skulle gå från ett
annat håll.
Upprorisk stämning
Väl där var stämningen upprorisk. Och nästa ports vakt hade ett röstläge på gränsen till bristning och pulsen som jag kände i hans bröst när jag föstes fram emot
honom höll på att ge mig blåmärke. Men in kom vi.
Mitt i den armeniska scoutparaden med trummor, trumpeter och fanor fick vi
plats i värmen och plötsligt kom jag att tänka på en bild i Värnamo Nyheter från
just denna dag, Valborgsmässoafton som det var för oss, för nog 65 år sedan. Med
flagga i hand och pappa i den andra marscherar jag till sommarhemmet Fridhäll
tillsammans med scouterna för att möta våren och se elden!
Öronbedövande stämning i Gravkyrkan
Efter någon timma kom vi in i Gravkyrkan. Stämningen är lindrigt sagt hög och
öronbedövande. Fraser av olika slag skanderas svåra att uppfatta. Kvinnornas traditionella glädjetjut ekar upp emot valven. Vi trängs och svettas i fyra timmar. Ibland
blir det bråk mellan några. Andra förs ut för att sedan återkomma igen. Ungdomar
drar genom trängseln och ropar slagord mot IS och känner sig kristligt starka.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/16

15

Någon hade väntat sig läsningar och andakt. Men detta
är en magisk folkfest eller
vad man nu ska kalla detta
som säkerligen saknar motstycke. Märkligt och starkt
berörande är det i vilket fall.
Så släcks ljuset ner i kyrkan
och endast eftermiddagens
solljus sipprar ner genom
öppningen över graven.
Gravkyrkans klockor ringer
dovt och kraftigt men tränger knappt igenom de flera
tusendens jubel och skrik.
Påskljuset sprider sig
Utan att jag vet ordet av händer det. Den ortodoxe och
armeniska patriarken har
gått in i den av israelisk polis
förseglade graven efter att de
undersökt att inga tändstickor eller tändare finns där.
Patriarkerna är tomhänta.
Den heliga elden förs vidare ut från Den heliga gravens Men elden kommer ut och
som med blixtens hastighet
kyrka. Foto: JO Johansson.
sprider den sig över våra
huvuden genom alla påskljus folk har med sig. Det är buntar med 33 smala ljus,
ett för varje Jesu levnadsår. Det är som om en brinnande matta rullas ut över allas
huvuden i hela kyrkan.
Specialchartrade flygplan med den heliga elden
Några gnistor kommer på min kavaj men någon tar genast bort dem. Ett par
stearinfläckar som får vara är de enda märken jag bär med mig efteråt. Jag känner
på mitt hår men inget händer. Det luktar inte ens bränt när dörrarna som varit
stängda öppnas och elden vandrar ut till dem som väntar där och i gränderna.
Någon reservutgång har inte Gravkyrkan. Några brandsläckare såg jag inte till och
än mindre brandkår.
Bilar står nu beredda, när löparna kommer med elden, att köra ut elden till alla
som väntar i sina kyrkor på Västbanken och till Ben Gurion-flygplatsen där specialchartrade flygplan står beredda att flyga elden till Moskva och Aten och andra
städer där den ortodoxa kyrkan finns för att den ska finnas på plats till påsknattens
mässa.
Denna liturgi har firats sedan 300-talet och när sultanen en tid stängde kyrkan
sprack en pelare vid ingången och elden kom då ut ur denna och gjorde så varje år
på påskafton så länge kyrkan var stängd.
Det var en stark och stor upplevelse som går utöver det vanliga att vara med
16 
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Våren är paradernas tid i Palestina Överallt marscherar scouter i parader. Foto: JO Johansson.
denna dag. Det är ett under för den som tror, säger min vän, och ett trick för den
som inte tror.
När jag gick hem genom gränderna hade elden gått före mig och brann både i
gränder och på restauranger och jublet visste ingen gräns och vi ropade till varSvenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/16
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I väntan på den heliga elden från Jesu grav bryter solen igenom och kastar sitt ljus över
griften!
andra: Al-Masieh qam! Kristus har uppstått! Hakkan qam! Ja han har sannerligen
uppstått!
Och för en dag var Jerusalem de kristnas skrev jag på Facebook. Ja, svarade
många av mina arabiska kristna vänner, och Gud beskyddade oss!
Det här året hade den israeliska militären varit mer generös än vanligt med att
ge tillstånd åt kristna från Västbanken att komma in till Jerusalem under dagen.
Hårdare var de mot oss utlänningar. Och det var också en upplevelse.

Jan-Olof Johansson
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Kyrkornas världsråd ifrågasatt:

Kämpigt med kontakter på Västbanken
En grupp delegater från Kyrkornas Världsråd på väg till ett möte i början av maj i år för klimaträttvisa med palestinska kristna på Västbanken,
stoppades i flera dagar vid Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv. Generalsekreterare Olav Fykse Tveit har skrivit ett protestbrev till Israels FNambassadör i Schweiz. Efter en lång tystnad har nu äntligen ett möte
mellan israeliska företrädare och Kyrkornas världsråd blivit fastställt till
den 26 maj.
Följande har hänt:
På väg till ett av Kyrkornas världsråd anordnat möte för klimaträttvisa i Beit Jala
(utanför Betlehem), i samarbete med medlemskyrkorna i Palestina, togs flera av
deltagarna och Kyrkornas världsråds personal avsides upp till tre dygn när de
landade på israelisk mark och förhördes om avsikten med besöket i landet. Många
tvingades slutligen att välja mellan att skriva under ett papper som innebar att de
intygade att de skulle låta bli att besöka Palestina/de ockuperade områdena/ mot
att få rätten att resa in i Israel, eller att bli hindrade att resa in i landet för en tid
av tio år.
Fem nekade
Tre deltagare från olika medlemskyrkor vägrade skriva under något intyg med löf-

Kyrkornas Världsråds representanter var inte välkomna till Israel/Palestina och Ben
Gurions flygplats.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/16
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Olav Fykse Tveit har skrivit ett starkt protestbrev till Israels FN-ambassadör i Schweiz.
te om att inte besöka Palestina. Sak samma med två personer av Kyrkornas världsråds personal. Följden blev att dessa fem inte får återvända till Israel inom tio år.
Kyrkornas världsråds generalsekreterare Olav Fykse Tveit gick då ut med ett
öppet brev till den israeliske ambassadören vid FN i Genève och krävde ursäkt och
tillrättaställande av förhållandena.
När detta skrivs i slutet av maj har ännu ingen ursäkt presenterats.
En talesman för Israels utrikesministerium har i tidningen Dagen uttalat sig om
att de som avvisades ljög om avsikten med sitt besök. De som släpptes in hade
däremot talat sanning.
Den uppgift som Kyrkornas världsråd har, är att fem
av dem som släpptes in skrev under ett papper där de
intygade att de frånskrev sig rätten att fritt få besöka
Palestina och därmed att besöka kyrkorna och de kristna församlingarna på palestinskt område.
Ett brott mot internationell rätt
– Det Israel sysslar med i förhållande till de palestinska
ockuperade områdena är ett uttryck för det apartheidsystem som växer fram. Nu nekas Kyrkornas världsråds representanter att besöka de kristna församlingAnna Karin Hammar är koordinator för nätverket Kairos
Palestina – Sverige.
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arna. Det är ett flagrant brott mot internationell rätt, säger Anna Karin Hammar,
stiftsadjunkt i Uppsala stift och koordinator för nätverket Kairos Palestina–Sverige,
och fortsätter:
– Det finns anledning att tro att Israel kan fortsätta att försvåra för kyrkornas
arbete med klimaträttvisa och avståndstagandet mot Israels folkrättsbrott, ockupationen av Västbanken och blockaden av Gaza.
– Kyrkornas världsråd har under våren drivit ett effektivt påverkansarbete riktat
mot den orättfärdiga fördelningen av vatten som Israel ansvarar för i det ockuperade Palestina, menar Anna Karin Hammar.
Bojkott påverkar den israeliska ekonomin
Runt om i världen växer Israels motstånd mot den globala ickevåldsrörelse som
förkortas BDS, bojkott, desinvesteringar och sanktioner. Denna globala ickevåldsrörelse vänder sig mot det som upprätthåller ockupationen av Västbanken och
blockaden av Gaza. Rörelsen verkar också för lika demokratiska rättigheter för
israeler och palestinier
– Den israeliska ekonomin är påverkad av denna ickevåldsrörelse. Det är möjligt
att se händelserna på Ben Gurion-flygplatsen som ett uttryck för denna maktkamp,
menar Anna Karin Hammar.

Lars Micael Adrian

Fotnot:
Ovanstående skildring bygger på direktinformation från Kyrkornas världsråd.

Fakta:
Kyrkornas världsråd är ett internationellt ekumeniskt organ med över 340
medlemsorganisationer (kyrkor, trossamfund och ekumeniska samarbetsorgan) från över hundra länder och med omkring 400 miljoner medlemmar.
Världsrådet bildades 1948 genom sammanslagning av tre tidigare organisationer: Life and Work med rötter i ekumeniska mötet i Stockholm 1925,
Faith and Order med rötter i mötet i Lausanne 1927 och världsmissionsrådet
med rötter i mötet i Edinburgh 1910.
För att erbjudas medlemskap i Kyrkornas världsråd måste en kyrka ha
minst 50 000 medlemmar samt erkänna övriga medlemskyrkors dop och att
det finns kyrkor även utanför rådet som utgör en del av den sanna världsvida kyrkan.
De flesta ortodoxa kyrkor är medlemmar, liksom många protestantiska
kyrkor. Den Romersk-katolska kyrkan är inte medlem, men sänder representanter till organisationens möten. Svenska medlemmar i Kyrkornas världsråd
är Sveriges kristna råd, Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/16
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Magnus Ottosson in Memoriam
Professorn i Gamla testamentets exegetik Magnus Ottosson,
Uppsala, avled efter en kort tids sjukdom torsdagen den sjunde
april i en ålder av 86 år. Magnus Ottosson var under åren 1961–
1963 sekreterare i Svenska Jerusalemsföreningen.
Detta var en avgörande tid i föreningens historia. Pingstdagen, den 2
juni 1963 blev slutet på en lång tid
av svensk skolverksamhet i kvarteret Musrara i Jerusalem. Skolan
hade sålts till Jerusalems stad och
överlämnades kl. 10.20. Ottosson
var i Israel för att ordna med den
slutliga utrymningen av skolan.
Skolan låg vid en smal gata nära
”ingenmansland”, där den nu
omvandlad till en judisk ortodox
skola fortfarande kan ses. Den stora skylten ”Swedish School” var
genomsållad av kulhål, spår av striderna där 1948. I stora salen hängde
Signe Ekblads porträtt kvar. Möbler
och inventarier såldes. Judar från
det närbelägna kvarteret Mea Shea- Professor Magnus Ottosson.
rim köpte mycket. En del böcker och
arkivmaterial skickades hem till Sverige och till sist återstod bara Signe
Ekblads porträtt.
Porträttet skulle över till den nya skolan i Betlehem men hur? Den 4 juni
begav sig Ottosson till Mandelbaumporten med porträttet under armen,
men på den arabiska sidan var gränsen stängd. Det krävdes ett särskilt
intyg för att komma in och något sådant gick inte att få på den israeliska
sidan. Hur skulle det gå? Vid andra försöket fick han plötsligt höra en röst
från arabiska sidan ”Hello my friend”. Det var en underofficer han tidigare träffat på under sina resor i Jordanien, och nu var saken lätt ordnad.
Snart satt han i en bil på väg mot målet. Chauffören kände igen kvinnan
på porträttet. Han hade själv gått i Svenska skolan.
Som forskare var Ottosson främst inriktad mot Palestinas arkeologi. På
1960 talet var han lärare på Fjellstedtska skolan i Uppsala och tog gärna
med eleverna på studieresor till Israel. Han arbetade med utgrävningar
såväl i Israel som i grannländerna. Vid början av 1990-talet, åren före pensionen, ledde han en egen utgrävning vid Tell el-Fukhar i norra Jordanien.
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Pingstdagen, den 2 juni 1963 blev slutet på en lång tid av svensk skolverksamhet i
kvarteret Musrara i Jerusalem. Skolan hade sålts till Jerusalems stad och överlämnades kl. 10.20. Ottosson var i Israel för att ordna med den slutliga utrymningen
av skolan.
Som medarbetare har vittnat om, arbetade han hårt och älskade att
svinga korphackan. Hans nära förtrogenhet med Österlandets seder och
bruk underlättade kontakterna både med grovarbetare och med myndigheter.
Våren 1973 var han gästprofessor vid Åbo akademi och åren 1976 och
1977 var han i ett par perioder vikarierande föreståndare vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem.
År 1983 utnämndes Ottosson till professor både i Uppsala och i Oslo.
Vad skulle han välja? Till att börja med valde han Oslo men 1986 kom han
till Uppsala där han stannade fram till pensioneringen 1994.
Magnus Ottosson var känd som en inspirerande lärare och handledare.
Saknaden efter Magnus Ottosson är stor.

Stig Norin
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Helgmålsringning
från Saligprisningarnas berg
Under en vecka i februari månad
spelades in ett antal program i
Det heliga landet för Sveriges
Television. Det var dels helgmålsringningar, dels en serie
med rubriken ”Julens berättelser”. Dessa följer samma mönster
som ”Påskens berättelser” som
visats påskhelgerna 2014 och
2015. ”Julens berättelser” kommer att visas varje dag kommande julhelg.
Den första av helgmålsringningarna från Det heliga landet sänds Midsommardagen kl 17.50 i SVT 1 och kommer från Saligprisningarnas berg.
I samtliga program medverkar vår ordförande Jan-Olof Johansson och producent är Johannes Söderberg.


En gåva det säger swish om
Du kan nu på ett ännu enklare sätt ge en gåva till Den Gode Herdens skola. Om du
har swish så kan du swisha din gåva. Numret är 123-218 27 23. Som meddelande
räcker att du skriver ”Gåva till skolan”.


Kairos Palestina sommarläger
äger rum i Kullabygden den 9–12 augusti 2016.

Lägret gästas av bland andra biskop Johan Tyrberg,
palestinska kväkaren Jean Zaru från Ramallah och
advokaten Robert Herbst från Jewish Voice for Peace i New York.
Lägret är ett samarrangemang mellan Lunds stift,
Uppsala stift och Sabeels vänner i Skandinavien.
Intresserade kan få mer information genom att skriva till
Anna Karin Hammar, e-post annakarin.hammar@svenskakyrkan.se
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Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen
1 september 2015 - 30 april 2016
jämfört med motsvande period 2014-2015

30/4 2016

30/4 2015

43 050

52 350

Faddergåvor

180 125

274 041

Gåvor till skolan

519 655

881 086

Skolan, minnesgåvor

132 520

140 158

Skolan, födelsegåvor

13 650

55 980

800

137 610

Gåvor till sjukhuset

30 650

94 750

Övriga gåvor

42 856

356 262

Kollekter

1 381 996

1 542 803

Summa:

2 345 302

3 535 040

Medlemsgåvor

Skolan, andra hyllningsgåvor

Gåvoredovisning
för Svenska Jerusalemsföreningen
19 februari – 8 maj 2016
Vid födelsedag för
Hakon Långström, 70 år, Harry Nyberg, 80 år, Inga-Britt Sandhaag, 90 år, Torsten Mårtensson, 80 år, Markus Hagberg, 40 år, Birgit Bengtsson, 80 år, Ingrid
Häggström, 60 år, Gun Mitternacht, 60 år, Alf Johansson, Olle Madeland, 85 år,
Maria Tyrberg, 60 år, G Wemmenborn, 80 år, Sofie Granvall, 40 år, Kjell Lundblad,
70 år, Gunnar Kampe, 75 år, Gudrun Eriksson, 50 år, Ulf Håkansson, 75 år, Elisabeth Stensson, 70 år.
Till minnet av
Sven-Olof Blomstrand, Rut Adenbrant, Gertrud Mogren, Lennart Franck, Stig Beijer, Björn-Eric Carlsson, Astrid Windstedt, Folke Åkerblom, Magnus Ottosson, Nils
Herlitz, Marion Lamberth, Holsten Fagerberg, Sigvard Sehlstedt, Gunnar Hillerdal,
Ulla Collste, Stig Marklund, Elsie Brinkåker,
Vid 60-årig bröllopsdag för
Margareta o Rune Gunnarsson
Vid pensionering av
Eva Peterson
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Sommarkollekt
Kollektcirkulär att läsa upp i kyrkan
när kollekt tas upp till Den Gode Herdens skola i Betlehem

”Vi har inga vapen! Men vi har vår utbildning!
Den ger oss möjligheter och hopp om en framtid i fred!”
Så skrev en flicka i en uppsats på Den Gode Herdens skola i Betlehem. Den
drivs av Svenska Jerusalemsföreningen.
På skolan får över 300 flickor för närvarande en trygg och god start på
livet i en orolig och svår tid. Skolan omfattar förskola, grundskola och
gymnasium.
Betlehem är för dem som bor där en stängd och sluten stad. Många av
flickorna på skolan har aldrig varit i Jerusalem mindre än en mil därifrån,
aldrig sett havet bara några mil längre bort.
Skolan är i denna situation ett fönster som öppnas mot omvärlden och
framtiden. En annan elev uttryckte det så här på sin studentexamensdag:
”Skolan är den plats där mina drömmar föddes om en framtid i rättvisa
och fred!”
Varmt tack för din gåva till dagens Betlehemsbarn!
Växjö och Skara i påsktid 2016

+Jan-Olof Johansson
Lars Aldén
Biskop emeritus,
Prost, sekreterare
ordförande		

Göran Rask
Stiftskonsulent,
kassaförvaltare

Kollekten sätt in på bg 401-3330

Vill Du bli fadder till en av flickorna vid Den Gode Herdens skola i Betlehem?

Det kan Du bli 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 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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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, Klostergatan 11 B, 352 31 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.ot.alden@gmail.com

Till Svenska Jerusalemsföreningen, Klostergatan 11 B, 352 31 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)...........................................................................
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/16
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Ort,
datum och underskrift............................................................................................................................................................

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: +972 537 6890101, bostad i Jerusalem: +972 2 6717981.
E-postadress: Solveighanna@gmail.com

Adresser i Sverige

Jersualemsföreningens hemsida: www.jerusalemsforeningen.se

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Johansson (ordf) Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö,
mobil 070-541 58 57, ny mailadress: jano.johans@gmail.com
Sekreterare Lars Aldén tel 0730-62 12 05. Österleden 66 A, 352 42 Växjö
e-post: lars.ot.alden@gmail.com

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

Årsavgiften, som ger rättighet att få tidskriften är minst 150 kr.
Engångsbelopp 3 000 kr.
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