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Födelsekyrkan i kvällsbelysning. Foto: J-O Johansson.
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Vad är Svenska Jerusalemsföreningen?
Svenska Jerusalemsföreningen grundades 1900 och har sedan dess varit verksam i Jeru-
salem och Betlehem genom skolor och sjukhus.

I dag driver föreningen Den Gode Herdens skola för drygt 300 palestinska flickor och 
några pojkar 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
•  bidra till fred och försoning och erbjuda såväl kristna som muslimska flickor i Bet-

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

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

Julen firas tre gånger  
– i Betlehem, var annars?
Trumskinnen ska spännas. Säckpiporna vädras. Scoutskjortorna strykas. 
Det är snart jul. Bråda dagar i Betlehem. Tre gånger ska scouterna paradera genom 
de gamla smala gränderna fram till Krubbans torg. Efter kommer patriarker och 
biskopar från Jerusalem som ska fira sin jul i 
Födelsekyrkan, världens äldsta kyrka byggd över 
grottan där Jesusbarnet föddes. Det firas jul tre 
gånger i Betlehem. Var annars skulle man kunna 
göra det?

Först är det de västerländska kyrkornas tur 
med den romersk-katolska kyrkan i spetsen som 
firar jul den 25 december. 

De följer den gregorianska kalendern liksom 

Foto: Johannes Söderberg.

Natt över Judaland, natt över Sion.
Borta vid västerrand slocknar Orion.
Herden, som sover trött,
barnet, som slumrar sött,
vakna vid underbar korus av röster,
skåda en härligt klar stjärna i öster;
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vi. Sedan är det dags för de österländska kyrkorna som följer en äldre kalender, 
den julianska och då är juldagen den 7 januari. Och tredje gången gillt är det arme-
nierna som firar sin jul då det är österländsk trettondedag.

Murporten öppnas – men bara för patriarker och biskopar
När de kyrkliga potentaterna anländer till Betlehem tas de emot av de tre borg-
mästarna från Bet Sahour, Bet Jala och Betlehem. Den gigantiska porten i stål på 
Hebronvägen i den åtta meter höga betongmuren, som tvingar Betlehem att förbli 
en liten stad och dess invånare att stanna hemma, öppnas denna dag, men blott för 
patriarkerna och biskoparna.

Men det är fest i Betlehem. Och ur säckpiporna strömmar tonerna till Oh Susan-
na och Gingle Bells och trummorna ser till att takten hålls och glädjen är stor för 
hela folket. 

Fredsfurstens födelse firas. Ibland med förhinder men med åren bakom mur har 
julfirandet kanske blivit ännu viktigare.

Och den norska juldesignfirman, vars arbetsinsats säkert är en är en julklapp från 
någon, ser till att gatornas glitter och ljus sitter snyggt på plats och att granen på 
torget är av modernaste snitt.

Kontrastrikt så det förslår. Javisst men så var det väl den första julen också. Her-
dar med sina lamm. Vise män med guld och glans. Romerska soldater och vanligt 
folk. Men över krubban drogs snart svärdet och Maria och Josef drog till Egypten 
med sitt Jesusbarn. På flykt.

Skola för fred
I denna stämning firar eleverna och lärarna jul på Den Gode Herdens skola och vi 
hoppas att detta julfirande ska både tända och hålla hoppet levande om en framtid 
i fred. Skola för fred.

Just hemkommen från Betlehem skriver jag dessa rader med många goda julhäls-
ningar därifrån, samtidigt som vi i styrelsen för Svenska Jerusalemsföreningen vill 
tacka för allt stöd som ni ger skolan.

Många har på pilgrimsresor och andra resor besökt skolan och blivit imponerade 
över det arbete som sker där. Men detta hade inte varit möjligt om inte ni alla stöt-
tat skolan på olika sätt.

Tack på förhand för alla julkollekter och julgåvor som kommer att ges denna jul! 
Från Betlehem önskas ni alla God Jul! 

Jan-Olof Johansson
Ordförande, biskop emeritus 

Julens berättelser i SVT 
Även i år sänder Sveriges television ”Julens berättelser” med vår ordförande 
Jan-Olof Johansson på plats i Betlehem.

Det är tre korta program som sänds ett varje dag på julafton, juldagen och 
annandag jul.

Producent är Johannes Söderberg. Han producerade också Påskens berättel-
ser tillsammans med Jan-Olof Johansson. Den serien sändes första gången 2014.
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Kristina firade förra julen i Födelsekyrkan

Jul i Betlehem
Vi lämnar taxin alldeles bakom den lutherska Christmas church där Mitri 
Raheb är kyrkoherde. Hit men inte längre kan taxin ta oss. Musiken från 
säckpipor och trummor slår emot oss. Människor i alla olika åldrar från 
världens alla hörn har kommit för att fira jul i Betlehem tillsammans med 
stadens invånare. 

Vår plan är att ta oss till Krubbans torg men vi får stanna på halva vägen. Vi kom-
mer helt enkelt inte längre. Julparaden har redan varit på väg i flera timmar, åtskil-
liga scouter har paraderat, många blåsorkestrar har spelat.

Jag tänker: hur många blåsinstrument och då särskilt säckpipor finns i Betlehem? 
Är alla barn i Betlehem engagerade i scouterna? 

Frågorna är många där jag tillsammans med en småbarnsfamilj står uppklättrad 

Ärkebiskopen Pierbattista Pizzaballa i folkvimlet. Foto: J-O Aggedal.
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på ett trappräcke. Det är bara familjens minsta som är med, berättar mamman, de 
större barnen är med i paraden eftersom de är scouter. Familjen är muslimsk men 
de deltar ändå i stadens julfirande. När de sett sina äldre barns scoutkår passera 
kommer de att ta sig ner till Krubbans torg genom bakgatorna för att umgås med 
släkt och vänner medan barnen springer runt för att titta på den stora julkrubban 
och köpa godis.

Patriarkens intåg
Det börjar bli småkallt när det går ett sus genom folkmassan. Äntligen kommer den 
latinske patriarkvikarien ärkebiskopen Pierbattista Pizzaballa tillsammans med 
företrädare för den bysantiska kyrkan. Trängseln är kompakt, säkerhetspersonal 
försöker bana väg för dignitärerna, applåder, hurrarop blandas med säckpipornas 
jubel och med trumvirvlarna.

Jullunch med jultomte i Betlehem
Även om lunchtiden passerades för flera timmar sedan, gör vi som många andra, 
besöker en falafelrestaurang som tar emot oss med en jultomte på dörrskylten. Vi 
får vänta en stund innan vi får ett bord men snart står falafel, humus och pitabröd 
på bordet. Rasten ger oss ork att gå vidare ner till Krubbans torg där ljudnivån är 
ännu högre och trängseln om möjligt ännu större än tidigare. Lite längre bort vid 
Mjölkgrottan är det däremot lugnt och stilla, det är inte så många som besöker 
detta pilgrimscentrum på julafton.

Skriket från Rama hörs i Gaza
Klockan fem, klassisk julbönstid, är det dags för den lutherska julbönen i Dar 
Annadwa-Hall. Hit kommer många som har sin kyrkotillhörighet i de nordiska 

Scouterna i en av otaliga marscherna i Betlehem Foto: J-O Aggedal.
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kyrkorna eller arbetar på de nordiska konsulaten i Jerusalem. Kyrkoherde Mitri 
Raheb predikar och biskop Munib Younan leder den avslutande ljuständningen. 
Mitri Rahebs predikan gick att läsa i SJF 2017:1 i vilken han bland annat påminner 
om att ”julberättelsen är palestiniernas berättelse par excellence, men det är också 
en spegel av vår värld idag. Rösten som hördes i Rama ekar i Gaza, Syrien och Irak 
idag. Rakel begråter sina barn i Kairo, Karak och i Berlin. Hon vägrar att bli tröstad 
eftersom de inte finns mer. Det är svårt att bli tröstad efter att ha bott fyrtionio år 
under kontinuerlig ockupation utan något slut i sikte”.

Till sist sjunger vi Stilla natt, biskopen och kyrkoherden sprider ljuset från altaret 
till församlingen som vandrar ut i Dar Annadwas lobby där buffé med allehanda 
rätter och mingel väntar. Biskopen pratar med så många han bara hinner. Här 
utbyts kramar och hälsningar innan människorna försvinner ut i den råkalla julaf-
tonskvällen.

Julnattsmässa i Sankta Catharina
Det gäller att välja rätt väg, så också då man ska delta i julnattsmässan i Födelsekyr-
kan. Tyvärr gjorde jag inte det utan hamnade i ett kravallstaket. För att trycket inte 
skulle bli för stort släppte poliserna genom dem som stod närmast staketet. Detta 
innebar att alla sittplatser var upptagna då vi kommer in i kyrkan. Kanske inte helt 
korrekt att skriva "alla", eftersom de främsta bänkarna var reserverade. 

Det går inte att stå upp overksam i nästan två timmar, så vi sätter oss på kanten 
till ett sidokapell. Efter en stund sover jag, precis som de flesta i kyrkan. 

Plötsligt väcks vi av att TV-belysningen tänds, kyrkklockorna ringer och orga-

Biskop Munib firar i år sista julen som biskop i tjänst. Den 10 januari efterträds han av 
biskop Azar. Foto: J-O Aggedal.
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nisten spelar Toccata i G-dur av Théodore 
Dubois. Kanske var det så som herdarna 
kände sig natten då Jesus föddes och Her-
rens ängel stod framför dem och Herrens 
härlighet lyste omkring dem, och de greps 
av stor förfäran. 

Palestinske presidenten äntrar kyrkan…
Fortfarande sitter ingen på de reserverade 
platserna längst fram i kyrkan. Jag förstår 
att många av gudstjänstbesökarna är högt 
uppsatta personer i det palestinska samhäl-
let. Plötsligt avstannar mässan, allas blickar 
vänds mot ingången och in kommer den 
palestinske presidenten Abu Masen med 
sin uppvaktning. Kamerorna smattrar och 
TV-fotograferna gör allt för att få så bra bilder som det bara är möjligt. Det var så 
klart dessa som skulle sitta på de reserverade platserna. Efter någon minut fortsät-
ter mässan som om ingenting hänt. Den latinske patriarkens predikan handlar 
om att när Gud blir människa i Jesus Kristus blir han vårt hopp, vår frälsning, vår 
rättvisa och litar vi på honom kommer vi inte att bli besvikna.

… och så går han till nattvarden
När det är dags för offertoriet avstannar mässan på nytt. Då är det dags för presi-
denten, som är muslim, med följe att lämna kyrkan. 

Resten av mässan går fort eftersom det är många präster som delar ut nattvar-
den. Till sist bär patriarken Jesusbarnet som legat på altaret till grottan där Jesus 
enligt traditionen föddes.

Alla, kör och församling, sjunger Herdar som på fältet vaktar när vi lämnar kyrkan. 
Medan vi vandrar hemåt genom de mörka gränderna nynnar vi på psalmens 

refräng Gloria in excelsis Deo samtidigt som vi påminner oss profeten Jesajas ord: Det 
folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset 
fram…Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är 

hans namn: Allvis härs-
kare, Gudomlig hjälte, 
Evig fader, Fredsfurste. 

Kristina Lindström

Den palestinske presidenten deltar i 
delar av julnattsmässan.  
Foto: J-O Aggedal.

Mitt bland julkrubborna 
i Betlehem dyker plötsligt 
tomten upp.
Foto: J-O Aggedal.
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Din karta har ett ärende
Vi är nog många som inför en stundande resa sitter böjda över atlas och 
kartor, drömmer oss bort, gör oss en bild. Men kartor är inte neutrala, de 
berättar en utvald historia för oss och vi bör fråga oss – vems historia? 

Att genomskåda kartor är svårt, inte minst för att det så ofta handlar om att upp-
täcka vad som inte finns med. Vilka byggnader saknas, vilka människor? Vem har 
gjort urvalet och varför? I ett område där historieskrivningarna är många, och de 
politiska agendorna än fler, kommer inga kartor utan ärende. 

Den officiella kartan över Jerusalems gamla stad, den som delas ut på turist-
kontoret strax innanför murarna och bär turistministeriets stämpel, har ett ärende. 
Google Maps karta över Jerusalem och dess utkanter ett annat. För att inte tala om 
de kartor som vissa pilgrimsreseföretag använder sig av. 

GoogleMaps är märklig
Ett exempel är Googles populära tjänst Maps – en digital och förstoringsbar kart- 
och bildtjänst som täcker snart sagt hela världen. Med hjälp av Google Maps kan 
du hitta en busshållplats i Malå, titta på utsikten från toppen av Kilimanjaro eller 
ta en promenad genom Paulus favoritställe Korinth. 

Men, när vi tittar på Jerusalem händer något märkligt. På utsnittet syns till vän-
ster den israeliska bosättningen Pisgat Ze’ev. Till höger i bild syns det palestinska 
samhället Hizma. Pisgat Ze’ev ligger öster om den gröna linjen och räknas därmed, 
enligt den internationella rätten, som illegal. Avståndet mellan de två orterna är ett 
par hundra meter. 

På Googles karta finns i Pisgat Ze’ev gatunamn, hållplatser och till och en namn-
given park utsatt, medan Hizma inte bevärdigats med en bokstav. Intrycket blir 
lätt att platsen till vänster är befolkad, urban, viktig – medan platsen till höger, och 
därmed också de människor som eventuellt bor där, tydligtvis är helt ointressanta. 
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Konsekvent är palestinska byar negligerade
Ett annat exempel är den karta över Jerusalems gamla stad och dess närmaste 
omgivningar som jag ofta sett användas av pilgrimsresebyråer. Kartan, tecknad 
och med ett lite konstnärligt perspektiv, avbildar staden på berget sedd snett från 
söder. Jag skulle säga att den här kartan lämnar en hel del övrigt att önska. Det 
kanske allvarligast är hur hela stadsdelar verkar ha försvunnit i urvalet! Söder om 
stadsmuren breder, enligt den här kartan, en grönskande dal ut sig. I själva verket 
ligger där den myllrande men hårt slitna palestinska stadsdelen Silwan. När verk-
ligheten inte stämmer med kartan finns en risk att kartans mer attraktiva pastorala 
vy uppfattas som det ”rätta” – medan Silwans fula fasader uppfattas som något fel, 
ett intrång eller något som inte ”borde” vara där. 

Judiska platser lyfts fram, kristna och muslimska förtigs
Ytterligare en variant är den inledningsvis nämnda officiella turistkarta över Gam-
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la stan som bland annat den israeliska turistinformationen delar ut. Säkert känner 
du som besökt Jerusalem de senaste åren igen den. 

Vid en första anblick kan den tyckas välgjord, men när tidningen Haaretz Haa-
retz häromsistens gjorde en kritisk översyn av kartan framkom att av 57 namn-
givna platser var endast en muslimsk och fem kristna. Resterande 51 sevärdheter 
var judiska – synagogor, yeshivas och byggnader med judiska institutioner. 

Den lutherska Church of the Redeemer – ett landmärke med sitt karaktäristiska 
torn – finns till exempel avbildat på kartan, men är varken namngivet eller förkla-
rat.

Den enda muslimska plats som märkts ut är Klippdomen. Området där den och 
Al Aqsa-moskén ligger, som idag främst omnämns med det muslimska namnet 
Haram al Sharif, beskrivs på kartan enbart med de judiska namnen Tempelberget 
och berget Moriah. 

Turistkartan berättar på så sätt för besökaren om vilka platser som är viktiga, 
vilka begrepp som bör användas – men för den som tittar en gång extra berättar 
den också om vad som inte uppfattas höra hemma där, vilken del av verkligheten 
som inte fick plats på kartan. 

Kartor berättar EN sanning – förtiger en annan
Problemet med kartor är, som Prof. Mark Monmonier skriver i standardverket 
”How to lie with maps” (som snart kommer i en tredje utgåva), att människor litar 
på kartor. Kartor tilltalar både vårt ordningssinne och vår fantasi. 

Då är det lätt att glömma att kartor, i likhet med till exempel historieskrivningar 
eller fotografier, snarare än att vara en exakt återgivning av verkligheten berättar 
en historia om den.  

Anna Hjälm
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Låst läge i Hebron
Under en vecka reste chefredaktören för Borås Tidning, Stefan Eklund, 
runt i Israel och Palestina och träffade representanter för de olika parterna 
i den långa kon flikten. I denna artikel skildrar han några av dessa möten.

I Hebron blir konflikten tydlig. Vi, en liten grupp 
journalister från Sverige på studieresa i Israel 
och Palestina, befinner oss i den centrala del av 
staden där palestinier inte längre tillåts passera. 

Vår guide är Yehuda Shaul, tidigare officer i 
israeliska armén, sedermera en av grundarna av 
Breaking the silence, en organisation som består 
av före detta israeliska soldater som publicerar 
vittnesmål om militära övergrepp mot palestinier 
på ockuperade områden.

I Hebron på Västbanken bor över 200 000 
människor. Ungefär 800 av dem är israeliska 
bosättare, vars säkerhet i sin tur garanteras av 
cirka 600 militärer. Bosättarna bor centralt, men 

de kvarteren, förr livliga handelsgator med både grönsaks- och köttmarknad, är 
tomma. Palestinierna som drev all handel är ivägkörda. Vi går omkring i en förfal-
len spökstad och ser bara bosättare och militärer.

Yehuda Shaul är inte populär längs de här gatorna. En militär ropar efter oss: 
”Tro honom inte! Han ljuger”. En bosättare stannar sin bil, går fram till Yehuda 
Shaul och skriker något på hebreiska rakt i ansiktet på honom, tar sedan fram sin 
mobil och börjar filma oss innan han börjar skrika igen. Militärpatrullen som följer 
oss ingriper inte. En grupp barn till bosättare, inte mer än tio-elva år gamla, cirklar 
hela tiden runt vår grupp och ropar så högt de kan för att störa Yehuda Shauls 
guidning.

Det är en olustig upplevelse. Stämningen kring oss är aggressiv och vi vet att 
tidigare guidade turer har utsatts för stenkastning. När vi sedan vill gå in i den 
palestinska delen av Hebron stoppas vi vid en militärpostering, ”för vår säkerhets 
skull”.

Västbanken är sedan sexdagarskriget 1967 ockuperat av Israel. Det finns cirka 
en halv miljon israeliska bosättare i området, fördelat på över 200 bosättningar 
och så kallade utposter. Bosättningar är tillåtna av den israeliska staten, utposter 
är det inte (men inga försök att stoppa sådana görs av Israel). Enligt en FN-artikel 
strider däremot all israelisk bosättning mot den internationella lag som förbjuder 
en ockupationsmakt att förflytta sin egen befolkning till ockuperad mark. Israel 
tolkar FN-artikeln annorlunda, bland annat för att man inte ser Västbanken som 
ockuperad utan hänvisar till det så kallade Oslo-avtalet 1993 som stipulerar visst 
palestinskt självstyre i delar av Västbanken. 

Under en vecka reser jag runt i Israel och Palestina och träffar representanter för 
parterna i den till synes olösliga konflikt som jag är uppvuxen med, ständigt flim-
rande förbi som återkommande inslag i nyhetsrapporteringen. Jag har aldrig varit 
här tidigare. Perspektiven jag möter skiftar, inte sällan kolliderar dem. 

Stefan Eklund.
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Men i skuggan av det politiska spelet lider människor vars frihet är beskuren. 
En hopplöshet präglar vardagen. Jag möter den hopplösheten i flyktinglägret Al-
Aamari i utkanten av Ramallah där solen inte når ner i de omänskligt trånga sten-
gränderna, vid gränsövergången i Betlehem där tusentals palestinier under för-
nedrande former får vänta i timmar på att passera på väg till sina arbeten på andra 
sidan den höga mur som numera skiljer Israel och Palestina åt, i beduinlägret Abu 
al-Nuwaar, ett antal rangliga plåtskjul på ett grusfält strax utanför östra Jerusalem, 
som är omgärdade av grönskande israeliska bosättarsamhällen. De sistnämnda 
påminner mest om välbärgade amerikanska gated communities. Kontrasten mot 
plåtskjulen är plågsam att se.

Hela situationen känns statisk. I Hebron upplever jag den bokstavligen. Vi kom-
mer ingenstans. I tre timmar står vi och väntar på att få gå vidare, från de spöklika 
bosättarkvarteren, till det palestinska området. Vår guide, den före detta soldaten 
Yehuda Shaul, ringer en av sina advokater för att få hjälp med att bestrida den 
plötsliga militärorder som visas upp av en officer och som säger att säkerhetsläget 
är för ansträngt för att släppa förbi oss. Men inget hjälper. Vi får lomma tillbaka till 
vår minibuss.

För Yehuda Shaul väntar nya guidade turer. Varför gör han det? ”Jag vill kunna 
se mig själv i spegeln”, svarar han. 

Stefan Eklund
Chefredaktör Borås Tidning

Fotnot: Artikeln har tidigare varit införd i Borås Tidning

Yehuda Shaul, före detta officer i israeliska armén, är en av grundarna av Breaking the 
silence, som samlar in vittnesmål, från soldater, om militära övergrepp mot den palestinska 
befolkningen. Hans guidade turer bland bosättare i Hebron är inte populära hos armén.  
Foto: Stefan Eklund.
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Jan-Olof inmurad 
Hur gick det till när jag hamnade på muren i Betlehem, har många undrat som 
varit där och andra som sett det på bild i olika sammanhang.

Jag var på besök i Betlehem och på gatan vid muren stötte jag på en fotograf 
från Tjeckien, boende i Österrike, som med en assistent var på reportageresa. 

Fotografen presenterade en idé som han hade och visade mig några bilder. 
Det var porträttbilder på personer från olika delar av världen där ordet bröder 
på olika språk stod i pannan. 

Kanske var det den kända versen om Kain och Abel i Första Mosebok ”Ska 
jag ta hand om min bror?” som inspirerat honom.

Han fick skriva ”brother” i pannan på mig, tog bilden, torkade bort texten 
och vi sa "hej då" till varandra. Kanske skulle det bli en slags fotobok eller ett 
fotocollage på internet om förbrödring.

Två meterstora porträttbilder satt en morgon på muren, berättar en flicka 
som jobbar i en affär mitt emot. 

Den ena troligen på en jemenitisk judisk rabbin med texten på arabiska och 
den andra på en svensk biskop! Och budskapet är tydligt – broderskap ska 
byggas trots murar och gränser. 

Jan-Olof Johansson
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Judar, kristna och muslimer 
– tillsammans för rättvis fred
Kairos Palestina - Sverige har tagit initiativ till att göra ett Palestina-
Israel seminarium i Sjöviks folkhögskola den 15–17 juni 2018 på temat 
”Rättvis fred i Palestina och Israel kräver mod och handling”.
Målet är att stärka ett samarbete mellan judar, muslimer, kristna i arbetet för en 
rättvis fred.
Tider: Start fredag 15 juni klockan 17 med middag. Avslutning söndag 17 juni med 
eftermiddagsfika.
Boende och priser: Rum på Sjöviks folkhögskola. Preliminärt pris är 1600 kr/person 
för helinackordering i dubbelrum. 2100 kr för boende i enkelrum. En önskan är att 
kunna erbjuda 1200 kr/person för deltagare under 25 år. Om det lyckas, beror på 
hur många organisationer som kan vara med och subventionera för ungdomar.
Kost: Vegetarisk mat + fiskrätter vid lunch och middagar.
Resa till Sjövik: Man kan åka tåg till Avesta/Krylbo station. 1,5 tim från Stockholm 
C. Vi ordnar hämtning vid stationen med minibuss om man anmäler ankomsttid. 
Vägbeskrivning www.sjovik.eu
Arrangör: Kairos Palestina – Sverige i samarbete med Västerås stift, JIPF, PGS m.fl.
Internationella gäster:
Arik Ascherman, rabbin och aktiv i samarbetet mellan judar och palestinier för en 

rättvis fred. 
Naim Ateek, grundare av Sabeel befrielseteologiska centrum i Jerusalem.
Omar Barghouti, aktiv för mänskliga rättigheter och globalt ickevåld, bor i Israel. 

Anmälan om intresse att deltaga till pastorhammar@gmail.com Skriv Sjövik i 
ämnesraden!

Anmälningsuppgifter mailas ut senare. 

Svenska Jerusalemsföreningens
Årshögtid 2018

Söndagen den 28 januari i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm

Kl. 11.00 Högmässa. Predikant är biskop emeritus Jan-Olof Johansson. 
Kontraktsprosten och kyrkoherden Sven Milltoft är celebrant.
Kl 12.30 Kyrkkaffe i församlingshemmet på Jungfrugatan med 
föredrag av författaren Anita Goldman – Jerusalem & jag. 
Det är också titeln på hennes senaste bok som recenserades  
i denna tidskrifts förra nummer.
Därefter årsmöte till vilket härmed kallas och inbjuds.

Varmt välkommen!
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Bok av israelisk professor

Israel – i skuggan av ockupationen
Det folkrättsbrott som oftast kommer i förgrunden i Det Heliga landet är 
Israels ockupation av Palestina. 

I mer än femtio år har ockupationen fortgått och den är i dag entydigt olaglig - 
den kan inte betraktas som tillfällig med den fortsatta bebyggelsen av israeliska 
bosättningar på ockuperad mark. Det är också förbjudet enligt folkrätten att erövra 
markområden med våld. Kolonisation och ockupation av Palestina är därmed det 
som oftast kommer i förgrunden när vi samtalar om förhållandena i området. 

Men hur ser situationen ut inom 1967 års gränser? Hur ser situationen ut i själva 
Israel?

Det är en viktig fråga att försöka klargöra av flera skäl. Inte minst den internatio-
nella ickevåldsrörelsen lyfter frågan genom sina tre mål för globala påtryckningar:
1.  Att ockupationen upphör
2.  Att diskriminering inom Israel upphör
3.  Att palestinska flyktingar får rätt att återvända

För att få en beskrivning av situationen i själva Israel vänder jag mig till en isra-
elisk sociolog, uppväxt i Marocko i sefardisk judendom. Eva Illouz är professor i 
sociologi vid Hebrew University i Jerusalem. 

Hennes bok Israel – sociologiska essäer utgavs på svenska år 2016 på Daidalos för-
lag. Särskilt i ett av kapitlen, Är Israel för judiskt?, skildras med inlevelse vad som 
gör Israel till ett tveeggat land att leva i för dess olika invånare och inte minst för 
de arabisk-palestinska medborgarna i själva staten Israel. 

Oavbruten rasism
Israel är ett land som oavbrutet praktiserar rasism, menar Eva Illouz. Visserligen är 
landet en demokrati men inte en liberal demokrati där minoriteter kan representera 
landet i stort. Tvärtom kan fulla medborgerliga rättigheter åtnjutas enbart av dem 
dem som är judar. 

Staten kan inte försvara alla invånare på ett likvärdigt sätt och detta beror på den 
starka affiniteten mellan judendomen som religion och staten som landet präglas av. 

Eva Illouz skriver : ”Jag vet inget annat land som skulle ha accepterat detta slags 
system som stammar från en ursprungsmytisk föreställning om en religiöst base-
rad etnicitet.” Ojämlikheten gäller inte enbart mellan arabiska palestinier och judar 
utan även mellan judar. De ultraortodoxa troende betraktas som en egen ”kast”, 
befriade från arbete och från militärtjänstgöring. 

Moraliskt motbjudande
Förklaringen till situationen hämtar Eva Illouz ur det faktum att den judiska 
nationalismen uppstod i diasporan där judar var avgränsade från icke-judar på ett 
sätt som var förståeligt i en diasporasituation men inte i en stat som bör präglas 
av universella värden. Slutomdömet om Israel som stat är skarpt: ”En judisk stat 
som baseras på en judisk identitet hade inte kunnat bli något annat än den är idag: 
moraliskt motbjudande för liberala västeuropéer, en källa till djup ojämlikhet mel-
lan judar och araber och till en obegriplig ojämlikhet bland judarna själva och, 
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vilket är ännu värre, en stat som på ett naturligt sätt använder rasism i sin dagliga 
verksamhet.” Mycket av det judiska går att behålla, menar Illouz, om det förenas 
med universalism och lika rättigheter för alla och jämlikt medborgarskap. 

Det är djupt tragiskt att lyssna till Eva Illouz reflektioner över att kunna prakti-
sera sin judiska tro. I Marocko under uppväxten gick det bra. I det sekulära Frank-
rike gick det bra, även om religionen hänfördes till det privata. I USA med sin upp-
skattning av olika identiteter fick den judiska religiositeten en självklar plats, men 
inflyttad till Israel tog det stopp för Eva Illouz att praktisera judendomen eftersom 
den var och är så starkt förbunden med rasism i själva Israel. 

Självklart ska den ekumeniska rörelsen fortsätta arbetet mot ockupationen av 
Palestina, men därmed inte heller glömma situationen i själva Israel. De palestinier 
som bor där talar ofta om en apartheidliknande situation. Eva Illouz använder inte 
begreppet men jag tror att det är rättvist att säga att hon beskriver fenomenet. 

Judisk kritik mot Israels politik starkare utanför landet
Kritiken mot staten Israels politik är i dag ofta starkare utanför Israel än inne i 
själva Israel. Inte minst den amerikanska organisationen Jewish Voice for Peace 
framträder som en stark aktör. 

Dess ledare, tillika rabbin, nekades tidigare i år inresa i Israel på grund av stödet 
till bojkott, desinvesteringar och sanktioner, BDS. Inom Israel ljuder ännu flera 
röster som utövar stark självkritik som judiska israeliska medborgare. 

Journalisterna Gideon Levy och Amira Hass gör ett enastående arbete liksom 
den israeliska människorättsorganisationen B`Tselem. 

Trakasserier förekommer men ännu så länge är Israel så mycket en demokrati att 
vissa kritiska röster får höras. 

Till dessa hör även Eva Illouz.  
Anna Karin Hammar

Brännande frågor i Israel/Palestina
– studiedag med Sabeels årsmöte
 
Lördagen den 10 mars 2018 i Missionskyrkan i Uppsala kl 10–16.30
Ur programmet:
Andakt med Torbjörn Bådagård
Föredrag om sionismen av Bernt Jonsson
Föredrag om apartheid och folkrätten av Anna Karin Hammar
Berättelser från Witness Visit med Sabeel Jerusalem
Studier i Naim Ateeks senaste bok ”Palestinian Theology of Liberation,  
The Bible, Justice and the Palestine-Israel conflict”
Årsmöte med Sabeels vänner i Sverige kl 15-16.30
Arrangörer: Uppsala Missionsförsamling, Palestinavänner i Uppsala,  
Kairos Palestina - Sverige och Sabeels vänner i Sverige.
Anmälan: Till kenneth.kimming@gmail.com eller pastorhammar@gmail.com 
senast den 25 februari
Kostnad: självkostnadspris (fika och lunch)
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Status Quo som chimär
Sublimeringens konst – förmågan till bortträngning – är det som enligt 
den israeliska författaren David Grossman bidrar till att vi vare sig ser 
eller förstår ockupationen av palestinska områden.

Matts Mattsson levererar med sin bok Status Quo? En berättelse 
om ockupation, mot stånd och solidaritet i Palestina och Israel (Dai-
dalos 2017) en motsats till denna konst.

Det är en sakligt och personlig betraktelse, upplevd på plats i 
det ockuperade Palestina. Berättad med eftertanke och reflektio-
ner kring politik, etik och solidaritet.

Från kibbutz till ekumenisk följeslagare
År 1965, två år innan sexdagarskriget bröt ut, arbetade Matts 
Mattsson som volontär på kibbutzen Hulata i norra Israel. 
Femtio år senare återvänder han som ekumenisk följeslagare 
till det ockuperade Betlehemsområdet. Mattssons betraktelser 

fyller de stora skeendena i den långa konflikten med innehåll och väver samman 
historien med nuet och individuella 
öden, brustna drömmar och vardaglig 
realitet under ockupation. 

Matts Mattsson, docent i pedago-
gik vid Stockholms universitet, har 
tidigare arbetet med och skrivit om 
lokal demokrati och aktionsforsk-
ning, och det återspeglas i boken. 
En stor behållning är därför delarna 
som behandlar hur ockupationens 
vardag formar ett kreativt icke-våld-
motstånd i det palestinska samhället. 
Även olika människorättsgruppers 
strategier lyfts fram på ett bra sätt.

Omar gräver tunnel för att komma 
till sitt eget hus
En berättelse som fastnar handlar 
om Omar som tvingas använda en 
grävd tunnel för att komma till och 
från sitt hus. Det ligger på ”fel sida” 
av muren som omgärdar Västban-
ken och på det område israeliska 
myndigheter kallar ”utvidgade 
Jerusalem”. Här får Omar och 
hans familj inte vistas utan speci-
ella tillstånd. Ockupationsmakten 

Historiker och 
frilansjournalist. 
Tidigare boende i 
Jerusalem.
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hotar att demolera huset och vill att han ska flytta till den ”palestinska sidan”. Men 
Omar vägrar eftersom marken och huset har tillhört familjen i generationer. 

Det här är en apartheidliknande tillvaro där absurditet blandas med lika stor del 
tragik. Vad är egentligen alternativet för Omar och hans familj, förutom att tvingas 
fly? 

Och så till titeln, ”Status Quo?”. Matts Mattsson menar att uttrycket har återkom-
mit med jämna mellanrum under den långvariga konflikten, inte minst efter 1967 
års ockupation av Västbanken. Allt för att ge sken av att tillvaron verkar stå stilla 
här. 

Det är verkligen inte Status Quo
Ingenting kan vara mer felaktigt, konstaterar han krasst.

Vem bryr sig längre om att palestinierna alltjämt förnedras av israelisk militär, får 
sina olivträd nerhuggna, hus demolerade och marken stulen för att kunna bereda 
vägen för än mer israeliska bosättare? Det ger inte längre några rubriker och folk-
rätten har tagit time-out.

Sublimeringskonsten biter sig fast. Det visar Matts Mattsson med tydlighet. 
Erik Törnlund

Status Quo? Palestinskt hus i Betlehem som demolerats av israelisk militär. 
Foto: Erik Törnlund.
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Lutherska kyrkans konstskolas  
nya stipendiater och Sverigebesök

Dar al Kalimas Vänner bildades för tre år sedan för att stötta pales-
tinska elevers konstutbildning. Stipendierna ger möjligheter för elever 
som annars aldrig skulle få chansen. Inger Jonasson träffade studen-
terna och pratade med dem om deras framtidsdrömmar och hur sti-
pendierna hjälpt dem. 

Vi träffas i universitetets cafeteria. Här pratas livligt och atmosfären känns öppen 
och tillåtande. Flera av de muslimska flickorna tar av sjalen så fort de kommer 
innanför dörren till universitetet. 

Jag är här för att träffa de fem nya stipendiaterna som DAKs (Dar al Kalima Uni-
versity College of Arts and Culture) ledning valt ut och blir glad när jag ser att fyra 
av dem gick min akvarellkurs tidigare i år. 

Sextio timmars akvarellundervisning ingår i utbildningen men eftersom det är 
brist på lokala akvarellmålare brukar jag åka till Betlehem och hålla i den kursen. 

Det är tredje gången som föreningen Dar al Kalimas Vänner delar ut stipendier 
till konststudenter vid DAK. Dessa elever skulle inte ha möjlighet att studera här 
annars. Kostnaden är hög och universitetet, som drivs av den lutherska kyrkan, 
måste följa den palestinska myndighetens regler för högre utbildning. 

Studierna bättre än förväntat
Stipendierna hjälper till att betala delar av kostnaden. Hälften av summan går 
direkt till universitetets kostnader för utbildningen och den andra halvan får stu-
denterna efter utfört praktiskt arbete vid universitet. 

Fr vänster: Wafa, Mohammed, Diala och Dia.
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När jag nu träffar eleverna i cafeterian är det inte i egenskap av deras akvarel-
lärare, utan för att fråga vad de tycker om studierna. 

Uppfyller utbildningen deras förväntningar?
– Ja, nästan säger Diala Shomaly men jag behöver mer övning. 
Wafa Alabiat instämmer med Diala men säger att utbildningen ger 80 % mer än 

hon väntat sig. 
Det är bra att också få lära sig teoretiska ämnen som historia och antropologi t ex. 
Muhammad Obeidallah tycker också att den gett mer än han väntat sig. 
Manal Al Azza trodde att det skulle bli svårt, men fann att det var lättare än 

hon trott. Hon tycker särskilt om alla ämnen som har med färg att göra, färgteori, 
akvarell m.m. 

Dia Iddin abd el Karim kom för att studera konst, men fick dessutom teori som 
öppnat ögonen för mycket annat i livet. Han vill dock ha mer av konstämnena. 

Konstutbildning med humaniora
I utbildningen ingår flera teoretiska ämnen, som till exempel filosofi, psykologi, 
religion, religionshistoria, palestinsk/israelisk och europeisk historia och konst, 
politik, engelska och arabiska språken, data- och bibliotekskunskap och marknads-
föring.

Alla tyckte att variationen av de konstnärliga ämnena var bra, till exempel mål-
ning, skulptur, att hitta sin egen stil. 

Hur vill de använda utbildningen i framtiden då? Fyra svarade att de vill starta 
workshops, arbeta med någon organisation eller undervisa i skolor för att ge unga 
möjligheten att upptäcka sina talanger. Alla vill förstås också själva bli konstnärer.

Konstskolans studenter målar i Beit Sahour. Foto: I Jonasson.
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Tre studenter på Sverigebesök
Med anledning av Böneveckan för fred i Israel och Palestina som inföll 17-24 
september inbjöd Lunds stift i samarbete med Sensus tre palestinska studenter att 
medverka vid ekumeniska bönegudstjänster under temat ”mitt skapande ger liv 
och styrka”. 

De fick också tillfälle att besöka skolor och konstgallerier m.m. 
Sally Azar är från Jerusalem och studerar teologi i Beirut på Near East School 

of Theology, Varvara 
Abd Elrazak bor i Beit 
Hanina och Mohamad 
Mostafa i Beit Sahour. 

Sally hoppas bli den 
lutherska kyrkans för-
sta kvinnliga präst. 

Varvara och Moha-
mad avslutade sina 
studier med en Bac-
helor (BA) i konst 
vid DAK i somras. 
Mohamad är en av 
de studenter som fått 
vänföreningens sti-
pendium.

Efter böneveckan 
fortsatte Varvara och 
Mohamed till Nykö-
ping och Stockholm 
inbjudna av Kerstin 
och Hans Forsberg 
(i Nyköping), Stock-
holms stift och DAKs 
vänförening. De fick 
flera tillfällen att 
berätta om DAK, sin 
utbildning och visa 
prov på filmer och 
bilder från sina exa-
mensprov. 

Även besök till 
Konstfack och Kung-
liga Konsthögskolan 
hanns med. 

I Södermanlands 
Nyheter fick de berät-
ta om sig själva på en 
helsida. 

Inger Jonasson
Wafa och Ala i målartagen utanför Betlehem. 
Foto: I Jonasson.
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Bakgrund
•  Dar al Kalimas Vänner bildades hösten 2014 av en grupp svenskar som besökt 

institutionen i samband med en studie- och målarresa som anordnats av Inger 
Jonasson och Kerstin Forsberg. 

•  Inger har varit utsänd av Svenska kyrkan och undervisat på DAK sedan dess 
start 2006.

Välkommen som medlem i  
Dar al Kalimas vänner  

– enskilt eller som grupp. 
När du stöder föreningen bidrar du till att fler studenter kan få ett stipendium 

Medlemskostnad: 100 kronor/år eller 150 kronor/par/familj/grupp 
Betala in din medlemskostnad till Bankgiro 591-2258 och glöm inte att skriva 

ditt namn! 
Dar al Kalimas Vänner Org.nr 802491-7307 
Ordförande: Inger Jonasson 
e-post: i.jonasson46@gmail.com 
mobil 0720-21 76 20 

De tre studenterna på besök i Fosie kyrka i Malmö. Fr v Sally Azar, från Jerusalem som 
hoppas bli Palesti nas första kvinnliga präst, Varvara Abd Elrazak som bor i Beit Hanina 
och Mohamad Mostafa som bor i Beit Sahour. Foto: LM Adrian.
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Nu har också pojkar börjat i Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem. 
Foto: J-O Johansson
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Julkollekt till Betlehem
Många församlingar tycker att Den Gode Herdens skola i Betlehem är ett fint kol-
lektändamål under julen. Många vill ge en julgåva till dagens Betlehemsbarn.

Här finns en kollektvädjan att läsa eller att använda fritt då kollekt tas upp till 
Den Gode Herdens skola. 

Kollektvädjan
Dagens Betlehemsbarn hoppas på fred!

På Den Gode Herdens skola i Betlehem går 350 flickor och några pojkar från 
förskola till och med gymnasiet. De säger att deras drömmar formas där med 
hopp om en framtid i fred.

Skolan är en öppning både mot framtiden och omvärlden då Betlehem lig-
ger instängt bakom en säkerhetsbarriär av mur och stängsel.

Den Gode Herdens skola är en Skola för fred där man får lära sig att leva 
tillsammans oavsett tro och religiös övertygelse.

Tack för den gåva ni vill ge för att Den Gode Herdens skola ska kunna 
fortsätta att vara ”världens bästa skola” som eleverna tycker och en skola för 
rättvisa och fred!

Växjö i adventstid 2017
 Jan-Olof Johansson Lars Aldén Göran Rask
 ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, 
 biskop emeritus prost stiftskonsulent

 

Vill Du bli fadder till en av eleverna 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 elev som Du är fadder till 
och kan få en personlig kontakt med.
  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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Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen
1 september 2016–31 augusti 2017
jämfört med motsvarande period 2015–2016

31/8 2017 31/8 2016
Medlemsgåvor 63 300 59 250
Faddergåvor 295 997 282 015
Gåvor till skolan 838 804 697 818
Skolan, minnesgåvor 49 190 184 947
Skolan, födelsegåvor 52 326 38 490

Testamentsmedel 0 10 000
Gåvor till sjukhuset 54 050 83 100
Övriga gåvor 41 335 29 800
Kollekter 1 511 714 1 476 835
Summa: 2 906 716 2 862 255

Inkomna gåvor 1 sept–31 okt 2017
På födelsedag för
Lars Bryntesson, Christina Klingspor, Allan Eriksson, Börje Erdenskog, Jan Odencrantz. 

Till minne av
Inger Andersson, Ann-Mari Lindberg, Anita Jansson, Mary Larsson, Eva Nylén, Karin Ols, 
Stina Johansson, Bo Larsson, Rune Källdin, Rolf Jansson. 

Tack för alla gåvor "i stället för blommor…"
... vid födelsedagar, dödsfall och andra tillfällen! 

Vi vill påminna om att det är viktigt att få veta vart minnesblad/tackbrev skall 
sändas. Ange namn och adress! 

Om det inte finns plats att skriva när gåvan betalas in, så sänd om möjligt en 
epost till sydvind@gmail.com eller ring Ulla-Stina Rask, tel 070-656 34 67.

1/9–31/10 2017 1/9–31/10 2106
Medlemsgåvor 9 200 6 300
Faddergåvor 31 150 45 310
Gåvor till skolan 74 463 138 729
Skolan, minnesgåvor 31 300 12 990
Skolan, födelsegåvor 3 450 13 150
Övriga gåvor 0 4 000
Kollekter 59 636 52 529
Summa: 209 199 273 008
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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 Jerusalemsförening-
en 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 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 Jerusalems-
föreningens sekr Lars Aldén,  
0730-62 12 05, lars.ot.alden@gmail.com

VILLKOR FÖR AUTOGIRO



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.
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Tryck och layout: CA Andersson 0414-146 00

Glöm inte att meddela ny adress när ni flyttar!


