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Vad är Svenska Jerusalemsföreningen?
Svenska Jerusalemsföreningen grundades 1900 och har sedan dess varit verksam i Jeru-
salem 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 
givare, stiftelser, fonder, kollekter och faddergåvor.

Föreningen äger också det största regionsjukhuset 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 vill ha det, kan meddela detta via e-post till  
jano.johans@gmail.com eller sätt in en gåva till Svenska Jerusalemsföreningen på bg 401-
3330 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, så kan du swisha din gåva. Numret är 123-218 27 23. Skriv 
Gåva till skolan!

Autogiro
Du kan du bli regelbunden gåvogivare genom att ansöka om Autogiro. Med Autogiro 
dras varje månad det belopp som Du önskar ge. (Se vidare sidan 25 i detta nummer!).

Tre ben
Svenska Jerusalemsföreningen vill genom skolverksamheten:
•  stärka kvinnans ställning genom att erbjuda kvalificerad undervisning för flickor och 

rusta dem för att ta ansvar i det lokala samhället
•  bidra till fred och försoning och erbjuda såväl kristna som muslimska flickor i Bet-

lehemsområdet undervisning. Om flickor har varit bänkkamrater i upp till tolv år, 
menar Jerusalemsföreningen, att man därmed har byggt broar över religions- och 
kulturgränser som leder till förståelse för varandra i en region där dessa kontakter 
inte är alltför vanliga

•  stärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.
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Ordföranden har ordet

Skola för fred 
Hur firar man jul på en kristen skola med muslimska elever? Frågan är 
inte ny på Den Gode Herdens skola men har blivit mer aktuell i samma 
takt som antalet elever från muslimska hem ökat och nu är i majoritet.

Skolverksamheten i de 
palestinska områdena star-
tades precis som i vårt land 
av kyrkorna på 1800-talet 
och har alltid varit öppna 
för alla oavsett trostillhö-
righet. Då antalet kristna 
minskat drastiskt på grund 
av den rådande politis-
ka situationen, vilket vi 
ofta skrivit och talat om, 
avspeglar detta sig också 
på skolorna.

Antalet kristna skolor 
är förhållandevis mycket 
stort. Det har alltid funnits 
fler kristna skolor än det behov de kristna familjerna haft för sina barn. Det finns 
därför en stor erfarenhet och medvetenhet om att bedriva undervisning i dialog 
mellan kristna och muslimer.

Som vi berättat flera gånger de senaste åren har en diskussion förts på skolan om 
att öppna skolan för pojkar. Nästan alla skolor är numera samskolor. Man har bör-
jat att ta in pojkar i förskolan på vår skola även om efterfrågan från föräldrar ännu 
är mycket liten. Detta skulle ge familjerna möjlighet att sända hela sin barnaskara 
till samma skola. Det sägs att de kristna familjerna skulle uppskatta detta mycket. 
Än har det inte märkts men vi får se hur utvecklingen blir.

Men hur firar man då jul med muslimska barn? Svaret är att man gör precis som 
vanligt och det som man alltid gjort. Julspel om Maria och Josef och Jesusbarnet, 
herdarna och de vise männen. Det får en speciell betydelse att spela julspel just i 
Betlehem där det hände. Och granen och tomten har sin givna plats som alltid.

Den stora utmaningen är hur man kan förmedla de värden som julen står för. 
Hur talet om fred på jorden kan bli verklighet i Fredsfurstens födelsestad.

Den politiska utvecklingen sedan det förhoppningsfulla millennieskiftet har inte 
varit positiv för Betlehemsborna och många har alltså lämnat landet och många 
står i begrepp att göra det. De som är kvar upplever instängdheten på grund av 
muren. Livet begränsas och möjligheterna till arbete och ett gott liv blir färre.

Nog skulle man önska att vägen till Jerusalem var öppen och att Betlehemsbor 
kunde arbeta där som de gjorde förr. Och visst skulle man vilja ge flickorna möjlig-
het att komma dit och träffa barn i israeliska skolor. 

Vilken fredsprocess kunde det inte bli!

Foto: Johannes Söderberg.
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De enda israeler som eleverna möter är beväpnade soldater med skarpladdade 
gevär. Våldet är påträngande synligt och kan lätt leda till våldsfixering i dagligt liv 
och bilda modell för hur konflikter av vilket slag det vara må ska lösas.

Den stora utmaningen på Den Gode Herdens skola är inte hur julen ska firas, för 
det görs som vanligt, men hur man ska fostra barn som lever med våldet in på sig 
till att förstå att våld aldrig är lösningen på konflikter.

När man hör lärare som blivit av med sin mark på brutalaste sätt tala om att älska 
sina fiender och be för dem som förföljer en, eller när barnen säger att de inte har 
några vapen men sin utbildning att bygga fred med blir man imponerad. En sådan 
skola vill man stödja.

Så är Den Gode Herdens skola en skola för fred i Fredsfurstens stad. Detta är 
utmaningen och uppdraget nu. 

Att stödja Den Gode Herdens skola är att ge ett bidrag till fredsarbetet i en miljö 
där massor av resurser satsas på våld och där våldspropagandan lätt har framgång.

Tack för allt stöd inte minst nu i juletid till att låta Den Gode Herdens skola få 
utvecklas i Fredsfurstens anda! 

Jan-Olof Johansson
Ordförande, biskop emeritus

Målning på muren. Foto J-O Aggedal.
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50 år av ockupation 
– hur bringa fred till Palestina?
I juni 2017 har det gått 50 år sedan det så kal-
lade sexdagarskriget 1967 mellan Israel och dess 
arabiska grannstater, ett krig som resulterade i 
palestinska flyktingströmmar och Israels ocku-
pation av omfattande arabiska områden. I dag 
ockuperar Israel fortfarande Västbanken och 
Gaza är satt under blockad. Den palestinska 
flyktingfrågan är olöst och det pågår inga freds-
samtal mellan Israel och det palestinska ledar-
skapet. 

Israel styrs i dag av en högerdominerad regering som 
inrymmer extremistiska inslag. Under de 50 år som 
gått sedan kriget har Israel successivt byggt bosätt-
ningar på palestinsk mark. Dessa bosättningar trasar sönder de områden som är 
tänkta att utgöra grunden till en palestinsk stat och försvårar därför allvarligt den 
fredsprocess som är tänkt att utmynna i en tvåstatslösning. 

Bosättningarna är illegala 
och palestinskt styre är svagt
Bosättningarna bryter mot inter-
nationell rätt. Det är förbjudet 
för en ockupationsmakt att föra 
över delar av sin befolkning till 
ockuperat område, eftersom ett 
sådant agerande försvårar åter-
lämnandet av det ockuperade 
territoriet när ett fredsavtal väl 
ska formuleras.

På den palestinska sidan är 
ledarskapet splittrat. De pales-
tinska parlamentsvalen 2006 
vanns av Hamas, en rörelse som 
genomfört våldsamma terrordåd 

Professor Ulf Bjereld, Göte-
borg. Foto: Johan Wingborg.

Västbanken är genomkorsat av s.k. 
bypass roads som binder samma de 
illegala bosättningarna. Det bruna 
på kartan är Palestina. Källa: FN.
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och som inte accepterar sta-
ten Israel. 

Omvärlden valde att iso-
lera Hamas, och organisatio-
nen har i dag den politiska 
kontrollen över det blocke-
rade Gaza. Västbanken kon-
trolleras av den palestinska 
myndigheten och president 
Abbas organisation Fatah. 
Men Fatah har stelnat som 
politisk rörelse och det pales-
tinska folkets tilltro till sitt 
ledarskap är i dag ytterst 
svagt.

Båda tycker sig vara svaga
Varför är då den israelisk-
palestinska konflikten så 
svår att lösa? En viktig för-
klaring är att det rör sig om 
en så kallad asymmetrisk 
konflikt, det vill säga det 
råder ojämlika styrkeförhål-
landen mellan konfliktens 

parter. Men det som gör denna konflikt så speciell är att både israeler och palesti-
nier uppfattar sig själva som den svagare parten. Och om man uppfattar sig själv 
som den svagare parten är det svårare att kompromissa – man har ju redan gett 
upp så mycket.  

Såväl israeler som palestinier visar gärna kartbilder när de berättar om kon-
flikten. Men det är inte samma kartbilder de visar. Israeler visar gärna en karta 
över hela Mellanöstern och arabvärlden, från Marocko i väst till Iran i nordost. På 
denna karta är staten Israel bara en liten prick. Kartbilden leder lätt tanken till hur 
utsatt och sårbar staten Israel är, kringgärdad av diktaturer och fientligt inställda 
arabiska stater. 

Palestinier visar i stället gärna en karta över staten Israel och den ockuperade 
Västbanken, med alla de illegala israeliska bosättningarna och muren som Israel 
byggt markerade. Denna kartbild visar hur sårbar den palestinska parten är, och 
hur de israeliska bosättningarna trasar sönder det landområde som är tänkt att bli 
en palestinsk stat.

Israel definierar konflikten som en konflikt mellan dem själva och de arabiska 
staterna samt Iran. Då blir Israel den svagare parten. Palestinierna definierar kon-
flikten som en konflikt mellan dem själva och staten Israel. Då blir palestinierna 
den svagare parten.

Inte längre ”all konflikts moder”
Under många år sågs den israelisk-palestinska konflikten som nyckeln till fred i 
hela Mellanöstern. Så är det inte längre. Konflikterna i Syrien, Irak, Libyen och 
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Jemen dominerar den internationella dagordningen, och ingen tror att dessa kon-
flikter skulle lösas bara för att det blev fred mellan israeler och palestinier. Den 
israelisk-palestinska konflikten riskerar därigenom att marginaliseras, och att 
omvärlden inte tillräckligt prioriterar ansträngningarna att åstadkomma en lös-
ning. Det finns ett uttryck som säger att tidigare ansågs det vara en plikt för den 
amerikanske presidenten att försöka skapa fred mellan israeler och palestinier. 
Men i dag, sägs det, betraktas sådana fredsansträngningar i stället som en hobby 
som presidenten kan ägna sig åt på lediga stunder.

En-statslösning är en utopi
Fortfarande finns det inget seriöst alternativ till tvåstatslösningen. En enstatslös-
ning – där israeler och palestinier lever tillsammans sida vid sida med lika rät-
tigheter – är en utopi. Enstatslösningen förutsätter att Israel frivilligt avsäger sig 
sina anspråk på att vara en judisk stat, och i dag finns ingenting som talar för en 
sådan utveckling. Visst, en enstatslösning kan också åstadkommas genom att Israel 
annekterar Västbanken. Men om då inte Israel ger palestinierna lika medborgerliga 
rättigheter blir Israel en apartheidstat, och en sådan lösning är på sikt ohållbar.

Presiden Obama investerade i början av sin presidentperiod stor kraft i att få 
fart på fredsprocessen. Hans strävan bar emellertid inte frukt. Donald Trumps 

De så kallade bypassroads som genomkorsar Västbanken omöjliggör palestinsk logistik. 
Foto: J-O Aggedal.
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uttalanden har hittills kännetecknats av oberäknelighet och osaklighet, och ingen 
vet därför hur han kommer att förhålla sig till den israelisk-palestinska konflikten.

Byt ut ledarna!
För att åstadkomma förutsättningar för en konstruktiv fredsprocess mellan isra-
eler och palestinier krävs sannolikt ett ledarskifte på båda sidor i konflikten. Israel 
måste inse att status quo inte löser konflikten på sikt och att upprättandet av en 
palestinsk stat på Västbanken faktiskt ligger också i Israels eget intresse. Palestini-
erna måste förmå skapa demokratiska processer inom sina ledande organisationer 
som lägger grunder för ett ledarskifte. Självklart måste Hamas avstå från terrordåd 
och olagliga våldshandlingar och erkänna Israels rätt till existens.

Sverige var fram till sexdagarskriget och den efterföljande ockupationen och 
bosättningspolitiken en av Israels bästa vänner i världspolitiken. Sverige var också 
den första EU-stat som erkände staten Palestina. 

Må folkrätten vinna!
Jag hoppas att Sverige kan använda sin tid i FN:s säkerhetsråd till att förmå parter-
na att närma sig varandra och avstå från handlingar som försvårar fredsprocessen. 
Sverige röstade för delningsresolutionen i FN 1947 och fortfarande är det denna 
tvåstatslösning som är vägen framåt mot fred.

50-årsdagen av kriget riskerar att bli en sorglig påminnelse om att freden och 
upprättandet av en självständig palestinsk stat vid sidan av Israel ännu är långt 
borta. Låt oss i stället använda 50-årsdagen till att sprida hoppets ljus och mobi-
lisera alla fredsvänliga krafter till att åstadkomma en tvåstatslösning baserad på 
folkrätten. Må försoning och inte hat slå rot i Mellanöstern. 

Ulf Bjereld
Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet
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En månad efter kyrkomötet i Lund

Biskop Munib Younan reflekterar!
Det var en historisk världshändelse när påven Franciskus från den 
romersk-katol ska kyrkan, Martin Junge, generalsekreterare i Lutherska 
världsförbundet och jag biskop Munib Younan, dess ordförande, möttes i 
Lund för att högtidlighålla 500-årsminnet av reformationen.

Den 31 oktober 2016 markerar 499:e år av reformation. När vi möttes var det ett 
resultat av 50 års dialog för att främja katolsk och luthersk enhet. 

Lutherska världsförbundets ledning och Påvliga rådet för främjande av kristen 
enhet, har skapat ett dokument, Från konflikt till gemenskap, som en ram för förso-
ning mellan de två kyrkorna.

Dokumentet riktar in sig på teologiska ämnen som ska leda kyrkorna bortom 
skillnaderna och fokusera på likheter.

Vi kyrkoledare tog ännu ett steg mot målet till enighet, tacksägelse och ånger när 
påven Franciskus och jag undertecknade ett gemensamt uttalande i Lunds dom-
kyrka där vi konstaterade att vi är överens om att förbli "rotade i Kristus och vittna 

Biskop Jonas Jonsson var expertkommentator i Sveriges Radio vid det historiska kyrkomötet 
i Lund. Här i samspråk med biskop Munib. Foto: LM Adrian.
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om honom, förnya vår beslutsamhet att vara trogna härolder för Guds gränslösa 
kärlek till hela mänskligheten."

Det undertecknades också en avsiktsförklaring mellan våra två kyrkor att samar-
beta i frågor som rör rättvisa, fred och försoning.

Jag fick äran att vara där tillsammans med påven och generalsekreteraren och att 
gemensamt leda gudstjänsten i Lund och samlingen i Malmö Arena.

Betydelsen av denna historiska försoning mellan katoliker och lutheraner kom-
mer i framtiden att ses som en akt av förtro ende och vänskap. 

Vi enades om fem imperativ:
1  Katoliker och lutheraner bör alltid börja i enhetens perspektiv och inte i 

splittringens, för att stärka det gemensamma även om det är lättare att se 
och erfara skillnaderna. 

2  Lutheraner och katoliker bör ständigt låta sig själva förändras genom mötet 
med den andre och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet. 

3  Katoliker och lutheraner bör på nytt förpliktiga sig till att söka synlig enhet, 
till att tillsammans utveckla närmare vad detta betyder i form av konkreta 
steg, och till att oupphörligt sträva mot detta mål.

4  Lutheraner och katoliker bör gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet 
om Jesus Kristus för vår tid.

5  Katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet 
genom att förkunna och att tjäna världen.

Söndagen den 30 okt manifesterades lokalekumenik genom att gudstjänstfirarna i St 
Thomas katolska församling i Lund anslöt till pågående gudstjänst i Lunds domkyrka för 
gemensam bön och psalmsång. Totalt deltog c:a 800 personer! Foto: LM Adrian.
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Från och med nu, när 
vi talar om ekumeniska 
relationer, kommer vi 
inte bara koncentrera oss 
på den akademiska teolo-
giska dialogen mellan de 
två kyrkorna. Vi kommer 
också att tala om verklig 
vänskap och verkligt för-
troende.

För mig är dessa för-
troendefulla relationer de 
värden som kommer att 
hjälpa oss att fortsätta att 
röra oss framåt i vår dia-
log. 

Vi har byggt ett förtro-
ende och en vänskap som 
kan hjälpa oss att gå framåt 
i vårt gemensamma arbete 
i en trasig värld. 

Jag kände starkt, både 
i Lunds domkyrka och i 
Malmö Arena, den helige 
Andes närvaro. Vi vet alla 
att den helige Ande verkar 
på sitt eget sätt och ibland ologiskt.

Anden vägledde oss till att fråga: "Vad blir nästa steg?" 

Gäster i Malmö och Lund kände djup ekumenik i katedralen 
Det var en vanlig gudstjänst och den hade djup andlighet. 

Det var inte en show, utan en gudstjänst där vi tackade Herren, där vi ångrade 
meningsmotsättningarna i det förflutna och vi sade varandra att "det förflutna inte 
får avgöra vår framtid." Vi har bestämt oss för att arbeta tillsammans. 

Även om det fortfarande finns teologiska skillnader är vi övertygade om att vi 
är kallade att arbeta för enighet, men inte nödvändigtvis likformighet. För det som 
förenar oss är grundat i Kristus.

Vi gick från ”förklaringsberget” i Lunds domkyrka ner ”i dalen” i Malmö Arena 
där vi såg att Jesus är vägen framåt i frågor om orättvisor och fattigdom i vår värld. 

Vi strävar efter att arbeta tillsammans med passion för kyrkan och medkänsla 
för världen.

Av den anledningen åtog vi oss att försöka göra världen bättre. 
Må Herren Jesus fortsätter att leda oss med sin helige Ande. 

Munib Younan, 
Biskop i den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och Det heliga landet

Översättning: LM Adrian

Ett gripande ögonblick i den ekumeniska gudstjänsten i 
Lund var fridshälsningen, här mellan biskop Munib och 
påven Franciskus. Foto: Mikael Ringlander.
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Julhälsning från Kairos Palestina och Jean Zaru

Ett barn är fött
Både från Palestina och från andra delar av Mellanöstern hör vi dagligen 
rapporter om hur barn far illa.  Vi oroar oss för deras framtid, eftersom 
miljontals barn redan drabbats av lidande genom krig eller under en lång 
och grym militär ockupation. De fråntas möjligheten till utbildning och 
adekvat sjukvård; de fängslas, torteras och blir hemlösa med en mängd 
sociala problem som följd. Mer än en tredjedel av befolkningen i arabvärl-
den utgörs av barn under 14 år, och nära hälften av världens flyktingar 
är barn. 

Våra barn undrar varför 
vi, deras föräldrar, inte kan 
skydda dem. De undrar var-
för sådana grymheter tillåts. 
Hör Mellanösterns barn till en 
annan Gud än barnen i resten 
av världen? 

Fakta kring allt detta är väl-
kända. 

Det finns en uppsjö av 
forskning och rapporter om 
de palestinska barnens livssi-
tuation. Det som behövs nu är 
inte mer information utan sna-
rare en vilja att gå till handling 
och att göra det snarast. Värl-
den behöver inte fler diagram 

eller faktablad. Vi kan inte vänta längre. Våra barn kan inte vänta längre – snart är 
deras barndom över. Det som krävs av oss nu är beslutsamhet och vilja att gå till 
konkret handling. 

Faktainformation behöver följas upp med engagemang och medkänsla. Att vi 
får tillgång till fakta och blir berörda av dem måste få praktiska konsekvenser. 
Om informationen inte berör våra hjärtan, om vi inte känner en samhörighet med 
dessa lidande barn, om vi inte sörjer över deras förstörda liv så fyller informationen 
ingen funktion. Vår passivitet får allvarliga konsekvenser. Vi måste kännas vid vårt 
ansvar för att förändra tillvaron för dessa utsatta barn. Våra egna liv kommer san-
nolikt också att förändras i den processen. 

Är vi trötta och uppgivna? Ja, det är vi! Tröttheten genomsyrar våra dagliga liv. 
Kriserna avlöser varandra. Men det vi kan göra, och måste göra, är att hitta källor 
till styrka och uppmuntran – annars går vi under. 

Vad kan vi göra?
1. Engagemang för att forma samhällsklimatet. Sätt stopp för våld mot barn. Efter-

Jean Zaru är en i Sverige välkänd föredragshållare.
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som barnen känner sig maktlösa när det gäller att få slut på en ockupation som 
pågått mycket längre än de levt, är det lätt hänt att de faller in i ett destruktivt 
mönster där våld förs vidare. Vi måste stoppa våldsspiralen. 

2. Lyfta fram rättvisa och ickevåld i kyrkans sammanhang. Uppfostra barn i en 
välkomnande och inkluderande atmosfär. Kyrkan både kan och måste vara ett 
föredöme i detta och medvetet arbeta för det i alla sammanhang. 

3. Organisera humanitär hjälp och stoppa militarismen. Det hjälper varken Pales-
tina eller Syrien hur mycket humanitär hjälp som än pumpas in så länge vi inte får 
ett slut på militarism, ockupation och ödeläggelse av infrastruktur, människors liv 
och levebröd. 

Men ingen är fri som inte arbetar för andras frihet 
Vi har hört att en Frälsare blev född, vi har hört att Jesus räddar. Frälsning, eller 
räddning, är inte bara religiösa termer utan har en konkret mening i vår dagliga 
tillvaro. Begreppet frälsning står också för vidd och rymd – i fysiskt, intellektuellt 
och andligt avseende. Jesus räddar människor från faror och olyckor. Denna fräls-
ning befriar dem som är bundna och erbjuder frihet för människor att vara sig 
själva som Guds barn och som sådana skapade med lika värde. 

Ibland agerar vi tyvärr dock mer exkluderande än inkluderande och stänger in 
oss själva i stället för att ge utrymme för befrielse. Men ingen är fri som inte arbetar 
för andras frihet. 
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I vårt arbete för frälsningen måste vi komma ihåg de dundrande salvorna från 
profeterna som fördömde orättfärdighet och inte kunde tiga. 

I dag hörs nödrop från palestinier
Om du besöker Palestina idag så kan du inte undgå att höra nödropen från pales-

En palestinsk tonårspojke med kamera förs bort sedan han tagit kort på militärerna.
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tinska kvinnor, män och barn. Ett nödrop ur hjärtats djup, ett nödrop som kräver 
rättvisa. Profeternas ord, när de ropade på rättvisa, skulle kunna vara våra ord 
idag. De stämmer oerhört väl med hur vår livssituation ser ut, och i den vilsenhet 
av ockupation, förtryck och fördrivning som vi lever i, behöver vi mer än någonsin 
profeter som förkunnar rättfärdighet och fredsfurstens ankomst. 

Arbeta för förändring genom ickevåld
Det är viktigt och nödvändigt att vi fortsätter kampen på alla fronter. Att göra mot-
stånd är mänskligt, men det är bara genom ickevåld som vi kan få någon föränd-
ring till stånd. Som palestinier ses vi antingen som offer eller som terrorister. Varför 
ses vi inte som människor som uppriktigt längtar efter en frihet som vi förtjänar? 
Varför har vi måst utstå upprepade tragedier och ett pågående trauma? 

Visst finns det anledning att gråta, ropa, vara ledsen, uttrycka vrede och för-
döma. Men det får inte stanna vid det. Vi behöver skapa alternativ till de rådande 
förhållandena. Vi måste sätta vår kollektiva fantasi i rörelse, uppbåda ny energi 
och nya kreativa krafter på ett sätt som inspirerar alla till handling så att vi kan 
få en sund och jämställd samhällsmiljö. Detta behov behöver tillgodoses akut, för 
våra barns skull. 

Att fira fredsfurstens ankomst, den största gåva vi kan ge till våra barn som lever 
under krig och ockupation, är att skapa en miljö där de uppmuntras till lärande och 
växt och i slutändan upplever att de faktiskt kan bidra till förändring. 

Låt oss be att våra ansträngningar kan skapa de förhållanden som ger barnen 
kraft att gå vidare från att vara offer till att forma sin egen framtid. 

”Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp 
genom den heliga andens kraft.” (Romarbrevet 15:13)  

Jean Zaru, Ramallah
Översättning: Ulla-Stina Rask

”Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ’Vem är störst i 
himmelriket?’ Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sade: ’San-
nerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmel-
riket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den 
som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.’” (Matteusevangeliet 18:1-5)

Jean Zaru, kväkare från Ramallah norr om Jerusalem är en av grundarna av 
Sabeel, ett ekumeniskt palestinskt befrielseteologi-center i Jerusalem, och 
bidrog till inrättandet av Friends International Center i Ramallah.

Kairos Palestina är ett dokument, ”Ett sanningens ögonblick, Ett ord av tro, 
hopp och kärlek från hjärtat av palestinskt lidande”, från år 2009 skrivet av 
kristna kyrkoledare i Jerusalem och är en vädjan till övriga världen att se den 
situation som palestinier befinner sig i.

www.kairospalestine.ps
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En modern familjebildning redan på medeltiden?

Julkrubban – en biblisk bilderbok 
I den lilla bystantiska kyrkan Panaghia Kera på östra Kreta har män-
niskor samlats till tillbedjan och gudstjänst allt sedan 1200-talet. De väl-
bevarade freskerna är en biblisk bilderbok. Trots att jag har besökt kyrkan 
åtskilliga gånger de senaste tjugo åren fastnade jag i somras för en av 
freskerna som jag inte hade uppmärksammat vid tidigare besök.

I mitten av bilden ser vi en lätt plågad Jungfru Maria ridande på en vit åsna. 
Bakom henne går en äldre man som ser bekymrad ut. Han visar med handen på 
jungfru Maria. Men det är inte dessa två som påkallar min uppmärksamhet utan 
de två unga männen, en framför och en bakom åsnan. Kyrkvaktmästaren ser att jag 
dröjer framför bilden och kommer fram till mig och frågar: ”Ser du att detta är en 
modern familj? Den nya familjekonstellationen där den unga frun väntar barn med 
den äldre mannen samtidigt som hans söner från tidigare äktenskap är med på 
resan till Betlehem.” Nej, jag hade inte uppmärksammat detta tidigare, men nu ser 
jag den unge Jakob, omnämnd i Bibeln som Herrens broder och som långt senare 
skulle bli Kyrkans förste biskop i Jerusalem. Han bär sin väska hängande på en 
käpp över axeln. Den unge mannen bakom åsnan är antingen en tjänare, så säger 
kyrkvaktmästaren, eller så är det ytterligare en av de Jesu bröder som omnämns i 
Matteusevangeliet 13:55.

Hela familjen är på väg till skattskrivningen i staden Betlehem varifrån deras 
släkt härstammar. Så vill fresken på kyrkväggen förmedla en bild till betraktaren, 
till oss av hur det kunde ha sett ut den gången då ”Josef, som genom sin härkomst 
hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judéen, till Davids 
stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som 
väntade sitt barn.” (Luk 2:4-5) 

Den första julkrubban
Ungefär samtidigt som fresken målades i kyrkan Panaghia Kera strävade munken 
Franciskus av Assisi efter att människor med sin fantasi skulle kunna leva sig in i 
Jesu födelse: 

”Jag vill i verkligheten framställa åminnelsen av det nyfödda barnet som föddes 
i Betlehem: se så mycket som möjligt med mina kroppsliga ögon hur obekvämt 
han hade det utifrån sina behov som nyfödd, hur han låg i en krubba och hur han 
vilade på hö, med en oxe och en åsna stående bredvid”, heter det i Den helige Fran-
ciskus levnadshistoria.  

Den första julkrubban, anser många, såg dagens ljus år 1223 i Greccio beläget på 
den italienska landsbygden mellan Rom och Assisi. Det blev en mycket ”levande” 
julkrubba med en oxe och en åsna närvarande. Franciskus sjöng julevangeliet och 
predikade för de församlade. Han vill genom sitt sätt att framföra det glada bud-
skapet om Frälsarens födelse i Betlehem betona att Gud verkligen har blivit män-
niska och att inkarationen berör hela skapelsen.

Men Franciskus är troligen inte den förste som försöker åskådliggöra det som 
hände i Betlehem i samband med kejsare Augustus skattskrivning. 
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Från mysteriespel till julkrubba
Redan långt före Franciskus försökte man göra födelseberättelsen levande genom 
jultablåer, julspel. Påven Liberius (död 366) lät bygga en krubba av silver som bars 
runt genom Roms gator. Mysteriespel, en sorts kyrkospel, anordnades vid krubban 
med repliker, växelläsningar och sång. Den troligtvis äldsta julkrubban finns redan 
år 1291 i ett kapell i Santa Maria Maggiore i Rom. Från 1300-talet och framåt finns 
allt fler krubbor kända i Italien. Vid 1400-talets mitt sprider sig seden till Neapel 
där landskapet med krubban blir allt större och figurerna ökar i antal. En del av 
dessa krubbor finns idag att beskåda på Bayerisches Nationalmuseum i München. 
Från senare hälften av 1500-talet sprids krubbseden vidare till Frankrike, Tyskland, 
Österrike, Schweiz, Spanien, Tjeckoslovakien och Polen.

Julkrubban kommer till Sverige
Under andra hälften av 1800-talet omnämns den första krubban i en kyrka i Sve-
rige. Den finns i Sancta Eugenia katolska kyrka i Stockholm. Krubbseden ansågs 
vid denna tidpunkt som en katolsk sed. I flera privathem, även i lutherska, fanns 

Fresk i Panaghia Kera på Kreta. Foto: J-O Aggedal.
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julkrubbor redan. Ersta Diakonissanstalt i Stockholm blir banbrytande för krubb-
seden i Sverige. Med början år 1906 ställdes en julkrubba upp på samlingssalens 
julbord. 

Krubban gjorde troligtvis sitt intåg i kyrkorummet då komminister August 
Lindh, Trettondedag jul 1923 invigde julkrubban i Hjorthagens kyrka i Stockholm. 
År 1929 satte prosten Albert Lysander upp de från Tyskland importerade krubbfi-
gurerna i Malmö S:t Petri. 

Redan året innan hade han importerat en krubba som visade sig vara för liten för 
katedralen. Den pryder idag sin plats i Fjelie 1100-talskyrka i Lunds stift. Många 
malmöbor ansåg att krubban var ett katolskt påfund och ovärdig en protestantisk 
kyrka.

Julens huvudpersoner i krubbans ikonografi
Herdarna är viktiga personer i julens berättelse, inte bara för att de är de allra första 
som får höra änglasången med budskapet om att en Frälsare har fötts, utan för att 
de är de första som kommer för att hylla honom. 

Att vara herde är ett slitigt arbete, samtidigt som herdar kan vara föraktade av 
många kan de också vara välbärgade boskapsägare. Inget ovanligt en man kunde 
äga en boskapshjord på uppemot 300 djur. Herde var också en hederstitel i samhäl-
let vid tidpunkten för Jesu födelse.

Krubbtillverkning i dagens Betlehem. Foto: J-O Aggedal.
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Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba, men Israel känner inte sin herre, 
mitt folk har inget förstånd (Jes 1:3). Profeten Jesajas ord om oxen och åsnan har allt-
sedan kyrkofadern Origenes (död 253) tolkats så att den handlar om Jesu födelse. 
Djuren förstår vem som ligger i krubban vilket inte hans eget folk gör. Oxen och 
åsnan finns ofta nära barnet i krubban. Ibland slickar oxen barnet och åsnan äter 
av höet i krubban.

Var det tre vise män?
De österländska stjärntydarna har benämnts på olika sätt, som magiker, vise män 
och kungar. Evangelisten Matteus talar varken om magernas namn eller om deras 
antal. Två texter ur Gamla testamentet spelar en stor roll för tolkningen av vilka 
stjärntydarna är, dels profeten Jesajas ord: folken skall vandra mot ditt ljus, kungar 
mot glansen av din soluppgång… Från Saba kommer de alla med last av guld och rökelse, 
och de förkunnar Herrens ära (Jes 60:1-6), dels Psaltarens ord: Kungar från Tarshish och 
fjärran kuster skall komma med gåvor, kungar från Saba och Seba skall bära fram sin tribut 
(Psalt 72:10). 

Namnen Melkior, Kaspar och Baltasar återfinns på en mosaik i Ravenna från år 
555 och i en armenisk evangeliebok från samma tid. Att stjärntydarna anses vara 
tre till antalet härstammar från samma tid.

Jesus föddes år 7 före vår tideräkning
Stjärntydarna kommer för att hylla det nyfödda barnet, precis som herdarna 
gjort tidigare. Stjärntydarna har följt stjärnan, det himlafenomen som astronomen 
Johannes Kepler (1571-1630)  kunde konstatera var ett ytterst sällsynt möte mellan 
planeterna Saturnus och Jupiter i Fiskarnas stjärnbild år 7 före vår tideräkning och 
att det ägde rum vid flera tillfällen under detta år. 

Vi vet också vad planeternas ställning ansågs innebära. Jupiter stod för en världs-
härskare, Saturnus för Palestina och Fiskarnas stjärnbild förknippades med den 
yttersta tiden. Det fanns alltså god anledning för de österländska stjärntydarna att 
bege sig ut på sitt livs resa.

I konsten avbildas ofta Melkior som en gammal man med grått hår och långt 
skägg. Han överlämnar guldet, en värdefull metall förknippad med kunglig vär-
dighet. Därefter följer Kaspar, en skägglös rödlätt yngling. Hans gåva är rökelsen, 
en dyrbar harts som användes för sin dofts skull. Sist i raden kommer Baltasar. Han 
överräcker myrran, även detta en dyrbar harts som bland annat används vid balsa-
mering. De representerar människans åldrar: ungdom, medelålder och ålderdom. 
En annan tradition avbildar dem som företrädare för de tre världsdelarna Europa, 
Asien och Afrika.

Till sist julens huvudperson: barnet avbildas med en vuxen mans ansikte. Han 
växte upp och blev en man, så god och vis, så stark och sann (Sv.Ps. 117:3). Han är upp-
fyllelsen av Guds löften om Messias, honom som folket väntat på så länge. Det folk 
som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram 
(Jes 9:2).  Han är Immanuel – Gud med oss (Jes 7:14)! 

Kristina Lindström, Lund
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En äkta oäkta krubba från Betlehem
Världen över finns reliker av alla de slag. Någon har räknat ut att om man 
la ut alla bitar av Jesu kors skulle de räcka runt jorden minst en gång. 

Många kyrkor äger reliker som det finns ett stort antal av, en del är naturligtvis 
äkta, andra är det lite si och så med. Bitar av korset, ett ben av en apostel, några 
hårstrån eller något som tillhört en biblisk person eller annan helig man eller 
kvinna. Reliker från julens händelser är inte många, vilket bland annat kan bero 
på att den tidiga kyrkan inte var lika intresserad av Jesu födelse som av hans liv, 
undervisning, död och uppståndelse. Ändå finns det åtminstone två viktiga reliker 
från Jesu födelsetid. De vise männens skelett förvaras i ett påkostat guldskrin prytt 
med ädelstenar i Kölnerdomen och i Sankta Maria Maggiore i Rom finns fem brä-
dor som enligt legenden kommer från krubban i Betlehem.

Gamla bräder från Palestina
Maria Maggiore är den största av Roms mer än trehundra Mariakyrkor. År 352 
hade påven Liberius en dröm i vilken jungfru Maria sa till honom att han skulle 
bygga en kyrka på den plats där han fann snö. Då snön föll på morgonen den 5 
augusti, mitt under romersk stekhett sommar, lydde han Maria i drömmen. Mira-
klet med snön högtidlighålls varje år då man under gudstjänsten låter tusentals 
vita blomblad falla ner från taket. 

Genom historien har Maria 
Maggiore varit centrum för 
Roms julfirande. Ända sedan 
650-talet har man på julafton 
burit runt de fem brädorna, 
delar av Jesu krubba, bland 
den gudstjänstfirande för-
samlingen. Om träet verkli-
gen är så gammalt och kom-
mer från stallet i Betlehem 
är det ingen som vet. Dock 
är det konstaterat att träet är 
mycket gammalt och att det 
har vuxit i Palestina. 

Enligt en legend var det 
kejsar Konstantins mor Hele-
na som förde med sig krub-
bans bräder till Rom redan 
på trehundratalet. Men enligt 
en annan berättelse ska brä-
derna kommit till Rom under 
sexhundratalet. 

Det är känt att kyrkofadern 
Hieronymus och hans vän-
ner samlade reliker i Betle-Krubbreliker i Maria Maggiore. Foto: J-O Aggedal.
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hem och i Jerusalem. En del blev kvar i det heliga landet medan annat med tiden 
spreds över världen. Första gången bräderna omnämns i skrift är på 1100-talet då 
en liturgisk text omnämner att de visades på altaret under julnattens mässa. 

I dag vilar krubbrelikerna i ett relikskrin i den krypta under centralaltaret vars 
ursprung, enligt legenden, är från den första kyrkan på platsen byggd med stenar 
från Betlehem. Kryptan har skapats för att efterlikna födelsegrottan i Betlehem. I 
den ursprungliga grottan ska det ha funnits en bild av Maria ammande sin son 
målad av evangelisten Lukas. 

En länk till en helig plats
Om det är en äkta oäkta krubba eller inte vet vi inte. Och ändå berättar dessa fem 
bräder, precis som varje framställning av julens evangelium, om en märklig födelse 
i en obetydlig stad strax sydost om Jerusalem. Reliker och julkrubbor blir för den 
som inte kan resa till platsen där det hände en länk till den heliga platsen. Så blir 
Betlehem närvarande i varje kyrka och i varje hem där en julkrubba finns.  

Jan-Olof Aggedal, Lund

Julens berättelser i SVT
I tre korta program i Sveriges television under julhelgen berättar vår ordfö-
rande Jan-Olof Johansson på plats i Betlehem om julen.

Programmen sänds i SVT 1 på Julafton 
kl 17.25, Juldagen kl 17.55 och Annandag 
jul kl 17.55. Dessutom sänds program-
men i repris i SVT 2 flera gånger under 
julhelgen.

Producent är Johannes Söderberg. Han 
producerade också Påskens berättelser 
tillsammans med Jan-Olof Johansson. 
Den serien sändes första gången 2014.

Mellanösterndag i Lund i mars 2017
Lördagen den 18 mars mellan 9.30–16.00 samlas vi i Domkyrkoforum Lund.

Medverkar gör Håkan Sandvik, Kerstin och Rolf Pearson,  
Anna-Karin Hammar och Anna Pettersson Hjälm.

Deltagaravgiften är 300 kronor. 
Anmälan senast den 1 mars till 

www.sensus.se/kurser/en-dag-kring-mellanostern
040-664 56 80

För mer information
Marie Körner, stiftskansliet eller Madeleine Anderberg, Sensus
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Filmen ”Skola för fred”
Under några dagar i höstas spelade 
dokumentärfilmaren Simon Stanford 
in en film om Den gode Herdens skola. 
Filmen är tänkt att ge en aktuell bild av 
livet på skolan och i Betlehem.

Filmen kommer att finnas på Svens-
ka Jerusalemsföreningens hemsida och 
en kortversion kommer att vara på 
YouTube.

Simon Stanford är en erfaren och 
prisbelönt dokumentärfilmare med 
hemvist både i Sydafrika och Sverige. 
Han är bland mycket annat känd för 
sina filmer om Nelson Mandela och 
utvecklingen i Sydafrika. Han har ock-
så undervisat palestinska studenter i 
Betlehem. 

Datorn kommer också på Den gode herdens skola tidigt in i undervisningen. Foto: Simon 
Stanford.

Lilla Alice i förskolan på Den gode Herdens 
skola. Foto: Simon Stanford.
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Låt dig inspireras av frivilligkåren i Delsbo!
Mitt i första snöovädret för säsongen var det dags för ett sedan länge 
inplanerat besök av Christina och Stig Norin hos Delsbo församlings 
frivilligkår. "Den gode Herdens skola, dess historia och nutid” var 
ämnet.

Den aktiva församlingskåren var på plats och efter lekmannaledd andakt och solo-
sång inleddes kvällen med några citat ur denna tidskrift. 

Stig Norin berättade om skolans tillkomsthistoria, som innehöll mycket drama-
tik, och även om Signe Ekblad, Jerusalemsföreningens legendariska svenska lärare 
(1922-1948).

Christina Norin gav inblickar i dagens skola; unga, begåvade studenter tackar 
på studentexamen för åren på skolan och med auktoritet brukar de inskärpa att 
”vägen framåt bara kan handla om fred och försoning”.  Där spelar skolan en unik 
roll. Jesu födelseplats har det uppdraget i världen, både där och här.

Självklart för Christina och Stig var också att berätta hur roligt det är att ha ett 
fadderbarn och hur viktig den kontakten är för ett folk som är i stor utsträckning 
begränsas av muren och svårigheter med kommunikation postledes. Facebook har 
visat sig vara en välsignelse!

Stig har haft olika fadderbarn under 40 års tid och har nu återknutit kontakten 
med de tidigare fadderbarnen just genom Facebook. Nuvarande fadderbarn går att 
följa i realtid. Också genom besök på skolan. 

Församlingskåren i Delsbo har under lång tid haft åtaganden med fadderbarn 
och man läser traditionsenligt upp hälsningar från skolan på årsmötena. 

Låt Delsbos brinnande låga inspirera andra grupper i församlingar som vill göra 
en insats för de palestinska familjerna i Betlehemsområdet. 

Christina och Stig Norin berättade för Delsbo frivilligkår om Den gode herdens svenska 
skola.
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Tack och välkommen!
Under flera år har Barbro och Sven Lenhoff i Växjö ansvarat för adress-
registret till denna tidskrift. De ha också sett till att gåvoblanketter vid 
födelsedagar, begravningar och annat skickats ut liksom tackbrev av 
olika slag.

Nu vill vi sända ett öppet tackbrev här för allt det arbete ni gjort för 
vår verksamhet! 

Svenska Jerusalemsföreningen har ingen personal och inget kontor 
utan förutsättningen är att det finns frivilliga personer som vill ta på sig 
olika uppgifter. Register och blanketthantering är uppgifter som kräver 
nästan daglig aktivitet. 

Ett varmt tack för ert trofasta arbete och starka engagemang för Den 
Gode Herdens skola i Betlehem! 

Nu tas dessa uppgifter över av Ulla-Stina och Göran Rask. Vi väl-
komnar er varmt in i dessa uppgifter!

Jan-Olof Johansson

Svenska Jerusalemsföreningens
Årshögtid 2017

Kl. 11.00 Högmässa. 
Predikant är biskop emeritus Jan-Olof Johansson. 

Kontraktsprosten och kyrkoherden Sven Milltoft är celebrant.

Kl 12.30 Kyrkkaffe i församlingshemmet på Jungfrugatan 
med föredrag Jerusalem – en pärlplatta … av Anna Pettersson Hjälm 

som varit verksam i Jerusalem.
Anna hade sitt kontor i Gamla stan där det finns 13 moskéer,  
24 synagogor och 70 kyrkor och kapell – som en pärlplatta.  

Några av dessa pärlor delar hon med sig på vår högtid.

Därefter årsmöte till vilket härmed kallas och inbjuds.

Varmt välkommen!

Söndagen den 22 januari 
i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm
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SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGEN
Du har 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

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)...........................................................................

Ort, datum och underskrift ...........................................................................................................................................................



a) MEDGIVANDE
Jag går med på att Svenska Jerusalems-
föreningen 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 Jerusalemsfören-
ingen senast två vardagar före förfal-
lodagen.
e) ÅTERKALLELSE
Medgivandet gäller tills vidare. Om jag 
vill återkalla medgivandet, gör jag det 
genom att kontakta banken eller Svenska 
Jerusalemsföreningen. Medgivandet upp-
hör senast fem dagar efter att banken/

Svenska Jerusalemsföreningen har fått 
min återkallelse.
f) RÄTTEN ATT SAMARBETA ADRESS-
UPPGIFTER
Bankgirocentralen BGC har i uppdrag att 
sköta autogirorutinen för bankens räk-
ning. 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 Jerusa-
lemsföreningens sekr Lars Aldén,  
0730-62 12 05, lars.ot.alden@gmail.com

VILLKOR FÖR AUTOGIRO
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Gåvoredovisning  
för Svenska Jerusalemsföreningen
16 september – 23 november 2016

Till minnet av
Elise Karlsson, Stig Marklund, Lena Gunnarsson, Märta Granström, Annika Jons-
son, Bengt Johansson, Arne Lindqvist, Ingvar Törnqvist, Sonja Olofsson, Kerstin 
Nyström, Ann-Marie Franzén, Britta Johansson, Brita Ekelund-Stark, Brita Maria 
Boman, Elsa Boström.

På födelsedag för
Bengt Schantz, Leif Börjesson, Tore Furberg, Britt Bergman, Anders Björnberg, 
Eddie Diab, Else Orstadius, Karin Holmgren Nilsson, Carl-Olof Hjelmåker, Lena 
Nordling Jonzon, Margareta Johansson, Christer Pahlmblad, Jörgen Dicander, 
Sven Fritz, Håkan Zetterqvist.

Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen 
1 september 2015 till 31 augusti 2016
jämfört med motsvande period 2014–2015

31/8 2016 31/8 2015

Medlemsgåvor 59 250 52 350

Faddergåvor 256 015 274 041

Gåvor till skolan 689 702 881 086

Skolan, minnesgåvor 182 797 140 158

Skolan, födelsegåvor 37 290 55 980

Skolan, andra hyllningsgåvor 800 137 610

Testamentsmedel 120 525 302 131

Gåvor till sjukhuset 81 450 94 750

Övriga gåvor 29 000 54 131

Kollekter 1 472 443 1 542 803

Summa: 2 929 272 3 535 040
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kollektvädjan att läsa upp eller ta delar av  
då kollekt tas upp till Den Gode Herdens skola.

Kollektvädjan
Den Gode Herdens skola i Betlehem

”Skolan är den plats där mina drömmar om fred föddes.” Så sa en elev på Den 
Gode Herdens skola i Betlehem på sin studentexamen. Hon är en av 350 flickor 
som går där tack vare generöst stöd från enskilda och församlingar i Sverige. 

Skolan som drivs av Svenska Jerusalemsföreningen omfattar båda förskola, 
grundskola och gymnasium. Betlehem är idag en stad bakom mur och stängsel 
på grund av den säkerhetsbarriär som är byggd runt staden. Våldet gör sig 
ständigt påmint och rörelsefriheten begränsas.

En annan elev på skolan skrev så här i en uppsats: ”Varje dag möter jag 
soldater med laddade gevär. Vi har inga vapen. Jag tror inte heller att vapen 
kan ge fred. Men vi har vår utbildning. Med den tror jag att murar kan rivas, 
gemenskap och fred skapas mellan människor.”

Den Gode Herdens skola vill vara en skola för fred i Fredsfurstens födelse-
stad där man lär sig att inte använda våld för att lösa konflikter och där hopp 
om en framtid i frihet och fred förmedlas. Och där änglasången om frid på 
jorden ljuder starkt. 

Tack för den gåva som du vill ge till dagens Betlehemsbarn!

 Jan-Olof Johansson Lars Aldén Göran Rask
 Ordförande, Sekreterare, Kassaförvaltare,
 biskop emeritus prost  stiftskonsulent



Adresser i Det Heliga Landet
Vår skola i Betlehem har adressen: The Good Shepherd’s Swedish School,
P.O.B. 64,  Bet lehem, via Israel. Tel och fax Betlehem 00 972-2-2742204.
Sjukhusets namn och adress är: Hussein bin Talal’s Hospital, P.O.B. 67,
Betlehem, via  Israel.
E-post till skolan: gsss@p-ol.com 
Föreningens representant i Det heliga landet är 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, Österleden 66 A, 352 42 Växjö, tel 0730-62 12 05.   
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.
Ansvarig för gåvoredovisning, adressregister och utskick av gåvoblanketter: 
Ulla-Stina Rask. Arrendegatan 16, 441 56 Alingsås, mobil: 070-656 34 67, 
e-post: sydvind@gmail.com
Lundakretsen: 
Kristina Lindström, Nyckelkroken 15, 226 47 Lund, tel 046-13 66 06.  
e-post: kristina.lindstrom@comhem.se

POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning åter-
sänds försändelsen med nya adres-
sen på framsidan (ej adressidan).
Adressändringar och retur till 
Svenska Jerusalemsföreningen:
Sven Lenhoff,  
Österleden 64 B, 352 42 VÄXJÖ

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

Plusgiro 20 69 - 3 • Bankgiro 401-3330 • Swish 123-218 27 23
ISSN 0346-2307

Tryck och layout: CA Andersson 0414-146 00

Glöm inte att anmäla adressändring! 


