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Vad är Svenska Jerusalemsföreningen?

Svenska Jerusalemsföreningen grundades 1900 och har sedan dess varit verksam i

Jerusalem och Betlehem genom skolor och sjukhus.

I dag driver föreningen Den Gode Herdens skola för 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 den, kan meddela 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 bli regelbunden gåvogivare genom att ansöka om Autogiro. Med Autogiro
dras varje månad det belopp som Du önskar ge. (Se vidare sid 27 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
•b
 idra till fred och försoning och erbjuda såväl kristna som muslimska flickor
i Betlehemsområdet undervisning. Om flickor har varit bänkkamrater i upp till
tolv år, menar Jerusalemsföreningen, att man därmed har byggt broar över religions- och kulturgränser som leder till förståelse för varandra i en region där dessa
kontakter inte är alltför vanliga
• s tärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.
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Ordföranden har ordet

Skola i förändring
En skola måste alltid förändras
och leva med i samhällsutvecklingen. Det är en självklarhet
även om vi kan ha synpunkter
på hur och i vilken takt det ska
ske. Förändringar äger rum både
som en ofrånkomlig följd av det
omgivande samhället och världen i stort och som ett medvetet
val och ibland, kanske oftast,
som en kombination av både och.

Foto: Johannes Söderberg.

Den Gode Herdens skola har på grund av den förändrade befolkningsstrukturen i
Betlehem med ett minskat antal kristna familjer fått en annan elevsammansättning.
Länge var förhållandet att ungefär hälften av eleverna kom från kristna och hälften
från muslimska familjer. Det var också en medveten strävan att det skulle vara så
för att bidra till förståelse och god samlevnad mellan kristna och muslimer.
När förändringen av elevsammansättningen utifrån religionstillhörighet inneburit att en klar majoritet kommer från muslimska familjer och endast en mindre
minoritet från kristna blir uppgiften delvis en annan som vi berört många gånger
här i tidskriften och som besökare fått höra på plats.
Kristen skola för muslimska barn?
Det ligger en utmaning i att vara en kristen skola för i huvudsak muslimska barn.
De som ansöker om en plats för sina barn på skolan gör det under fullt medvetande
att det är en kristen skola. Men icke desto mindre ska skolan självklart visa respekt
för den tro och tradition barnen kommer från samtidigt som den kristna prägeln
skall vara tydlig inte minst ifråga om de grundläggande kristna humanistiska värdena. Deltagandet i de kristna högtidernas firande och morgonbönerna, trots att
det är frivilligt, är nästan hundraprocentigt.
En annan förändring som vi också nämnt men som är resultatet av många och
långa diskussioner och till slut ett avgörande beslut är att öppna skolan också för
pojkar. Skälet är att det idag inte finns samma behov som tidigare av en flickskola.
När skolan kom till var det i en miljö där skolplikt inte fanns och det inte var någon
självklarhet att flickor skulle få utbildning.
Idag är behovet större av att kunna hålla ihop syskongrupperna i familjerna och
att pojkar och flickor får vara tillsammans på ett positivt och jämställt sätt redan
under skoltiden.
Detta är också en utmaning för en lärarkår som varit van vid att undervisa enbart
flickor. Men det såg ut att gå alldeles utmärkt vid ett besök jag gjorde nu, när en av
lärarveteranerna Liana undervisade både pojkar och flickor i engelska i första klass.
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Det tar elva år innan de första gossarna tar studentexamen, nu när Den Gode Herdens
skola har öppnat för pojkar. Foto: J-O Johansson.
Om detta tas emot positivt kommer det ändå att ta 11 år innan det är fullt genomfört och dessa pojkar i ettan nått studentexamen och nya tillkommit efterhand varje
år.
Vi i styrelsen hoppas naturligtvis att ni som understödjare av vår skola ska fortsätta att stödja skolan med alla elever och lärare även under denna förändringens
tid.
Tack för alla goda gåvor!

Jan-Olof Johansson
Ordförande, biskop emeritus
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Ny bok:

Jerusalem och Anita Goldman
Anita Goldman, en av Sveriges främsta nutida författare, har beskrivit
sitt förhållande till Jerusalem på 350 sidor i boken ”Jerusalem och jag”
som i våras publicerades av Natur & Kultur. Det har skrivits många
böcker och reseskildringar om Jerusalem under årens lopp på många
språk med Selma Lagerlöfs ”Jerusalem” som en klassiker för oss svenskar.
Varför ytterligare en Jerusalemskildring?
Till skillnad mot Selma Lagerlöfs tid har många idag
möjlighet att besöka Jerusalem, och alla som varit
där kortare eller längre tid får sin egen berättelse om
Jerusalem. Anita Goldman har vistats i Jerusalem
både längre och kortare perioder sedan 1970-talet
och har en god samtidsförståelse av livet i Jerusalem. Det har även andra, som berättar sina historier
om ”sitt Jerusalem”.
Det som gör Goldmans bok speciell som läsupplevelse, även för den som ofta besökt Jerusalem, är
att hon inte bara skriver en bok utan lyckas öppna
portar till ”sitt Jerusalem”. Som läsare upplever man
att texten leder en in i Anita Goldmans Jerusalem,
och det är värt ett besök!
Ödmjuk och självklar
Judinnan Anita Goldman har
Hon inser att hennes ord om Jerusalem är samman- öppnat portarna till sitt Jerusaflätade med allas tidigare berättelser om Jerusalem. lem i boken Jerusalem och jag.
Hon är ödmjuk och samtidigt självklar och tydlig i
vad som är hennes och vad som inte är hennes Jerusalem. Och hon faller inte i den fällan alltför många ramlar i att tro att den egna insikten är den enda sanna. I
en stad med så mycket ”tro” – religiös och politisk – är
det vanligt att vinkla sin berättelse för att visa att just
jag har rätt… Men det gör inte Goldman.
Däremot vinklar hon sin berättelse genom att låta
oss följa med in i hennes Jerusalem utifrån – som jag
uppfattar det – sitt svenska feministiskt judiskt sekulära men andligt och politiskt insiktsfulla perspektiv.
Goldman välkomnar läsaren in i ett sökande, utforskande samtal med texter, personer och händelser
Främst försöker Goldman förstå den judiska tillhörigheten
och anknytningen till det Jerusalem som också knyter an
till kristen och muslimsk tro.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/17
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Tempelberget eller Haram as Sharif från Olivberget. Foto: LM Adrian.
under årtusenden – in genom porten till ”Beith ha-Midrash”, Studiernas eller
Uttolkningens Hus.
I hennes utforskande, ”Midrash”, av Jerusalem finns nya rum och nya frågor att
samtala om. Själv har jag varit i Jerusalem kanske femtio gånger sedan mitten av
1970-talet främst genom mitt arbete i kyrkan och har naturligtvis min egen bild av
Jerusalem.
Den bilden blev större för ca 15 år sedan när sonen var i Jerusalem på ett volontäruppdrag. En dag när vi vandrade tillsammans i centrala Jerusalem berättade han
om och visade mig ”sitt Jerusalem” – helt annat än det jag mött i samma kvarter.
Spänningen mellan det himmelska och jordiska
Goldmans Jerusalem är också ett annat än det jag mött. Hon inbjuder oss som läsare
att stiga in i ”Beit ha-Midrash” med Jerusalem som bas och vi får uppleva lite av
spänningen mellan det himmelska och det jordiska Jerusalem. Samtidigt upprepar
Goldman att det jordiska Jerusalem bara är en stad, likt alla städer. Kanske är hon
rädd att mytologisera eller förandliga Jerusalem. Hon hamnar inte där. Åtskilliga
är de som drabbats av ”Jerusalem-syndromet”, den psykos som kan yttra sig så att
man i Jerusalem tror sig ha direktkontakt med himlens Gud. Psykosen botas enklast
genom att personen fysiskt flyttas från Jerusalem. Goldman skriver också om detta.
Det judiska Jerusalem
Men främst försöker hon förstå den judiska tillhörighet och anknytning till det
Jerusalem som också knyter an till kristen och muslimsk tro. Det är här Goldmans
styrka ligger. Hon berättar med stor insikt om de olika judiska traditioner som knyter an till Jerusalem, samtidigt som hon visar på det allmänneliga med Jerusalem.
Hon berättar om den ultraortodoxe rabbinen Menachem Froman som under sin
livstid tog flera initiativ till dialog mellan religionerna.
Han menade att religionen gav underlag till att se och erkänna palestiniernas
6
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värdiget och mänsklighet. Rabbi Froman uttryckte sig villig att leva under palestinsk suveränitet och menade att alla tre religionerna skulle dela på Jerusalem som
helig stad. Och Goldman funderar om inte det kanske är så att svaret om Jerusalems fred och frid finns hos dem som älskar Jerusalem inifrån dess mystika hjärta.
Längtans och sorgens stad
”Jerusalem är Längtans huvudstad och därför också Sorgens, ”skriver hon. ”Jerusalem är staden som gråter, vars gator sörjer, det är evig suckan och bedrövelse, bitterhet och skam.” Hon skriver också: ”Kanske kommer man inte till Jerusalem för att
möta Gud, utan för att få längta efter Gud?” ”Själen längtar efter att bli sedd och mött.
Enligt judendomen kan detta möte ske endast genom att människan blir ”sedd
av Gud”. Men om uppväxten i Göteborg skriver Goldman: ”Själv längtade jag aldrig efter Jerusalem.” Trots det bosatte hon sig och bildade familj i Jerusalem – blev
Jerusalemit. Nu bor en dotter i Tel Aviv, och Goldman bor hos katolska nunnor på
ett kloster i Ein Kerem strax utanför staden när hon regelbundet besöker Jerusalem.
I polemik med dagens israeliska politik citerar Goldman en av Jerusalems samtida poeter Jehuda Amichai (d. 2000) från en diktsamling som utkom 1973 om 1967
års erövringskrig :
”Jag har inget att säga om kriget, jag har inget att tillägga, jag skäms”.
Dagens politik skulle inte godkänts av sionismens grundare
Goldman menar att den nuvarande israeliska politiken inte skulle vunnit gehör hos
den moderna sionismens grundare. Det var inte Tempelberget som inspirerade den
moderna sionismen och den rörelse som idag har medhåll även inne i den nuvarande israeliska regeringen som vill återta Tempelberget, menar Goldman ”kanske
mer än någon annan hotar Israels framtid genom att försöka upphäva den delikata
maktbalansen på berget”.

Korfönstret i Dominus Flevit-kyrkan på Olivberget. Foto LM Adrian.
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Försommaren 2017 fick vi uppleva hur Tempelberget kom i fokus när israeliska
armén stängde tillträdet för muslimer att be vid deras heliga platser på tempelberget.
Konflikten mellan Israel och Palestina hettade till med återverkningar i Mellanöstern och på andra platser i världen.
Var finns kvinnan?
I sökandet efter berättelser om Staden – Jerusalem, söker Goldman kvinnans röst.
Var, frågar hon, finns kvinnans röst i de bibliska berättelserna? Vem hör kvinnans
röst när profeterna – alla män – bär fram Herrens ord i Jerusalem? Var finns kvinnans röst i den efterbibliska tolkningstraditionen? Vilka är kvinnornas berättelser?
Goldman har tidigare skrivit böcker om kvinnorna i bibeln och berättar nu om samtida israeliska kvinnliga berättare som Leah Aini, Ronit Matalon, Orly Castel-Bloom
och Dvora Baron, samt om Dorit Rabinyan och den roman som Naftali Bennet, partiledare för det nationalistiska högerpartiet, ville förbjuda för israeliska gymnasister
att läsa då den berättade om kärlek mellan en ung israeliska och en palestinier.
Goldman säger i detta sammanhang att ”hon skriver in sig i ett mirakel”. Miraklet är pånyttfödelsen av den moderna hebreiskan samt den kvinnliga röstens
alltmer betydande plats i en texttradition där den inte hörts under tusentals år.
Intressant är när Goldman belyser hur de kvinnliga berättelserna med kvinnliga
hjältar ifrågasätter det ”officiella” israeliska narrativet om en krigande nationalstat
och ger profeten Hesekiel svar.
Jerusalem som bruden
I ett spännande samtal med professorn och författaren Michal Govrin om hur Jerusalem ofta beskrivits som ”bruden” vänds perspektivet att de tre abrahamitiska
religionerna har samme fader till ett modersperspektiv. ”En mor kan älska alla sina
söner på samma vis. Bröder – som vi vet kan ha svårt att samsas – kan acceptera

Kvinnor, barn och män utanför Damaskusporten.
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att de älskas på samma sätt av samma mor. Den här omsvängningen, ett skifte i
det mytiska tänkandet från far till mor, skulle kunna få kraftfulla konsekvenser”,
skriver Goldman.
Vi är många som känner igen oss i Goldmans ord om att ”Landet tränger in i mig
så fort jag landat. Varje gång samma sak. Dofterna, människorna och språket. …
som ett överfall, ett angrepp på alla mina sinnen, plötsligt och omedelbart. Jag kan
inte stå emot, hålla min hygieniska och kritiskt tänkande svenskhet som en sköld
framför mig. Det finns inga valmöjligheter, det är antingen eller.” Och även likt
Goldman kan vi säga att det är först när vi kommer till Jerusalem, lika tilltufsade
av livet som Staden, som vi verkligen är där.
Byggt av berättelsens ord
Det är både vackert och inspirerande när Goldman beskriver hur Jerusalem är
byggt av berättelsens ord – inte av handelsvägar eller härskares maktambitioner
utan genom mänsklighetens drömmar om en bättre och mer meningsfull värld.
Kanske är det, det verkliga miraklet med Staden – ”att den byggts upp och vidmaktshållits av språket”. Jerusalem är drömmarnas stad men också staden där den
moderna hebreiskan återuppstod – kanske en tillfällighet, kanske ett mirakel. Men
som Goldman skriver: ”Bibelns människor lyder inte, de lyssnar och de ställer sig
till förfogande när de förstår orden, berättelserna.
Hinneni – här är jag, sjunger Leonard Cohen
Hinneni, här är jag, svarar Abraham… Hinneni, här är jag, svarar Mose. Hinneni –
här är jag/jag är redo, säger också den judiske sångaren och låtskrivaren Leonard
Cohen i sitt sista album. Det är inte lydnad utan ett förhållningssätt inför ett samtal
som är essensen med det berättelsernas utforskande, dess ”Midrash” som Goldman visar finns i judendom.
Men situationen i dagens Israel är inte bra! Goldman skriver: ”Om den palestinsk-israeliska konflikten är explosiv är den orientalisk-västerländska implosiv.
Den hotar att förgöra det israeliska samhället inifrån. Och det finns ett akut samband mellan de två konflikterna.”
Här visar Goldman på en aspekt av Mellanöstern-konflikten som sällan belyses,
men som utgör en del av komplexiteten i den palestinsk-israeliska konflikten. Den
stora skillnaden i det israeliska samhället är den mellan sefarder och askenaser,
alltså olikheten hos judar från Europa och Ryssland mot dem som kommer från
Nordafrika och Mellanöstern varav många härstammade från spanska Andalusien.
Shas-partiet jämförs med Hamas i Gaza
Goldman jämför det israeliska extrema Shas-partiet som företrädesvis har orientaliska väljare med det palestinska Hamas i Gaza-området. Båda har omfattande
sociala program med skolor och ekonomiska hjälpprogram samtidigt som båda
förespråkar en återgång till ett stolt förflutet där Gud, familjefadern och hedern är
i centrum. ”Den interna konflikten mellan öst och väst är förstås en spegelbild av
den yttre, den med palestinierna”, skriver hon. ”Kanske”, skriver hon, efter ett val
där Shas och ultrareligiösa partier gick starkt framåt i Jerusalem, ”står den självdestruktiva politiken att finna inne i själva sionismens kärna?” ”Kanske”, fortsätter
hon i sitt funderande, ”passar inte Jerusalem för de måttfulla, de eftertänksamma,
de ifrågasättande. Kanske passar Jerusalem inte för dem som inte tar med Herren
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/17
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Kvällsljus utanför Damaskusporten, mot västra Jerusalem. Foto: LM Adrian.
i livets alla ekvationer? Kanske kan de som egentligen är så lika – de traditionalistiska, religiösa judarna och palestinierna, vilka båda ser Herren och Familjen och
Traditionen som centrala digniteter – komma till sans och samsas kring värden och
samlevnad på ett sätt vi ännu inte kan förutse.”
Goldman citerar professor Jeshajahu Leibowitz, fram till sin död 1994 en av Israels lärdomsgestalter, som i en artikel från 1975 skrev om ”Den israeliska statens
religiösa betydelse”:
Att ge statens överlevnad ett specifikt värde är problematiskt. Att förhålla sig till
en statsbildning som ett inneboende värde är fascismens själva essens. Religion,
människans erkännande av sin plikt att tjäna Gud, kan inte integreras i ett regeringsmaskineri.
Sionismen – ett sekulärt projekt?
Goldman skriver att Leibowitz förblev helhjärtad sionist hela livet, men att för Leibowitz var sionismen ett sekulärt projekt, som han som religiös jude gav sitt stöd.
Han menade att det är ett hedniskt tänkande att påstå att landet Israel eller staden
Jerusalem är helig. Leibowitz teologi, menar hon, visar på en radikal antifascism
som är viktig att beakta för alla som flirtar med idéer om nationers öde, rättigheter
och folkgruppers karaktärer. När den sekulära sionistiska rörelsen fick religiösa
värden menade Leibowitz att det blev en form av avgudadyrkan som skulle leda
till ett moraliskt förfall. Och Goldman fortsätter att citera Leibowitz från en skrift
1976 om ”Ockupation och terror”:
”Den israeliska politiken i de ockuperade områdena innebär den judiska statens
självförstörelse. Den innebär också att förhållandet till araberna baseras på evig
terror. Det finns ingen annan väg ut ur denna situation än ett tillbakadragande …”
Vem lyssnar på det judiska folkets intellektuella giganter?
Goldman skriver om de nutida politikernas uttryck angående Jerusalem som ”vår
heliga huvudstad som ska förbli Israels odelade huvudstad i evigheters evighet”
att myt och politik blandats på ett livsfarligt sätt, precis som Leibowitz varnat för.
Men, frågar hon i texten – vem lyssnar på det judiska folkets intellektuella giganter? Jerusalems stenar är viktigare än Berättelsen. I dagens Jerusalem är politiken
inbyggd i landskapet, sten för sten, hus för hus, mur för mur. Och det är ingen
vacker syn.

Göran Rask
Skattmästare i Jerusalemsföreningen, stiftskonsulent i Skara stift
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Custos är alltid en han
I mer än åttahundra år har han varit en viktig institution i det heliga
landet. Han, för det är alltid en han, en franciskan, som är Custos med
överhöghet över de heliga platserna.
Custos fyra huvuduppgifter i det heliga landet kan sammanfattas som först och
främst att på uppdrag av den katolska kyrkan bevaka och ta hand om de flesta
av de heliga platserna som kan knytas till Jesu liv genom att fortsätta en 800-årig
franciskansk tradition att välkomna pilgrimer till de heliga platserna.
Han ska för det andra värna de levande stenarna i det heliga landet och då främst
främja närvaron av den romersk-katolska kyrkans bekännare.
Han ska vidare ansvara för franciskanerna i Mellanöstern, de som är verksamma
i Israel, Palestina, Libanon, Syrien, Jordanien, Cypern och Rhodos samt i Kairo.
Slutligen och kanske det viktigaste idag är det ekumeniska ansvaret då han ska
samarbete med grekisk-ortodoxa, armenier, kopter, syrier samt etiopiska kyrkan
så att de tillsammans ser till att de heliga platserna bevaras och förblir öppna och
tillgängliga för alla pilgrimer.
Maktkamp mellan Custos och den latinske patriarken
Custos ska naturligtvis även upprätthålla goda relationer med den latinska pariarken av Jerusalem. Pierbattista Pizzaballa (f. 1965) var Custos i tolv år (2004–2016)
innan han av påven Franciskus i juni 2016 utsågs till ärkebiskop i Jerusalem. Några
månader senare, den 10 september, skedde biskopsvigningen i Bergamokatedralen i Italien. De, som är insatta i relationerna mellan det latinska patriarkatet i
Jerusalem och franciskanerna, vet att relationerna inte alltid fungerat smärtfritt.
Spänningar har funnits och finns delvis kvar. Främst kanske beroende på att franciskanordern hävdar sin självständighet och inte står under biskopens jurisdiktion.
Utnämningen av Pierbattista Pizzaballa, som är mycket uppskattad och bemöts
med stor respekt för sin personlighet och sitt teologiska kunnande även av andra
kyrkor i Jerusalem, tyder på att Vatikanen vill förbättra såväl de ekumeniska relationerna som relationen till Custos. När Pizzaballa fick Påvens uppdrag
skrev han ett brev till församlingarna och prästerna
som sorterar under det latinska patriarkatet i Jerusalem:
Mötas i vänskap, bygga vägar och broar, inte murar
”Jag anar att många av er är frågande och ett och
annat ögonbryn har höjts över att jag återvänder
till Jerusalem. Hur som helst vet jag att det är Gud
som kallar och sänder, och jag litar på honom. ´Min
nåd är allt du behöver´ (2 Kor 12:9). När jag nu återPizzaballa har ofta uttryckt oro över att många kristna
lämnar det heliga landet och regionen. Foto: J-O Aggedal.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/17
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Under Pierbattista Pizzaballas tid som Custos har samarbetet med övriga kyrkor avsevärt
förbättrats.
vänder till Jerusalem med det primära uppdraget att leda och vara en tjänare för
församlingarna och prästerna ber jag om förståelse, vänskap och samarbete. När
jag accepterade erbjudandet från påven Franciskus, ville jag från Jerusalem, denna
heliga stad för hela kyrkan, dela vårt gemensamma uppdrag att mötas i vänskap,
bygga vägar och broar, inte murar mellan oss och Herren, mellan biskop och
präster och lekfolk, mellan oss och andra kyrkor eller våra judiska och muslimska
bröder och vänner, mellan oss och de fattiga, mellan oss själva och de som behöver
12 
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omsorg och hopp. Endast på detta sätt kan vi fullt ut svara på den särskilda universella kallelsen som åvilar kyrkan i Jerusalem, kyrkan på de heliga platserna.”
Pizzaballa och ekumeniken
Under Pierbattista Pizzaballas tid som Custos har samarbetet med övriga kyrkor
avsevärt förbättrats. Flera kyrkoledare framhåller att det är hans förtjänst att man
kunnat komma överens om Gravkyrkans renovering. Några kyrkliga ledare i
Jerusalem menar att det är detta ekumeniska arbete tillsammans med hans engagemang för de palestinska kristna som gjort att påven utnämnde honom till ärkebiskop och tillförordnad latinsk patriark i Jerusalem. Alla räknar med att han snart
kommer att utnämnas till ordinarie patriark.
Hans engagemang för de palestinska kristna har varit viktigt, alltför många av
hans företrädare har stannat vid att värna de heliga platserna och de pilgrimer som
besöker dessa.
Pizzaballa har ofta uttryckt oro över att många kristna lämnar det heliga landet
och regionen, särskilt uttrycker han oro för de kristna i de palestinska territorierna
och att de bostäder samt det bistånd som erbjuds långt ifrån är tillräckligt för att
minska emigrationen. Bristen på de ungas framtidsutsikter och det rådande politiska läget återkommer han ofta till i skrift, tal och predikningar. Ofta är han då
tydlig med att det heliga landet är ett land där man kan dyka djupt in i geografin
och frälsningshistorien men även ett land som lever och byggs av levande stenar.
Nuvarande Custos
Fader Francessco Patton, född 1963 i Italien, är sedan juni 2016 Custos. I sitt linjetal
till bröderna framhöll han att Custos kallelse ”inte är att starta slagsmål och argumentera” utan söka samförstånd och i frid leva som en minoritet i den kontext som
vi är kallade att leva i. När han uttrycker sig så är det helt i sin företrädares anda.
Att söka samförstånd, är inte att starta bråk i Gravkyrkan eller på andra heliga
platser och inte heller med den latinske patriarken. Talet avslutades med de ord
som riktats till honom när han med bön om Anden gavs uppdraget som Custos:
”Herren har kallat dig att ta väl hand om dina bröder och bevara och föra vårt arv
vidare. På samma sätt är du kallad att ta väl hand om alla kristna som besöker de
heliga platserna”.
Franciskaner
Franciskanerna anlände till Jerusalem och det heliga landet år 1217. Vid den femte
stationen, ”Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset”, på Via Dolorosa etablerade man sitt konvent år 1229. Sedan år 1309 har franciskanerna även haft kontinuerlig närvaro i Betlehem och Födelsekyrkan. Redan från början tog man som sin
uppgift att vaka över de heliga platserna, vilket officiellt blev ett uppdrag givet av
påven Clemens VI (1291–1352) bara någon månad efter tillträdet som påve år 1342,
genom de båda påvliga bullorna Gratiam agimus och Nuper Charissimæ.
Idag ansvarar Custos och hans drygt trehundra franciskaner i det heliga landet
för omkring femtio olika platser. Förutom huvuduppgiften att beskydda de heliga
platserna arbetar många med undervisning, driver skolor, fungerar som församlingspräster eller finns på olika poster inom administrationen.

Jan-Olof Aggedal, teologie doktor, Lund
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Kairos Palestina i Almedalen
Almedalsveckan 2017 fick ta emot celebra gäster från Israel och Palestina.
Det var tre aktörer som hjälptes åt på olika vis: Socialdemokrater för tro
och solidaritet, Visby Domkyrkoförsamling och Kairos Palestina – Sverige, ett ekumeniskt nätverk i solidaritet med de palestinska kristnas position.
Nidal Abu Zuluf är en av undertecknarna av Kairos Palestina dokumentet från
2009. Han är också sekreterare i sammanslutningen av kristna folkrörelser i
Palestina, National Coalition of Christian Organizations
in Palestine, NCCOP. I seminarium på Almedalsveckan
uttryckte Nidal Abu Zuluf sin syn på situationen:
”Det första Kairos Palestina dokumentet (2009) föddes
ur en känsla av hopp. Vårt andra Kairos Palestina upprop
(2017) föddes ur en känsla av förtvivlan. Vi har enbart
egen tillgång till 40 procent av Västbanken, 60 procent
kontrolleras av Israel.”
Fick fängelse för att ha ordnat en bokmässa
Nidal Abu Zuluf har även suttit i israeliskt fängelse och
beskriver Israels nuvarande kontroll så här:
”Jag kom i fängelse för att jag arrangerade en bokmässa
Artikelförfattaren
på mitt universitet.
Anna Karin Hammar.
Jag förhindrades att ta körkort i tretton år. Jag förhindrades att skaffa en fast telefon.
Fortfarande kontrollerar Israel vattnet i mitt hus. Jag får påfyllning av vatten
endast var tionde dag.
Allting kontrolleras av Israel, inte bara vattnet. Mobilen, media, elektriciteten,
allt. Mitt liv kontrolleras av Israel, en ockupationsmakt som inte respekterar folkrätten. Det finns 120 resolutioner som Israel inte bryr sig om ett dyft.”
En solidaritet som kostar
Nidal Abu Zuluf vädjade både till den svenska regeringen och till kyrkorna:
”Jag vädjar till den svenska regeringen som undertecknare av den Fjärde Genèvekonventionen att hålla Israel ansvarigt med stöd av den internationella humanitära
rätten, för Israels byggande av bosättningar, för förstörelsen av palestinska hus, för
de kollektiva bestraffningarna mot det palestinska folket.
Var är er röst? Ni gör ingenting för att förhindra att Israel överträder den internationella rätten.
Vi gjorde det klart i Kairos Palestina att ni måste vara beredda, främst kyrkorna
men även andra, att gå in i en solidaritet som kostar, där ni måste ta konsekvenserna av er solidaritet med de förtryckta.
Vi tror att lösningen är BDS, bojkott, desinvesteringar, sanktioner. Även regeringar skulle behöva vara med och sätta Israel under press att respektera folkrätten.
BDS är ett kärleksfullt sätt att göra motstånd mot Israel, mot ockupationen och
14 
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blockaden, mot alla överträdelser av folkrätten. Det är ett kärleksfullt, ickevåldsligt, fredligt, lagligt sätt att göra motstånd mot Israel.
Också förtryckaren ska befrias
Vi vill också att förtryckaren befrias. Utan denna kostsamma solidaritet kan vi inte
förändra situationen utan måste vänta kanske tio, kanske femtio ytterligare år.”
Annika Söder, kabinettssekreterare på UD, medverkade på ett av seminarierna
och hann uttrycka den svenska regeringens nuvarande försiktiga position gällande
BDS:
”BDS är en folkrörelse, ett folkligt initiativ, som vi som regering inte tar ställning
till i vare sig den ena riktningen eller den andra.”
Folkrätten är basen i Sveriges hållning
Samtidigt var Annika Söder tydlig med att det är folkrätten som utgör basen i den
svenska positionen till Palestinakonflikten i stort.
Den kände israeliske journalisten på Haaertz, Gideon Levy, berömde denna
position:
”Annika, Sverige är en sann vän till Israel, vän av moral, vän av samvete. Det
är sådana vänner Israel behöver. Vänskap är att inte att förse med vapen, att automatiskt rösta nej till en resolution om ockupationen, att lägga in ett veto var gång
ockupationen är satt i fråga. Vänskap för mig är att kritisera när det behövs och att
visa vägen när det behövs. Det är vänskap.”
Gideon Levy uppmuntrade också till påtryckningar i form av BDS på den israeliska ockupationsmakten:
”Stå upp. Även om ni kallas antisemiter när ni kritiserar Israel, ignorera det, för
de flesta av er är inte antisemiter. Ni är människor med samvete och ni skall inte
när ett propagandamaskineri sätter igång för att kalla er antisemiter och därmed
tysta er röst, låta er påverkas. Vi behöver er för situationen är verkligen desperat
i Israel och Palestina. Många gånger kritiseras jag för att jag förenklar situationen,

Fr v: Catrin Ormestad, Gideon Levy, Nidal Abu Zuluf, ärkebiskop Antje Jackelén.
Foto: A K Hammar.
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Nidal Abu Zuluf i samtal med Benjamin Gerber. Foto: A K Hammar.
att jag målar den svartvitt. Vänner, situationen är svart och vit. Det finns en som
ockuperar och det finns de som ockuperas. Det är svart och vitt, det är ingen tvekan om var det finns svart och var det finns vitt, inte för människor med samvete.
BDS och förändring utifrån
Israel kommer att fortsätta med ockupationen så länge världen tillåter Israel att
fortsätta ockupationen. Mer än så. Israel vinner så mycket mer på att fortsätta
ockupationen än på att få ett slut på den. Enda sättet att ändra den här balansen
är att göra det till en mindre vinst för Israel att fortsätta med ockupationen än att
avsluta den. Vi är inte där än. Om någon tror att Israel kan självmant förändras
inifrån, hur mycket jag än drömmer om det, glöm det. Det kommer inte att komma
en förändring självmant inifrån Israel. Den som tror att förändringen kan komma
inifrån det israeliska samhället, känner inte det israeliska samhället. Ingen talar om
ockupationen och den nuvarande regeringen försöker till och med att förneka att
det finns en ockupation. Så den enda förändring som kan äga rum måste komma
utifrån.”
En kärlekshistoria från Gaza
I seminariet i Domkyrkan deltog även Catrin Ormestad, författare och journalist,
tillsammans med Benjamin Gerber, som arbetar i den Judiska församlingen i Göteborg. Catrins bok om Gaza, en kärlekshistoria, fick nytt liv genom inkännande
berättelser om den förtvivlade situation som civilbefolkningen i Gaza befinner sig
under.
Benjamin Gerber, betonade dialogens betydelse och att inte kapa alla broar.
Eftersom Benjamin Gerber anlände lite senare fanns han inte med då övriga träffade ärkebiskop Antje Jackelén vid ett mingel i visbybiskopens trädgård.
Men tiden som gavs Benjamin Gerber användes till fullo av olika samtal med de
andra deltagarna.
Motstånd och dialog. Det är ickevåldets två händer.

Anna Karin Hammar, teologie doktor, Uppsala
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Uri Avnery, född 10 september 1923 i Tyskland, är en israelisk journalist,
framför allt känd för sitt engagemang för palestiniernas rättigheter. Avnery
grundade den israeliska fredsrörelsen Gush Shalom. Avnery har varit medlem av Knesset, det israeliska parlamentet.
Han tilldelades 2001 Right Livelihood Award.

Min optimism om Israels framtid
irriterar många människor
Hur kan jag vara optimist med tanke på vad som händer här varje dag?
Den totala dominansen av ockuperade territorier? Behandlingen av araberna? Bosättningspolitiken?
Optimism är en sinnesstämning. Den svävar inte i det onda. Tvärtom måste ondska
bekämpas. Och du kan inte slåss om du inte tror att du kan vinna.
Några av mina vänner tror att kampen redan är förlorad. Israel kan inte längre
förändras "inifrån". Att det enda sättet att förändra Israel är genom tryck från
utsidan.
De tror att det finns en utvändig kraft som är redo och kan göra vårt jobb för oss.
Det kallas kort och gott BDS – "Bojkott, Avyttring, Sanktioner".
En av dessa vänner är Ruchama Marton.
Om någon har rätt att kritisera, är det hon. Ruchama är en psykiater, grundaren och nu hederspresident för den israeliska föreningen "Physicians for Human
Rights".
Israeliska läkare erbjuder gratis hjälp
Läkarna åker varje vecka till en arabisk by och erbjuder medicinsk hjälp (gratis) till
alla som behöver det.
Även de israeliska myndigheterna respekterar
det och accepterar ofta deras efterfrågan att tillåta
sjuka människor från de ockuperade territorierna
att komma till Israel för sjukhusvistelse.
När vi firade Ruchamas 80-födelsedag förra
veckan vände hon sig till mig och anklagade mig
för att främja falskt hopp om chansen att dagens
Israel någonsin kommer att göra skapa fred och
dra sig tillbaka från de palestinska territorierna.
Enligt henne har den chansen passerat. Vad som
är kvar är skyldigheten att stödja BDS.
BDS är en världsomspännande rörelse som
förespråkar total bojkott för allt israeliskt. Den vill
Uri Avnery.
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övertyga företag, och särskilt universitet, att avstå från israeliska investeringar och
de stöder alla slags sanktioner mot Israel.
I Israel hatas BDS som djävulen
I Israel hatas BDS som djävulen, om inte mer. Du behöver verkligen mycket mod
att stå upp i Israel och stödja det offentligt, som några människor gör.
Jag lovade Ruchama att svara på hennes anklagelse. Så här är det.
Jag har en djup moralisk invändning mot argumentet att vi inte kan göra något
för att rädda vår egen stat, och att vi måste lita på utlänningar att göra vårt jobb.
Israel är vår stat. Vi ansvarar för det.
Plikt att kämpa för det Israel vi vill ha
Jag tillhör de få tusen som försvarade den på slagfältet när den föddes. Nu är det
vår plikt att kämpa för Israel blir den stat vi ville vara.
Jag accepterar inte tron på att slaget går förlorat. Ingen kamp går förlorad så
länge som det finns människor som är redo att slåss.
Jag tror på fred. Fred betyder överenskommelse mellan två (eller flera) sidor att
leva i fred. Israelisk-palestinsk fred innebär att staten Israel och den palestinska
nationella rörelsen kommer i samspråk med varandra.
Fred förutsätter staten Israels existens
Fred mellan Israel och Palestina förutsätter att staten Israel existerar, sida vid
sida med staten Palestina. Jag är inte riktigt säker på att detta är syftet med BDSrörelsen. Mycket av vad den rörelsen pläderar för, kan leda till slutsatsen att det
vill ha en fred utan Israel.
Jag tror att det är BDS plikt att göra denna ståndpunkt absolut klar; fred med
Israel eller fred utan Israel.
Vissa människor tror att fred utan staten Israel är möjlig och önskvärd. Många av
dem pläderar för något som kallas "One-state Solution".
Kommer två starkt nationalistiska folk, som hävdar samma hemland och har
varit i krig med varandra länge, nu att leva tillsammans fredligt i ett gemensamt
land? Inte troligt.
Kan varg och får leva tillsammans?
Det finns ett israeliskt skämt som lyder: "Kan vargen och fåren leva tillsammans?
Absolut! inget problem! Men man måste skaffa ett nytt får varje dag."
Människor som stöder BDS pekar i allmänhet på erfarenheterna från Sydafrika,
som grund för sin strategi.
Historien går så här: den svarta majoriteten av Sydafrika blev förtryckt av den
vita minoriteten. De vände sig till den upplysta (vita) världen som förkunnade en
världsomspännande bojkott mot landet. Till sist gav sig de vita. Två underbara
män, Nelson Mandela och Frederick Willem de Klerk, föll i varandras armar.
Detta är historien sett genom vita ögon. Det återspeglar typisk självcentrerad vit
egotism.
Svarta ögon ser en något annorlunda historia: Svarta, som utgjorde den stora
majoriteten i Sydafrika, startade en kampanj av strejker och våld. Den globala
bojkottrörelsen hjälpte verkligen, men det var den inhemska kampen som var
avgörande.
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Flaggan som inte finns – men en önskedröm för många. Konstruerad av Stig Norin.
Omständigheterna här är helt olika. Båda sidorna underhåller en hård nationalism. På grund av förintelsen har den judiska sidan en djup sympati runt om i
världen. Antisemitism är ute och israelisk propaganda anklagar BDS för att vara
antisemitisk.
Bojkotta rätt! Driv inte israeler i händerna på bosättarna!
I princip är jag inte emot en bojkott. Faktum är att Gush Shalom-rörelsen, som jag
tillhör, redan 1977 var den första som pläderade för en bojkott av bosättningarna.
Vi distribuerade tusentals listor över de verksamheter som verkar där. Som ett
resultat har en del av dem flyttat tillbaka till Israel. Jag kan lätt föreställa mig en
ännu bredare bojkott av alla företag som stöder bosättningarna.
Men enligt min mening är en bojkott av Israel och israeliska varor och egendom
ett misstag. Det skulle driva alla israeler i armarna på bosättarna, medan vårt jobb
är att försöka isolera bosättarna och skilja dem från vanliga israeler.
Organisationen som grundades av Ruchama Marton är inte den enda gruppen
som gör sitt för fred och mänskliga rättigheter. Det finns dussintals av dem, grundade av fantastiska män och kvinnor, var och en aktiv i sin utvalda nisch.
Jag respekterar BDS´s ambition, som strävar efter att befria palestinierna och
skapa fred mellan dem och oss. Ansträngningen som görs nu i USA för att anta
en lag som förbjuder deras verksamhet är för mig både löjlig och antidemokratisk.
Vårt jobb här är att omgruppera, omorganisera och fördubbla våra ansträngningar för att övertala vår nuvarande regering och deras allierade och få fredsvännerna till makten.
Jag tror att majoriteten av judiska israeler skulle vilja ha fred, om de trodde att
fred skulle kunna uppnås.

Uri Avnery
Översättning: LM Adrian
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En religionslärares reflektioner
efter första besöket i Israel och Palestina
“Solen sken ljuvligt, gräset var vått av dagg, och luften var så frisk, så
att det kunna inga ord beskriva.”
Den andra meningen i Selma Lagerlöfs roman Jerusalem passar väl i beskrivningen
av den mycket tidiga morgonen, två dagar efter skolavslutningen, då nio religionslärare strålade ihop på perrongen och på Öresundståget för att åka på en studieresa
till Jerusalem och Betlehem innan sommarledigheten. Lättnaden med att betygen
var satta och att läsåret just tagit slut, skapade en glädje och vi hade alla en förväntan på att resan skulle bli en speciell upplevelse.
Polhemskolan i Lund är en av landets största gymnasieskolor med ca 2400 elever
och nära 200 lärare. Olika ämnesgrupper brukar kunna åka på studieresor varje läsår och nu hade turen åter kommit till religionslärarna. Våra erfarenheter av Israel
och Palestina var väldigt olika – någon har arbetat där för en ideell organisation,
någon hade jobbat på kibbutz före hon började studera på universitetet men flera

I de trånga gränderna i Gamla stan i Jerusalem. Foto: Robert Jivegård.
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av oss hade aldrig varit där. Själv har
jag mycket länge velat besöka Israel
och detta var mitt första besök där.
Missade Den Gode Herdens skola
Vi hade fem mycket intensiva dagar,
fulla med guidningar och studiebesök,
bland annat på Svenska Teologiska
Institutet och Swedish Christian Study
Center. Tyvärr hade vi inte tid eller
möjlighet att besöka Den Gode Her- Artikelförfattaren Robert Jivegård.
dens skola.
Om man åker till ett land med antik historia, så är det lätt att fastna vid utgrävningar av byggnader och tempel, men de används ju inte längre. Ruinerna är sedan
länge döda. Jerusalem däremot, är så levande, de gamla kyrkorna, synagogorna
och moskéerna används, de urgamla platserna är heliga för människor idag och
besöks av pilgrimer. “Stenarna lever” verkligen i Jerusalem!
Det är en upplevelse att bara sätta sig vid den öppna platsen framför Gravkyrkan och se på alla de olika människor, med olika kläder, åldrar och utseende från
världens alla hörn som passerar.
Så komplext det är
På plats inser jag djupare hur komplex situationen är, med till exempel vissa grupper av judar som är emot staten Israels bildande genom FN, situationen för kristna
araber, judar som blivit kristna, sekulära israeler, palestinier som bor i israeliska
bosättningar, hur zonindelningen i Västbanken påverkar den ekonomiska utvecklingen och möjligheten till banklån för företag, hur Israels reaktion på Sveriges
erkännande av Palestina lett till att det är svårare för SIDA att verka i Gaza, den
bristande demokratin i Palestina, rädslan i Israel, vattenproblematiken, hur palesti
nier som är utomlands mer än sex månader förlorar rätten att komma tillbaka med
mera. Samtidigt tycks som om alla egentligen vill leva i fred och frihet. Eller i alla
fall nästan alla.
Muren – en symbol för konflikten
Muren är en konkret symbol för konflikten. I gamla stan kom jag i samspråk med
en ung judisk israelisk kvinna, som blev förvånad över att vi hade besökt Betlehem.
Hon menade att det inte gick för sig för henne och jag frågade vad som skulle
hända om hon åkte dit, i tron på att hon skulle svara på frågan om vilket straff hon
skulle få, i och med att det är olagligt för israeler att besöka Jesu födelsestad.
Istället svarade hon att det skulle vara livsfarligt för henne. Hon menade att det
skulle synas på henne att hon var judinna och då skulle hon bli dödad om hon
besökte Betlehem. Med den uppfattningen kan ju muren bli en trygghet.
Besöket i Betlehem var bitterljuvt
Det ljuva låg i att få besöka staden där Jesus föddes, med bland annat Födelsekyrkan och Milko Grotto. På resan mötte vi de mest nyfikna ögonkasten och leenden
på gatorna i Betlehem.
Det bittra låg i att se hur palestinierna och vi andra i den arabiska lokalbussen
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Det är en upplevelse att bara sätta sig vid den öppna platsen framför Gravkyrkan och se på
alla de olika människorna. Foto: Robert Jivegård.
blev kontrollerade vid gränsen in till Betlehem från Jerusalem och hur gränskontrollen tillbaka liknade säkerhetskontrollerna på en flygplats. Det var också bittert
att se hur få turister som besökte Betlehem, souvenirbutikerna stod tomma på
kunder och att försäljarna verkade mer desperata att få tjäna en slant.
Taxichauffören som körde oss från centrum till en checkpoint hade aldrig besökt
Jerusalem, som man kunde skönja på kullarna vid horisonten. Det var inte möjligt,
menade han.
Vi hörde också talas om att de kristna i Betlehem blir allt färre, de ser ingen framtid där. Ett slags symbol för detta kan det hus vara, där palestinsk kristen familj
bodde som nu har muren tätt inpå tre sidor – vem vill bo så?
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Sent en kväll vid 23-tiden gick jag och en kollega genom Damaskusporten in
genom gamla stan. I motsatt riktning strömmade tusentals muslimer som bett uppe
på Tempelberget. Eftersom Ramadan närmade sig slutet, så talades det om att den
skulle kunna vara 100 000 besökare där. Vi stannade en stund vid en butik och
tittade på alla människor, som tycktes upprymda och glada över det som de varit
med om. Många hälsade på oss genom en kort nick. Två muslimska män från Manchester (fast de tycktes ha pakistansk bakgrund) stannade till och undrade vilka vi
var och vi hade ett kort samtal om att hur fantastiskt det är att besöka Jerusalem,
men även om hur extremister förstör.
Vi kunde relatera till tragiska händelser både i Stockholm och deras hemort.
Längre bort i folkvimlet stod några ortodoxa judar och skulle köpa något i en butik
och var uppenbart roade tillsammans med den arabiska innehavaren.
Så där stod jag, som kristen svensk, i vimlet av muslimer från världens alla hörn
och såg hur några ortodoxa judar handlar – det var en upplevelse jag aldrig kommer att glömma!
Dagarna blev verkligen så speciella och lärorika som vi hoppades på och kommer sätta avtryck i undervisningen. En religionslärare kan nog inte ha ett bättre
resmål på en studieresa.

Robert Jivegård
Lärare i religion, Polhemskolan Lund

Julkollekter

Dags att besluta om julens kollekter?!

Många församlingar tar upp en eller flera kollekter under julhelgen till Den
Gode Herdens skola i Betlehem. Tack vare detta och enskilda gåvor kan Svenska Jerusalemsföreningen driva skolan för att ge Betlehemsbarn en god utbildning och fredsfostran i en miljö där våldet är påtagligt och hoppet ofta flyr.
Vi tackar på förhand för alla julkollekter och andra gåvor till Betlehemsbarnen idag!
Aktuellt kollektcirkulär att läsa upp i kyrkan kommer i nästa nummer av
tidskriften.

Pilgrim 2018

Biskop em Jan-Olof Johansson leder pilgrimsresor 2018 till Det heliga landet
med besök i Galileen, Betlehem och Den Gode Herdens skola, Jerusalem med
flera platser.
Dessutom planeras en resa som också innehåller besök i Jordanien, vid Röda
Havet, i Wadi Rum, Petra, Madaba och på Nebo.
Resorna går med flyg från Kastrup, annan anslutning kan eventuellt ordnas.
Just nu pågår förbeställning av flygbiljetter och hotellrum. När det är klart
kommer det att finnas prospekt att få med alla uppgifter om program, tid, pris
etc.
För att få den informationen mejla jano.johans@gmail.com
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Rädda pilgrimer?
President Trump är avporträtterad omfamnande ett av bevakningstornen
i den mur runt Betlehem som ska förhindra att terrorister tar sig därifrån
och in i Jerusalem. På en annan muralmålning en bit bort viskar han att
han ska bygga en bror till muren.
Trump var i Betlehem på försommaren. Till Födelsekyrkan kom han inte som planerat. Troligtvis för han var rädd för en demonstration på Krubbans torg som hade
pågått ett par veckor före hans besök men inte hade med honom att göra. Frun kom
överhuvudtaget inte till Betlehem utan blev kvar i Jerusalem.
Det är högsäsong nu för pilgrimsresor till Det heliga landet. Från september och
in i november varar höstens högsäsong. Själv har jag förmånen att få leda två resor
under september månad med närmare 70 personer tillsammans där den yngste är
10 månader och den äldsta 87 år.
Ett härligt tonårsgäng av unga ledare från Ryssby församling i Kronobergs län
var med på den första resan. Deras tack- och förbön på den sista mässan i Trädgårdsgraven i Jerusalem drog oss alla med i den verklighet vi mött och i hopp om
fred och försoning.
En pilgrimsfärd skakar om!
En pilgrimsfärd i Det heliga landet skakar om och fördjupar på flera plan. Vittnesbörden som kommer sista kvällen, när man kramas farväl, på mejl och brev långt
därefter skulle kunna bli den bästa meditations- och pilgrimsbok.
Det finns dock de som tvekar inför att resa till Det heliga landet, till Israel och
Palestina, av rädsla för vad som kan hända. En del har hört att man på resor dit
sagt att man inte får komma in i Betlehem eftersom det är farligt. Någon som hört
det frågade hur det kom sig att vi inte ens blev stannade i checkpoint varken när
vi åkte ut eller in.
Och andra har läst på UD:s sida om att det varit oroligt i Jerusalem i somras men
inte läst fortsättningen att de flesta upplever sin resa till landet problemfri.
Rädda? Vi bor ju här!
Den lutherske biskopen Munib Younan frågade mig en gång varför det kom så få
svenskar som pilgrimer till Det heliga landet. De är rädda, svarade jag. För vaddå,
svarade han. Vi bor ju här!
Det är stort och märkvärdigt det man får vara med om i Det heliga landet till
glädje för sig själv men också för dem man möter. Mötena med människor som
bor i Israel och Palestina är uppskattade. Inte minst på Den Gode Herdens skola.
Och under alla år jag åkt är det inte någon som efteråt sagt sig vara rädd utan näst
intill alla har önskat det som den judiska påskberättelsen avslutas med: Nästa år i
Jerusalem!
Det är dock fler än Trump som är rädda för att åka till Betlehem och ställer in
sin resa dit.
Men alla som varit där har frågat sig efteråt vad det var som skulle varit farligt
där. Det är gott när pilgrimer blir räddade från rädsla för färden.

Jan-Olof Johansson
24 

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/17

Från invigningen av Den
Gode Herdens svenska
skola i Betlehem 1965.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/17

25

Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen
från 1 september 2016 t o m 31 augusti 2017
jämfört med motsvarande period 2015–2016
Medlemsgåvor
Faddergåvor
Gåvor till skolan
Skolan, minnesgåvor
Skolan, födelsegåvor
Testamentsmedel
Gåvor till sjukhuset
Övriga gåvor
Kollekter
Summa:

31/8 2017
63 300
295 997
838 804
49 190
52 326
0
54 050
41 335
1 511 714
2 906 716

31/8 2016
59 250
282 015
697 818
184 947
38 490
10 000
83 100
29 800
1 476 835
2 862 255

På födelsedag för:
Kristina Lindström, Birgitta Johansson, Marianne Arnér, Bertil Rehnberg, Maj-Britt
Larsson, Oloph Bexell, Laila Afzelius, Bengt Arvidsson, Åse Aronsson, Ann-Marie
Berggren, K G Fridman, P R Melin, Rune Gunnarsson, Sven Skoglund, Åsa Bergwall,
Jan-Erik Wikström.
Till minne av:
Anitha Diehl, Sören Ekström, Gunnel Carlsson, Marit Karlsson, Inga Wenrup, Ellinor
Lindhe, Åke Strängberg, Ove Morén, Göran Lewin, Solgård Köhler, Anita Björklund,
Rune Hultgren, Birgitta Stojilkovic, Gudrun Mainwaring, Marianne Johansson, Sven
Johansson, Brita Eriksson, Ruth Weidow, Lars Ekblad, Jan Henningsson, Sven Skoglund, Bertil Rehnberg, Carl Henrik Martling.

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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
VILLKOR FÖR AUTOGIRO
a) MEDGIVANDE
Jag går med på att Svenska Jerusalemsföreningen får göra uttag från angivet
bankkonto för överföring av min gåva
via autogiro. Redovisning av uttagen får
jag på mina kontoutdrag från banken.
Medgivandet gäller också vid byte av
kontonummer och bank.
b) TÄCKNING
Jag ska se till att det finns pengar på
kontot för att överföringen ska kunna
göras (vanligtvis den 28:e i varje månad).



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

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

Till Svenska Jerusalemsföreningen, Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö



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

Jag har tagit del av villkoren för autogiro och bejakar dem med min underskrift.
Jag vill stödja Svenska Jerusalemsföreningen med följande belopp varje månad:
* Den Gode Herdens skola.................................................................................. kr
* Mitt fadderbarn........................................................................................................ kr
* Föreningens allmänna verksamhet.......................................................... kr
* Summa............................................................................................................................. kr/månad
Namn................................................................................................................................................................................................................
Adress...............................................................................................................................................................................................................
Postnummer....................................................... Postort .................................................................................................................
Tel................................................................................ E-postadress......................................................................................................
Min bank........................................................................................................................................................................................................
Clearingnummer.............................................. Bank-/personkonto.....................................................................................
Personkonto anges med clearingnummer 3300. Handelsbankens clearingnummer kan anges med 6000.
Av Swedbanks femsiffriga clearingnummer anges de fyra första siffrorna.

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

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på framsidan (ej adressidan).
Adressändringar och retur till
Ulla-Stina Rask
Arrendegatan 16
441 56 Alingsås.
Glöm inte att anmäla adressändring!

Adresser i Det Heliga Landet

Vår skola i Betlehem har adressen: The Good Shepherd’s Swedish School,
P.O.B. 64, Betlehem, via Israel. Tel och fax Betlehem 00 972-2-2742204.
Sjukhusets namn och adress är: Hussein bin Talal’s Hospital, P.O.B. 67,
Betlehem, via Israel.
E-post till skolan: gsss@p-ol.com
Föreningens representant i Det Heliga Landet är Solveig Hanna:
Solveig Hanna, mobiltel: +972 537 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

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