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Vad är Svenska Jerusalemsföreningen?
Svenska Jerusalemsföreningen grundades 1900 och har sedan dess varit verksam i Jerusa-
lem 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 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 Betle-

hemsområdet 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

De ekonomiska behoven är stora  
– allt blir dyrare också i Betlehem
Sista eller näst sista helgen 
i januari varje år packar 
jag min väska för att resa 
till Stockholm. Före januari 
månads utgång ska näm-
ligen Svenska Jerusalems-
föreningen hålla sitt årsmöte 
Om det mötet i år berättar vi 
på annan plats i tidskriften.

Vi har också berättat att vi för 
första gången på många år kon-
staterat en viss nedgång i givan-
det under förra verksamhetsåret 
som avslutades den 31 augusti. Vi tror att det delvis kan bero, mycket förståeligt, 
på de behov som den ökade flyktingströmmen har inneburit, speciellt förra hösten, 
och som då blev ett angeläget insamlingsändamål.

När vi nu kommit halvvägs på det nuvarande verksamhetsåret märker vi emel-
lertid att trenden vänt uppåt igen. För detta är vi i styrelsen både tacksamma och 
glada. Behoven ökar ständigt på vår skola med stigande kostnader för både löner, 
ändå blygsamma jämfört med svenska, och fastigheter liksom för skolmateriel. Det 
heliga landet är inget billigt land.

I den utsatta situation som våra elever och deras familjer och lärare befinner sig 
känns det bra att kunna klara av de åtaganden vi har för skolans verksamhet. Det 
har vi alltid kunnat göra även i de tider som varit särskilt svåra.

Det är tack vare er, alla givare, som det gått och går! Vi är ju helt beroende av 
frivilliga gåvor från er som enskilda och församlingar och föreningar och därför 
känns det tryggt när vi nu ser denna ökning av givandet igen.

Vad händer med Trump som president?
Många undrar hur våra vänner i verksamheten i Betlehem känner sig nu då vi alla 
håller andan inför vad som ska hända i världen, inte minst inför vad USA kommer 
att spela för roll i Mellanöstern under president Trumps styre.

Givetvis är undran stor i Betlehem då uttalanden kommit från Trump som ter 
sig både oroande och märkliga. Men man är van, både på gott och på ont. Man har 
vant sig vid förändringar i storpolitiken, ofta snabba, och att inte dras med i detta. 
Man har nog med att försöka koncentrera sig på dagen som kommer och hålla 
modet uppe och hoppet vid liv oavsett vad som händer i världspolitiken. 

Och så vandrar flickorna i väg till skolan på morgonen inriktade på att lära sig 
något nytt ännu en dag i skuggan av muren och trots beväpnade soldater utmed 

Foto: Johannes Söderberg.
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vägen. Och lärarna är beredda att med sin undervisning öppna fönster i muren och 
berätta om den stora världen utanför som vi alla är en del av.

Tack alla givare till Den Gode Herdens skola för att ni gör dessa vanliga skolda-
gar i Betlehem möjliga! 

Jan-Olof Johansson
Ordförande, biskop emeritus

Från den nya filmen om skolan – se vidare sid 22.

Påskens berättelser i SVT
Sveriges television sänder även 
denna påsk Påskens berättelser. 
Det är korta program som sänds 
varje dag från Skärtorsdagen till 
Annandag påsk. Det är biskop 
emeritus Jan-Olof Johansson som 
på plats i Jerusalem berättar dag 
för dag om den kristna påskens 
händelser.

Idén och programformatet är 
samma som Julens berättelser som 
sändes i julas och ingår i SVT:s faktaprogram. Påskens berättelser sänds nu för 
tredje året.

Producent för samtliga program är Johannes Söderberg.

Foto: Johannes Söderberg.
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Rektorn Aida Abu Muhor

Den Gode Herdens skola i Betlehem 
är hennes liv
– Jag älskar mitt arbete, jag vill inte tänka på den dagen när jag måste 
sluta! utbrister miss Aida och slår ut med händerna.

Februaridagen i Betlehem är kylig och småregnig, men inne på miss 
Aidas rektorsexpedition är det ljust och varmt. Och det är med värme 
hon talar om sitt arbete, om skolan, om barnen. Att få bidra till att fostra 
kommande generationer ser hon som något av det mest meningsfulla att 
få ägna sitt liv åt. 

Den Gode Herdens Svenska Skola i Betlehem blev hennes liv – först som elev, 
sedan som lärare och de senaste tio åren som rektor. 

Välutbildad och med toppbetyg hade Aida Abu Muhor kunnat välja en annan 
karriär, även utomlands, och erbjudanden har inte saknats. 

– Men jag tänker så här: advokater, läkare, ingenjörer – alla har de gått i skolan! 
Att vara lärare och få vara med och påverka människors fortsatta liv, måste väl 
vara det viktigaste yrket! Som lärare får jag ge, inte ta. Förmedla attityder, kunskap, 
kärlek!

Miss Aida, som hon kallas av alla här, föddes 1955 i Beit Jala. Pappan var chauf-
för och mamman hemmafru men arbetade också med traditionellt palestinskt 
broderi på beställning. 

Aidas mor var bara tretton år när hon blev bortgift, men det dröjde tretton år till 
innan det första barnet – Aida – kom. Namnet betyder gåva, och det var så föräld-
rarna upplevde det efter många barnlösa år. Aida fick sedan tre bröder. Familjen 
tillhör den grekisk-ortodoxa kyrkan. 

– Jag var ett lyckligt barn. Vi var inte rika, men vi var lyckliga, och som enda 
dotter kände jag mig uppskattad, säger Aida. 

Under uppväxten var hon aktiv med intressen som sport och dans, och hon gilla-
de skolan och att studera. Från 
början gick hon i en kommu-
nal skola men fick ett stipen-
dium till Den Gode Herdens 
Skola där hon började i femte 
klass och så småningom tog 
studenten. Sedan följde stu-
dier i kemi och biologi på uni-
versitetet i Betlehem, och efter 
examen där 1978 återvände 
Aida till sin gamla skola som 

Miss Aida på sin rektorsexpedi-
tion. Foto: U-S Rask.
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lärare i naturvetenskapliga ämnen på högstadiet. Längre fram, på 1990-talet, kom-
pletterade hon med en mastersexamen i pedagogik vid universitetet i Birzeit nära 
Ramallah. Efter det fick hon en ny roll som pedagogisk handledare och assistent 
till den dåvarande rektorn Margo Araj, och vid dennas pensionering utsågs Miss 
Aida till ny rektor. 

Aktiv också utanför skolan – men skolan är min familj!
Under åren har Miss Aida varit aktiv i samhällslivet på många sätt. En period satt 
hon i kommunfullmäktige i Beit Jala, hon har varit fackligt aktiv och engagerad 
i grupper som rört sociala och ekonomiska frågor liksom utbildning, bostad och 
miljö. 

Någon egen familj blev det dock inte, även om hon säger att frierier inte har 
saknats. Hon behövde ta hand om sina föräldrar som blev sjuka och skötte dem så 
länge de levde, vid sidan av arbetet. 

– Skolan blev som mitt barn! Den är min familj! Jag ”byggdes” av den här skolan 
och har fått vara med om att fortsätta att bygga den! Jag har förändrat infrastruktu-
rer, fortbildat lärarna och sett till att de fått göra det de är bäst på. När jag satt här 
som tolvåring kunde jag inte föreställa mig att jag en dag skulle bli rektor. Men när 
jag ser tillbaka, kan jag se hur Gud varit med i det som skett! Så här blev mitt liv … 

Det krävs alltid tillstånd för att lämna Betlehem 
Många politiska skeenden och förändringar har Aida också varit med om. Hon 
har levt under tre olika regimer – jordansk, israelisk och palestinsk – och upplevt 
perioder av krig och stridigheter. 

Livet i Betlehem har förändrats gradvis men radikalt sedan separationsmuren 
började byggas 2002. Nu omgär-
dar den staden och förhindrar 
både utveckling och förflyttning. 
För att komma till Jerusalem, bara 
tio minuters bilresa bort, krävs 
varje gång särskild ansökan om 
tillstånd. Någon gång om året får 
barnen från skolan i Betlehem 
göra en utflykt till Jerusalem eller 
ibland till Jaffa eller Haifa vid 
havet dit det är någon timmes 
resväg, om tillstånd beviljas av 
den israeliska ockupationsmyn-
digheten.

Idag kan det se ut som att livet 
fram till 2000-talet var någorlunda 
normalt trots ockupation. Men när 
israelerna ökade ockupationens 

Miss Aida ser Den Gode Herdens 
skola som sin familj. Foto: U-S Rask.
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tryck blev svaret en andra intifada med våld, vapen och död. Hur kan man bevara 
hopp och livsmod genom allt detta? 

Utbildning är vårt vapen
– Trots allt är detta vårt land som vi vill och måste leva i, och vi försöker uppmuntra 
och ingjuta hopp hos barnen. En ledstjärna för mig är Gandhi och hans ickevålds-
filosofi. Utbildning är vårt vapen! Och i våra läromedel får inget negativt om Israel 
förekomma, men vi kan ju historien och vet vad som hänt, säger Miss Aida. 

Världen har förändrats på många sätt som märks överallt och även här i Betle-
hem, genom den teknologiska utvecklingen. Den nya generationen tar in allt som 
händer via tv och internet, och allt går snabbt – något som Aida tycker är på gott 
och ont. 

– Eleverna är alldeles för upptagna med sina mobiler och surfplattor! De är inte 
lika intresserade av att plugga som vår 
generation var, och det krävs mer av oss 
lärare för att få dem att studera! 

Aida har fyllt 62 år och vill fortsätta 
att ge hundra procent för Den Gode Her-
dens skola så länge hon kan, som den 
eldsjäl hon är. 

– Vad ska jag annars göra? Sitta hem-
ma och titta på tv? 

Miss Aida i den nyinspelade filmen om Den Gode Herdens skola.

Artikelförfattaren Ulla-Stina Rask.
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Jerusalemsföreningens årsmöte
Jerusalemsföreningens årsmöte hölls den 22 januari i Hedvig Eleo-
nora församlingshem.

Den nya styrelsen som valdes vid årsmötet består av: Stående fr v Anna Pettersson 
Hjälm, Göran Rask, Britt Bergman, Monica Lövestam Adrian, Kjell Jonasson. Sittan-
de fr v Stig Norin, Jan-Olof Johansson, Lars Aldén. Saknas på bild: Carin Gardbring 
och Per Morin.

Jerusalem fredag eftermiddag – Guds tid.
Jag flanerar sakta över plazan utan-
för Uppståndelsekyrkan, tar till 
höger och närmar mig den låga dör-
ren. In i dunklet, Etiopiernas kapell. 

Munken i hörnet lutar sig mot sin t-for-
made käpp och nickar nådigt. Trapporna 
längst in i kapellet – nötta stenar, mjuka 
under fötterna. Halvvägs upp ett kors av 
sten på väggen – mina fingrar följer dess 
form. Upp på taket, ut i ljuset, Deir el 
Sultan – kopternas och etiopiernas plats. 

Fredag eftermiddag – Guds tid. 
Kristna pilgrimer avslutar sin Via 

Dolorosavandring här. De filippinska 
kvinnorna sjunger ”Were you there 

Artikelförfattaren Anna Pettersson Hjälm 
på tempelberget i Jerusalem – en stad hon 
arbetade i under flera år som Svenska kyr-
kans utsända. Foto: LM Adrian.



Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/17 9

when they crucified my Lord?”. Ave 
Maria, Fader Vår. Bönerna studsar 
mellan väggarna. 

Jag kan känna de sista solstrå-
larnas kvardröjande värme. Från 
kapellet under taket stiger doften av 
armeniernas rökelse. 

Fredag eftermiddag – Guds tid. 
Plötsligt tjuter en siren. Högt. Ihål-

lande. Det är Sabbatssirenen – dags 
för stadens judar att skynda hem, 
eller bort, för ljuständning och sab-
batsbön. De väntar drottning Sab-
bat, förbereder sig för att välkomna 
henne, gör sig redo för sin heliga tid. 

Fredag eftermiddag – Guds tid. 
Kvällen kommer. Solen sänker 

sig. Böneutrop över taken. Allah 
u Akbar. Gud är större. Tid för 
Maghrib – skymningsbön. Över hela 
staden böjer sig muslimer mot mar-
ken i bön och lovprisning. Fredag 
eftermiddag – Guds tid. 

Så ber hela staden. Så ber Guds 
folk. 

Jerusalem. Fredag eftermiddag – 
Guds plats.  

Text och foto: Anna Pettersson Hjälm.
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Vad är fredens pris?
Efter att fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinska myndighe-
terna kollapsade 2014 har utvecklingen på hela området varit i stort sett 
oförändrad, vilket innebär fortsatta oroligheter, utvidgningar av bosätt-
ningar. 

När så premiärminister Netanyahu mötte president Trump väckte det stor upp-
ståndelse att den amerikanska presidenten inte följde USA:s tidigare linje om två-
statslösning, utan lämnade öppet för även andra alternativ: ” Jag ser på två stater 
och en stat och föredrar det alternativ som båda parterna föredrar”. 

En majoritet tror inte på två-statslösning de närmaste åren
Då blir den stora frågan vad de två parterna föredrar. En ny opinionsundersökning 
visar att 55 % av israelerna och 44 % av palestinierna föredrar en tvåstatslösning 
och endast 19 % av judarna i Israel och 36 % av palestinierna föredrar en enstatslös-
ning. Däremot tror inte 80 % av judarna och 72 % av palestinierna att en tvåstatslös-
ning kommer att förverkligas under de närmaste fem åren. 61,1 % av judarna och 
70,4 % av palestinierna understöder dock omedelbara fredsförhandlingar.

Utvecklingen sedan 1946 – en stat eller två? Det ljusa på kartorna är Israel eller israeliskt. 
Det bruna är Palestina eller det som är kvar av det arabiska Palestina. 
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Opinionsundersökningar är alltid vanskliga eftersom naturligtvis alla lösningar 
är beroende av hur villkoren ser ut. Vilka krav man ställer på en- eller tvåstatslös-
ning framgår inte av undersökningen.

Det som däremot framgår tydligt är att opinionen och den politiska ledningen 
inte går i takt. Vi kan läsa ut av Israels agerande är att man föredrar vare sig 
en- eller tvåstatslösning, utan vill helst ha status quo men fortsatt spänning. På 
palestinska sidan har man knappast några möjligheter till fredsinitiativ utan stöd 
från stormakterna. De senaste åren har den största energin gått till inre konflikter.

Krigets pris – och fredens pris
Krigets pris är tydligt i alla rapporter; sedan Gaza-kriget 2009 till slutet av decem-
ber 2016 har 3 052 palestinier dödats. Under samma tid har 98 israeler dödats. Till 
detta kommer all annan misär med demolering av hus och allt svårare vardagsliv 
på grund av barriären och ständig rädsla på den palestinska sidan. 

På den israeliska sidan finns det också en ständig rädsla, stigande priser på 
grund av att militären slukar allt mera resurser samt växande sociala problem, 
bland annat på grund av att allt flera unga flickor skaffar sig barn för att inte 
behöva gå i armén. Detta är bara en del av kriget pris.

Men vad kostar freden? Det är en relevant fråga eftersom det verkar som om fre-
den skulle vara mera kostsam än kriget. Frågan har många dimensioner och svaret 
hänger förstås samman med hur fredens villkor skulle se ut. I opinionsundersök-
ningen anser 51 % av judarna i Israel och 68 % av palestinierna att ”Ingenting kan 
åstadkommas som är bra för båda parterna; det som är bra för den ena parten är 
dåligt för den andra”.

Båda sidor förlorar på en två-statslösning
Det högsta priset för båda parterna skulle vara krossade drömmar. En tvåstatslös-
ning skulle innebära att drömmen för de palestinska flyktingarna att återvända till 
sin ursprungliga hemort skulle vara borta. Palestinierna skulle också förlora sin 
symbolroll i stormaktspolitiken, inte minst i arabvärlden och skulle sannolikt bli 
en stat som för en lång tid framåt skulle få kämpa med destruktiva maktkonflikter 
om vi ser det som skett sedan Oslo-avtalet. En egen stat för palestinierna skulle en 
gång för alla innebära ett farväl till två tredjedelar av det som palestinierna själva 
ser som Palestina och en acceptans av staten Israel.

Situationen ser i det närmaste likadan ut för judarna. En tvåstatslösning skulle 
innebära att drömmen om ett ”Storisrael” skulle vara borta. Man skulle få lämna 
de områden som har haft mest betydelse för det bibliska Israel: Östra Jerusalem, 
Betlehem, Hebron, Nablus (Sikem). Den religiösa sionismen skulle förlora sina 
kärnområden.

Enstaslösning ger ingen judisk stat
En enstatslösning skulle med största sannolikhet innebära någon form av apart-
heidsamhälle under en lång tid framåt. Det skulle också innebära att Israel inte 
mera skulle kunna definieras som en judisk stat. 

Framför allt skulle båda alternativen kräva uppbyggnad av förtroende mellan de 
två folken. Detta ser inte så lovande ut idag. I ovan nämnda opinionsundersökning 
säger 86 % av palestinierna att man inte kan lita på judar i Israel medan 71 % av 
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judarna i Israel inte litar 
på palestinier. 66 % av 
judarna i Israel säger sig 
vara rädda för palestinier 
och 43 % av palestinierna 
är rädda för judar (52 % 
är rädda för soldater och 
bosättare).

Det är här som det störs-
ta problemet för framti-
den finns. Längtan till en 
fredlig lösning finns bland 
folken på båda sidorna 
men förtroendet finns inte 
och så länge det inte finns 
förtroende finns det ingen 
press på politikerna att 
förhandla. 

Därför är alla de insat-
ser som görs i det civila 
samhället att bygga ett 
förtroende den enda fram-
komliga vägen till fred. 
Tänk om dialoggrupperna 
och fredsgrupperna skulle 
ha lika stort inflytande i 
de båda samhällena som 
de våldsbejakande grup-
perna har! Inte minst är 
det vad som undervisas 
i skolorna som är avgö-
rande för framtiden. Fred 
och människoliv måste 
väl ändå väga tyngre än 
verklighetsfrämmande 
drömmar? 

Håkan Sandvik

Fotnot: 
Opinionsundersökningen utfördes gemensamt av Tami Steinmetz Center for Peace Research 
i universitetet i Tel Aviv och Palestinian Center for Policy and Survey Research i Ramallah. 
Undersökningen gjordes i december 2016 genom intervjuer med 1 270 palestinier och 1 207 
israeler. http://www.pcpsr.org/en/node/660

När kommer dagen då rollerna är ombytta? En palestinsk 
flicka visiterar en israelisk soldat. Målning på separations-
muren på den palestinska sidan. Foto: LM Adrian.
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Mitri Raheb, kyrkoherde i Betlehem:

Gud valde att bli människa 
i det ockuperade Betlehem

När jag såg resultaten av en nyligen genomförd studie, publicerade i England, med 
rubriken, ”Doing Good: A Future för Christianity in the 21st Century”, blev jag 
förvånad av resultaten. 
I denna studie där över 
tusen barn i åldrarna fem 
till tolv år gamla fick svara 
på flera frågor om julen, 
var svaren chockerande. 
52 % av barnen trodde att 
julen är jultomtens födel-
sedag; 27 % svarade att 
Jesus föddes i en kyrka; 
20 % trodde att Jesus är 
namnet på en fotbollsspe-
lare i Chelsea och 35 % var 
säkra på att han föddes på 
Sydpolen.

Det tycks som om ju fler 
granar som tänds under 

Festernas fest i Betlehem, julen, firas vid flera tillfällen. Först västkyr-
kans jul med julafton och juldag 24–25 december, sist östkyrkans jul, 
med juldag 6 januari, och däremellan och efter några juldagar enligt 
annan kalender. Festernas fest inleds med paraderande organisationer, 
främst scouter spelande säckpipa, trummor och diverse blåsinstrument. 
I slutet av paraden, som pågår i flera timmar, vandrar den latinske 
ärkebiskopen. Bland julens alla gudstjänster är det två som Betle-
hemsborna särskilt talar om, midnattsmässan i den katolska Sankta 
Catherine´s church och den lutherska julbönen i Christmas Church. 
I den senare predikade teol dr Mitri Raheb, församlingsprästen i Bet-
lehem, nu i julas, då gudstjänsten avslutades med att tjänstgörande 
präs ter spred ljuset till församlingen som en bild för att Jesus, Världens 
ljus, är född till jorden. Med änglarna sjunger kyrkan i alla tider: ”Ära 
i höjden åt Gud och på jorden frid åt dem han har utvalt” (Lukas 2:14).

Mitri Raheb vid altaret i  
Betlehem. Foto J-O Aggedal.
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juletiden, ju mer vi dekorerar med ljusslingor och ju mer mat vi konsumerar, desto 
mindre känd tycks julberättelsen bli och desto längre kommer vi från dess djupaste 
mening. Julens evangelium har ingenting att göra med det som vi ser runt omkring 
oss i juletid, men har en hel del att göra med det som vi ser runt omkring oss hela 
året. Julens berättelse speglar vår berättelse som palestinier, men även världens 
berättelse idag och i år.

Skattskrivningen – ett sätt att kontrollera de ockuperade
Julberättelsen är verklig, samtidigt som den inte har någonting att göra med julens 
glitter och glamour. Julens händelse sker i det ockuperade Palestina, ett land ocku-
perat av romarna. Ett ungt par från Nasaret tvingas av ockupanterna att gå för att 
registrera sig. Registreringen är ett sätt att kontrollera de ockuperade, kontrollera 
deras rörelser och kontrollera deras inkomster och skatter. Även Josef och Maria 
var tvungna att infinna sig på myndighetskontoret i Betlehem för att få godkända 
resedokument. 

De vise männen stoppades vid gränsen
Sedan hör vi om de vise männen, vilka kom från öst för att tillbe och besöka barnet 
i Betlehem. Men de stoppades vid gränsen av Herodes säkerhetsvakter. De trakas-
serades och förhördes av den enkla anledningen att de talade sanning, att de var 
på väg till Betlehem. 

Tro nu inte att jag antyder vad några personer från Kyrkornas världsråd (WCC) 
har fått uppleva under de senaste månaderna. 

Jag berättar bara den bibliska berättelsen som den är. Sedan hör vi om massakrer 
på oskyldiga barn som dog utan anledning, förutom att Herodes ville terrorisera 
Palestinas befolkning och sprida skräck. 

Senare möter vi den unga familjen som söker sin tillflykt i Egypten, de blev flyk-
tingar på väg bort för att undkomma Herodes terror.

Julberättelsen är palestiniernas berättelse par excellence, men det är också en spe-
gel av vår värld idag. Rösten som hördes i Rama ekar i Gaza, Syrien och Irak i dag. 
Rakel begråter sina barn i Kairo, i Karak och i Berlin. Hon vägrar att bli tröstad 
eftersom de inte finns mer. Det är så svårt att bli tröstad efter att ha bott fyrtionio 
år under kontinuerlig ockupation utan något slut i sikte.

Julberättelsen är en spegel av vår historia
Det är så svårt att bli tröstad om du bor i en värld där terrorn verkar vara utom 
kontroll och slår till överallt. Julberättelsen är en spegel av vår historia. Där finner 
vi vår verklighet så hemsk som den är utan att vara kamouflerad. I denna historia 
ser vi oss själva i en tydlig spegel utan mask för ansiktet. I denna historia ser vi den 
ondska som tillfogats mänskligheten. 

För några dagar sedan frågade en journalist mig: Om julberättelsen är en spegel 
av vår smärtsamma verklighet, vad är då evangeliet i berättelsen? Var är de goda 
nyheterna? Var är hoppet? 

Evangeliet är detta: När tidens fullbordan är inne, är det tid för Ordet att födas. 
För inkarnationen, för Jesu födelse, valde Gud inte Rom eller Aten, han valde det 
ockuperade Betlehem. Han valde att vara en av de förtryckta. Han valde att vara 
en av de terroriserade. När tiden var inne så älskade Gud världen med alla dess 
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Målningar på separationsmuren på den palestinska sidan. Foto: LM Adrian.
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brister. Gud valde att möta denna värld med all dess ondska och terror. Han valde 
att utmana Herodes med ett oskyldigt barn. Gud lämnar inte denna värld till sitt 
öde och sin smärta utan omfamnade den och drog den till sitt hjärta. Och så, mitt 
i den romerska ockupationen och förtrycket, fick det palestinska folket höra den 
goda nyheten om att: "Var inte rädda, för er är född en frälsare, Messias, Herren." 

I den mörkaste timman under den långa natten, såg herdarna ett starkt ljus och 
hörde änglarna ge Gud äran och hopp om fred för hela världen. Här är julberät-
telsens poäng.

Men detta är inte slutet på historien. Om Gud inte drar sig för att låta sin Son 
Jesus bli människa i denna värld, kan inte heller vi låta bli att vara människor. 
Tvärtom, hans kärlek till vår värld inspirerar oss att engagera oss. 

Gud valde Palestina – det gör vi också
Varför stanna i Palestina om vi har alternativet att flytta någon annanstans? Efter-
som Gud valde denna plats gör vi det också. Vi behöver inte ge efter för ockupa-
tionen. Varför stanna i Aleppo?, frågade en vän. Hennes svar var: för att jag bryr 
mig om denna stad och jag bryr mig för gemenskapen med vänner och bekanta. 
Varför stanna i Berlin, Karak eller Egypten? För att vi inte kan ge upp inför ter-
rorn. Vi kan inte heller reagera på terror genom fascism, eftersom detta strider mot 
julens budskap. 

Vi tillåter inte att terrorn, i vilken form eller i vems namn som den än förekom-
mer, fyller oss med rädsla och hat. Genom historien om Jesus ingjuts i oss viljan till 
motstånd genom att vi skådar ljuset som tar bort mörkret och i tron på att livet är 
starkare än döden. Natten, då Gud blev människa, blev alla människoliv helgade. 
Det är inte längre möjligt att kränka mänskliga rättigheter i Guds namn, gudom-
liga rättigheter, löften eller lagar. Med inkarnationen har varje mänskligt liv blivit 
heligt.

Vår värld behöver i dag inte fler julgranar av plast, men har ett stort behov av 
att bli inspirerad av barnet i Betlehem som gick mot Herodes med sitt budskap: 
"Var inte rädd." Vår planet har idag ett stort behov av människor som inte drar sig 
undan utan som engagerar sig i och försvarar det mänskliga livet och de mänskliga 
rättigheterna. Våra samhällen är i trängande behov av medborgare som förbinder 
sig att stanna i sina lidande samhällen och där tjäna sina bröder och systrar. 

Våra ungdomar är i stort behov av förebilder som förkroppsligar evangeliet 
bland alla bloggar och inlägg som sprider hat. Julberättelsen är en inbjudan att 
förnya vårt engagemang för vår värld som Gud älskade så mycket att han sände 
sitt Ord, lät sin Son bli människa i en tid som liknar vår. 

Ovanstående var julaftonspredikan av kyrkoherde Mitri Raheb 2016 i lutherska kyrkan i 
Betlehem. Översättning Jan-Olof Aggedal.



Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/17 17

Kvinnlig forskare i en manlig värld
Hilma Granqvist – antropolog med hjärtat i Palestina – kan det 
finnas någon anledning att läsa en bok om en näst intill okänd finsk 
forskare? Ja, om jag är intresserad av hur världen såg ut i Finland 
för en kvinnlig student och sedermera forskare under första halvan av 
1900-talet. Ja, om jag är intresserad av situationen i Palestina från år 
1923 och framåt, då främst Jerusalem och byn Artas belägen strax utan-
för Betlehem. 

Mitt viktigaste skäl är dock, att Hilma Granqvist var nära väninna med Signe 
Ekblad, rektor under åren 1922–1949 för Svenska skolan i Jerusalem, Svenska 
Jerusalemsföreningens skola i Jerusalem fram till att staten Israel bildades år 1948.

Bokens författare är filosofie doktor Sofia Häggman, historiker och egyptolog 
vid Medelhavsmuseet i Stockholm. I förordet berättar Häggman hur hon i sam-
band med invigningen av en utställning blir uppmärksammad på att hon själv 
kommer från Finland precis som Hilma Granqvist. Vid detta tillfälle visste hon 
inte vem Hilma Granqvist är. Men 
hennes nyfikenhet var då väckt Fyra 
år senare, 2016, har hon gått igenom 
Hilmas efterlämnade papper; femtio 
arkivmappar i Åbo, nittiofem map-
par och lådor av varierande storlek i 
London. I mapparna finns osorterade 
brev, utkast till brev, artikelmanus, 
fältanteckningar, dagböcker, fotogra-
fier och diverse lösa anteckningar. 
Hilma skrev ofta två eller fler utkast, 
inte bara till artiklar utan även till 
privata brev.

Själv hade jag mött Hilma Gran-
qvist genom hennes fotografier i Mia 
Gröndahls bok To Jerusalem – In the 
Steps of Eight Swedes and a Finn (Pas-
sia Publication, Jerusalem 2009). 

I Hilma Granqvist – antropolog med 
hjärtat i Palestina målas bilden av en 
kvinna som brinner för sina studier 
och sin forskning men som får slåss 
för att få studera och forska på 
samma villkor som männen. Under 
större delen av sitt liv kämpade 
Hilma med att få ekonomin att 
gå ihop. Vid Helsingfors universi-
tet studerade hon praktisk filosofi, 
pedagogik, historia, germansk filo-
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logi och svenska. Magisteravhandlingen behandlar religion i förhållande till en 
modern vetenskaplig världsbild. 

Första resan till Palestina år 1925
Viljan att förstå religionernas ställning i den moderna världen fick Hilma att fort-
sätta sina universitetsstudier. Första resan till Palestina gjorde Hilma redan år 1925 
då hon deltog i en arkeologikurs för teologer. 

Fem år senare var hon tillbaka i Palestina. Hindren för att få disputera syntes 
oöverstigliga men Hilma kunde år 1932 äntligen disputera för doktorsgraden vid 
Åbo Akademi med avhandlingen Marriage Conditions in a Palestinian Village. Arbe-
tets andra del blev klar år 1935. 

Hennes fortsatta forskning kom att behandla bland annat födelse och barndom 
samt död och begravning, allt utifrån de fältstudier och intervjuer som hon gjorde 
i byn Artas. Namnet Artas betyder paradis. 

Enligt traditionen kallas Artas för Salomos trädgård och är platsen för Bibelns 
Höga visa. 

I dagens Palestina kan man möta Hilma genom en utställning på Artas Folklore 
Museum. Trots sina vetenskapliga meriter fick hon aldrig den docentur vid Hel-
singfors universitet som hon sökte. Hon kämpade under hela sitt liv för kvinnans 
jämställdhet men engagerade aldrig sig i kvinnoföreningar. 

Under sina föreläsningar på 1940-talet manade hon ofta sina kvinnliga åhörare 
till högre ambitioner, till att sikta på att bli president inte presidentfru. Först på 
1980-talet blev hon accepterad av forskarvärlden då hennes betydelse för kvinno-
forskningen i Mellanöstern lyftes fram. 

Med Signe Ekblad till Egypten
I kapitlet Resan till Egypten får vi följa med Granqvist och två av hennes vänin-
nor till Egypten i slutet av år 1930. Väninnorna är ”de två Signe-flickorna”, Signe 
Weding, geografilärare från Helsingborg, och Signe Ekblad. För den sistnämnda är 
detta inte det första besöket i Egypten. Redan tidigare har hon varit i Egypten för 
vila och rekreation. De tre kvinnorna reagerar så olika på vad de upplever. Medan 
de båda ”Signe-flickorna” vandrade runt i Aswans affärer, satt Hilma på sitt hotell-
rum för att färdigställa en rapport som hon renskrev på hotellet brevpapper. 

En nära vänskap utvecklas genom åren mellan Signe Ekblad och Hilma Granqvist. 
Strax före sin död år 1952 tar Signe avsked av sina vänner i ett maskinskrivet brev. 

I brevet till Hilma lägger hon till en personlig, handskriven hälsning nedanför 
den maskinskriva texten. Inför väninnan Hilma erkänner Signe att hon känner sig 
svag och är rädd för att gå det sista stycket av vägen. Genom Signes död slutar 
slutar den jordiska vänskapen mellan två starka kvinnor som valt att gå sina egna 
vägar genom livet, vägar som ledde dem tillsammans genom Artasdalens gröna 
sluttningar, om vilken det i Höga visan heter ”en inhägnad trädgård är min syster 
och brud, en inhägnad trädgård, en förseglad källa. I din lustgård växer granatträd 
med härliga frukter” (Höga visan 4:12-13). 

Kristina Lindström, Lund

Boken: 
Sofia Häggman Hilma Granqvist – antropolog med hjärtat i Palestina. Svenska folksko-
lans vänner – volym 208. Vasa 2016, 345 sid.
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Plantera hopp – plantera ett olivträd i Palestina är en Facebooksida som stöder 
YWCA/YMCA-kampanjen för att plantera olivträd i Palestina. Det är Kairos Pales-
tina – Sverige som tagit initiativet till denna stödaktion i Sverige. Ledaren för Joint 
Advocacy Initiative i Palestina, som driver kampanjen, heter Nidal Abu Zuluf och 
kommer till Sverige under Almedalsveckan 2017 i Visby. Nidal Abu Zuluf är också 
en av undertecknarna av Kairos Palestina dokumentet från 2009.  

Onsdagen den 5 juli kl 18 anordnas i Domkyrkan i Visby ett seminarium på 
temat "Att plantera ett olivträd...också när förtrycket är svårt". Medverkande är 
förutom Nidal Abu Zuluf från Palestina också Benjamin Gerber, församlingspeda-
gog i den Judiska församlingen i Göteborg, journalisten och Olof Palmepristagaren 
Gideon Levy från Haaretz, Israel, tillsammans med journalisten och författaren 
Catrin Ormestad. Moderator är Anna 
Karin Hammar, präst och teol.dr., eku-
menisk samordnare för Kairos Pales-
tina i Sverige.

Det är i år femtio år sedan ockupa-
tionen av Palestina (d.v.s. Västbanken 
och östra Jerusalem, Gaza) inleddes. 
Kairos Palestina – Sverige uppmunt-
rar till att plantera hopp och att boj-
kotta ockupationen. Det innebär att 
ge akt på folkrätten och att undandra 
allt stöd till det som produceras av 
ockupationen och gör den möjlig. Det 
innebär också att skapa en motvikt 
till all förstörelse av palestinska oliv-
lundar och bostäder genom att helt 
bokstavligt plantera hopp. Ett olivträd 
kostar 250 kronor att plantera. 

Plantera hopp i Palestina

Altartavlan i Dominus flevit-kyrkan 
på Olivberget.
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Medalj till ordföranden
Svenska Jerusalemsföreningens ordförande Jan-Olof Johansson har 
tilldelats kunglig medalj. 

Kung Carl XVI Gustaf förlänar ett antal medborgare medalj på sin namnsdag 
den 28 januari. Bland dessa fanns alltså i år Jan-Olof Johansson som fick H M 
Konungens medalj i 8:e storleken i högblått band. Motiveringen var ”för bety-
dande insatser för svenskt kyrkoväsende”.

Om hans insatser i Svenska Jerusalemsföreningen, där han på olika styrel-
se poster varit verksam i nära 30 år, medverkat till markeringen, är inte känt. 
Det är dock känt att Kungen är förtrogen med Svenska Jerusalemsföreningens 
verksamhet. 

Vid föreningens 100 års-jubileum upplät han Slottskyrkan för högtidssam-
mankomsten och var själv tillsammans med Drottningen närvarande. Genom 
olika fonder har han också lämnat bidrag till Den Gode Herdens skola.

Den legendariska läraren på Den Gode Herdens skola Olga Wahbe tilldela-
des Nordstjärnemedaljen av kung Carl XVI Gustaf 1995. 

Jerusalemsföreningens ordförande Jan-Olof Johansson mottar medalj av kungaparet i 
januari i år. Foto: Jonas Ekströmer, TT.
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Biskop Munib Younan 
mottar japanskt fredspris
– Den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet är glada att 
meddela att biskop Munib Younan i februari 2017 erhållit det framstående Niwa-
no-fredspriset för sitt arbete med interreligiös dialog mellan kristna, muslimer och 
judar i Jerusalem och i hela världen.

Varje år delas priset ut till en person eller organisation som har ägnat sig åt att 
främja fredligt samarbete mellan religionerna särskilt på oroliga platser. 

Motiveringen till priset lyder:
I en värld som präglas av ledare som vill betona skillnad och hat, har biskop 

Younan konsekvent strävat efter det motsatta. Hans arbete betonar fred och enig-
het över religionsgränser. 

Fredspristagaren biskop Munib för julljuset vidare till Kristina Lindström på julnatten 
2016. Foto: J-O Aggedal.
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Filmen Skola för fred
Under några dagar i höstas spelade 
dokumentärfilmaren Simon Stanford 
in en film om Den Gode Herdens sko-
la. Filmen är tänkt att ge en aktuell 
bild av livet på skolan och i Betlehem.

Filmen kommer att finnas på 
Svenska Jerusalemsföreningens hem-
sida och en kortversion kommer att 
vara på YouTube.

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

Se den fyra minuter långa filmen på: https://vimeo.com/193675136
Sprid den gärna i olika sammanhang och gör Den Gode Herdens skola ännu mera 

känd! 

Ur den nyinspelade filmen om Den Gode Her-
dens svenska skola.

Ny biskop vald i lutherska kyrkan  
i Palestina och Det Heliga Landet

Pastor Ibrahim Azar valdes i slutet av januari till ny 
biskop i den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien 
och Det Heliga Landet – ELCJHL. 

Pastor Ibrahim Azar är för närvarande kyrkoherde 
i den lutherska kyrkan i Jerusalem som samlas i 
Försoningskyrkan i Jerusalems Gamla stad och flyt-
tar efter biskopsvigning från församlingens kontor 
till biskopens kontor i samma byggnad. Datum för 
biskopsvigning av kyrkans fjärde biskop är inte 
definitivt bestämd, men blir troligen i januari 2018. 

Ibrahim Azar är född 1961 i Jerusalem och utbilda-
des till pastor i Tyskland innan han vigdes som präst 
i ELCJHL år 1988 och blev pastor för församlingen i 
Jerusalem. Han är gift och har tre döttrar varav en 

studerar teologi i Beirut. De senaste tre åren har pastor Ibrahim Azar varit 
ordförande för kyrkans familjerätt och är även ledamot i den tyska motsva-
righeten till Svenska Jerusalemsföreningen. Sin förhoppning inför att bli 
biskop i ELCJHL uttrycker han så här: ”Min dröm är att föra kyrkan till folket 
istället för att vänta på att folket ska komma till kyrkan.” 

Göran Rask

Den nyvalde biskopen 
Ibrahim Azar tillträ-
der i januari 2018.
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Urbs Beata – Jerusalem
Välsignade stad,

du bär inom dina murar
fredens vision.
Dina gränder,

vibrerande av motsättning
speglas i himlen

där dina gator och gränder
byggs av levande, längtande stenar.

Guds änglar är hos dig,
låt freden komma!

Låt stridens parter förenas i kärlek.
Världen väntar.

Kristina S Furberg

Texten tar sin utgångspunkt i Urbs Beata Jerusalem, en hymn från sex- 
eller sjuhundratalet som hänvisar till Ef 2: 20, 1 Pet 2: 5 och Upp 21. 
Hymnen används bland annat vid kyrkoinvigningar inom den romersk-
katolska traditionen. En sentida tolkning finns i vår Svenska psalmbok 
nummer 640, O Jerusalem, bland städer enda stad som frid oss bär. Psalmen 
har fem verser och är skriven av Anders Frostenson 1968.
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Gåvoredovisning 
för Svenska Jerusalemsföreningen
Till minnet av: Sven Karlsson, Per-Erik Styf, Maja Johansson, Grethe Meiton, Sven 
Vesterberg, Göran Ljungberg, Gudrun Ohlson, Harald Buch, Håkan Lanzén, Bo-
Göran Göransson, Karin Andrén, Dagny Jonsing, Brita Eklund Stark 
På födelsedag för: Lennart Börjesson, Lars Aldén, Lena Nordling Jonzon, Kerstin 
Alm, Margareta Thorstensson, Gunnar Weman, Börje Johansson, Helen Larsson, 
Ingegerd Eliasson, Anne Dungner Hjellström

Ekonomisk rapport
1 september 2016 till 31 januari 2017
jämfört med motsvarande period 2015–2016

31/1 2017 31/1 2016
Medlemsavgifter 37 700 27 350
Faddergåvor 142 807 130 030
Gåvor till skolan 472 464 300 521
Skolan, minnesgåvor 28 990 71 800
Skolan, födelsegåvor 26 300 13 350
Skolan, andra hyllningsgåvor 800
Testamentsmedel
Gåvor till sjukhuset 1 400 28 900
Övriga gåvor 39 000 79 000
Kollekter 1 182 619 1 062 545
Summa: 1 931 280 1 714 296

Resor till 
Det Heliga Landet i september 2017

Biskop emeritus Jan-Olof Johansson leder två pilgrimsresor i höst till Det 
Heliga Landet med besök i Galileen, Betlehem, Jerusalem med flera platser.

Båda resorna går med flyg från Kastrup, annan anslutning kan eventuellt 
ordnas, och priset ca 17 000 kr täcker halvpension, flygresa, alla utflykter och 
inträden m m.

Tiden för resorna är 9–16 september och 24 september–1 oktober.
Det finns ännu några platser kvar på båda resorna.
För mer information mejla jano.johans@gmail.com.
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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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FRED ÄR MÖJLIG.  
DU KAN BIDRA.
l  Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation?

l  Är du skicklig på att informera och inspirera?

l  Vill du verka för rättvisa och fred?

SÖK TILL DET EKUMENISKA FÖLJESLAGAR-
PROGRAMMET I PALESTINA OCH ISRAEL

f o t o :  J a m i e  D r e w

www.foljeslagarprogrammet.se 

Följsl prog rekryteringsfolder A5_2.indd   1 2017-01-23   14:25:23

Ansökningstiden går ut den 12 mars.
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l  Att genom din närvaro ge skydd och ökat handlingsutrymme 

åt drabbad civilbefolkning.

l  Att visa solidaritet med palestinier och israeler som verkar  

för en fredlig lösning av konflikten genom ickevåld.

l  Att samla och sprida information om vad som sker i området.

Skydda

Som ekumenisk följeslagare bidrar du till: 

Stödja

Skydda

informera

BLI FÖLJESLAGARE DU OCKSÅ!

f o t o :  a n D e r s  C a r l e h e D

f o t o :  s a n D r a  h ä g g s t r ö mf o t o :  B o  J o h a n s s o n

anSök  
nu!

Följsl prog rekryteringsfolder A5_2.indd   2 2017-01-23   14:25:28



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 68 90 10, 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, e-post: 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 
Ulla-Stina Rask
Arrendegatan 16
441 56 Alingsås. 

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! 


