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Nu är vi i början av ett nytt läsår på vår skola i Betlehem. Foto: Torgil Toft.
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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 
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. Den 

skickas till präster och diakoner i Svenska kyrkan samt till den som gett en gåva till 
Svenska Jerusalemsföreningen.

Adressregistret används enbart för Svenska Jerusalemsföreningens verksamhet. 
Du som inte får tidskriften hem till dig men vill ha den kan meddela  

sydvind@gmail.com eller sätta in en gåva till Svenska Jerusalemsföreningen på  
Bg 401-3330 och på talongen ange ”ny medlem”. 

Medlemsavgiften i Svenska Jerusalemsföreningen är 150kr/år, eller livslångt 3000 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 26 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 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

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

Utmaning att vara en skola för fred
Tack till alla som hjälpt till att nå bra resultat, även 
om det skulle behövts mer under verksamhetsåret 
2017/2018 trots färre julkollekter, även om det skulle 
behövts mer.

Många församlingar låter kollekten på julafton gå 
till Den Gode Herdens skola. I julas inföll julafton på 
en söndag och då var kollektändamålet fastställt av 
Svenska kyrkans centrala styrelse. Det var anledning-
en till att julens kollektintäkter blev mindre.

Men många, både enskilda och församlingar, har 
tagit fasta på vår vädjan om gåvor under våren och 
sommaren. Tack än en gång till er alla!

Nu är vi i början av ett nytt läsår på vår skola i Bet-
lehem och ett nytt verksamhetsår för vår förening. Utmaningarna är desamma och 
behovet av en skola för fred är på intet sätt mindre. 

Lärarna och rektor har stora och krävande uppgifter framför sig. Ambitionen är 
fortfarande att eleverna ska få en så god undervisning som möjligt för kommande 
studier och inför framtiden som inte minst i denna del av världen är synnerligen 
oviss.

Rektor Aida Abu-Muhor.
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Ni som besökt skolan har alla mött rektor Aida Abu-Muhor. Hon gör alltid ett 
kraftfullt och engagerat uttryck. Ni vet kanske också att hon är på väg in i pensions-
åldern och jag får ofta frågan om hon är kvar i tjänst. Det är hon och kommer så att 
vara under ett par år till.

Den lokala skolkommittén behöver förnyas och under detta år kommer nya leda-
möter att tillsättas. Ordningen är den att Svenska Jerusalemsföreningens styrelse 
utser den lokala kommittén som på uppdrag av föreningen driver skolan med stort 
eget ansvar. 

Besök på skolan är alltid välkommet. Önskar man besöka skolan finns kontakt-
uppgifter på sista sidan här i tidskriften. Det går bra att kontakta skolan direkt eller 
vem som helst av oss som finns med på adresslistan så förmedlar vi kontakten med 
skolan.

Med önskan om ett bra läsår för eleverna och lärarna på Den Gode Herdens skola 
i Betlehem och om fortsatt stöd och engagemang här hemma för skolan ser vi fram 
emot detta nya år för vår Skola för fred i Fredsfurstens egen födelsestad. 

Jan-Olof Johansson
Ordförande, Biskop emeritus 
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Omstridd lag antagen i Israel
Kyrkorna i Israel och de ockuperade palestinska territorierna reagerade 
med rädsla och oro över den nya grundlag som det israeliska parlamentet 
Knesset antog den 19 juli 2018 med röstsiffrorna 62 för och 55 mot efter 
flera timmars upprörd debatt. 

Den nya grundlagen slår tydligt fast att landet Israel är det judiska folkets national-
stat. ”Det här är vår stat, den judiska staten”, sa premiärminister Benjamin Neta-

Många hus i Jerusalems gamla stad är märkta med denna symbol, vilken visar att huset ägs 
av det grekisk-ortodoxa patriarkatet. I husen finns skolor, kontor och helt vanliga lägenheter 
som församlingens medlemmar kan hyra. Foto: J-O Aggedal.
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nyahu och fortsatte, ”vi har 
slagit fast i lagen den grund-
läggande principen om vår 
existens. Israel är det judiska 
folkets nationalstat, som res-
pekterar alla medborgares 
individuella rättigheter”.

Oro bland minoriteter
Vad lagen konkret kommer 
att betyda får framtiden utvi-
sa. Oron är dock stor bland 
kristna, muslimer, druser 
och andra minoriteter. Kyr-
koledarnas kommentarer 
ger uttryck för sorg och oro 
men även för kampvilja och 
stolthet över att landet även 
tillhör tillhör dem. Det latin-
ska patriarkatet menar att 
den nya grundlagen strider 
mot Israels egen självstän-
dighetsförklaring, som inne-
fattar åtaganden att "främja 
utvecklingen av landet till 
gagn för alla sina invånare" 
för att "säkerställa fullstän-
dig jämlikhet av sociala och 
politiska rättigheter till alla 
sina invånare oavsett reli-
gion, ras eller kön", "garan-
tera religionsfrihet, samvete, 
språk, utbildning och kul-

tur” samt ”vara trogen mot principerna i Förenta nationernas stadga". 
Kyrkornas världsråds generalsekreterare Olav Fyske Tveit påpekar att lagen 

handlar om människorna i ett område som kallas det Heliga landet med heliga 
platser för tre världsreligioner. Vidare betonar han att det inte kan vara rimligt 
att en tro och ett folk ställs mot de andra, även fortsättningsvis måste till exempel 
Jerusalem vara en stad med tre religioner och två folk.

Kyrkoledarnas kritik
Den grekisk-ortodoxe patriarken i Jerusalem Theophilos III observerar att den nya 
lagen inte nämner de kristna och muslimer som bott i landet före och sedan staten 
Israel grundades för 70 år sedan. Den nya lagen, menar Theophilos, "stärker insti-
tutionaliseringen av rasism och eliminerar hopp om jämlikhet ". 

Biskopen i den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och Det Heliga Landet, 
Sani Ibrahim Azar, säger att lagen är ”fundamentalt splittrande, rasistisk och 

Biskop Ibrahim Azar menar att den nya lagen är funda-
mentalt splittrande, rasistisk och destruktiv. 
Foto: LM Adrian.
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destruktiv". Biskop Azar påpekar vidare att den nya lagen "avsiktligt utesluter 
de 1,5 miljoner medborgare i Israel som identifieras som arabiska israeler" och 
den "ignorerar närvaron av medborgare och invånare som är medlemmar i andra 
religiösa grupper än den judiska och som gör betydande insatser i det israeliska 
samhället”.

I ett uttalande från det latinska patriarkatet i Jerusalem betonas att "lagen inte ger 
några konstitutionella garantier för de inhemska kyrkorna och andra minoriteters 
rättigheter i landet". Patriakatet menar att lagen skickar en otvivelaktig signal till 
de palestinska medborgarna i Israel att ni inte hör hemma i detta land. När lagen 
nedgraderar arabiskan från ett officiellt språk till ett språk med ”en speciell status” 
förstärks signalen: här hör ni inte hemma!

Risk för fler bosättningar
Kyrkoledarna lyfte även fram farorna med att den nya lagen föreskriver att "staten 
ser utvecklingen av judiska bosättningar som ett nationellt värde och att staten 
kommer att verka för att uppmuntra och främja upprättandet och konsolideringen 
av ytterligare bosättningar”. 

Kyrkoledarna har svårt att förstå hur uppmuntrandet och främjandet av segrege-
rade, monokulturella, monoreligiösa samhällen i Israel och eller inom det palestin-
ska territoriet, i form av judiska bosättningar, leder staten Israel mot en fredligare 
framtid. Patriarken Theophilos uttrycker oro över att den nya lagen kommer att 
göra det lättare för bosättningsgruppers försök att överta kyrkligt ägda fastigheter 
i Jerusalem och på andra platser. 

Mänskliga rättigheter
Peter Prove, chef för avdelningen för internationella frågor vid Kyrkornas världs-
råd, påpekar att en annan av Israels grundläggande lagar om mänsklig värdighet 
och frihet, som antogs år 1995, föreskriver "mänsklig värdighet och frihet som 
grundläggande värderingar för staten Israel". Även om denna lag inte uttryckligen 
innehåller flera grundläggande och internationellt erkända mänskliga rättigheter 
såsom yttrandefrihet, församlingsfrihet eller religionsfrihet, erkänns ändå vikten 
av skydd av mänsklig värdighet och rättigheter i den demokratiska och judiska 
staten Israel. 

Prove ifrågasätter att de båda lagarna har möjlighet att samspela med varandra 
och att det därmed finns risk för att rättssäkerheten äventyras. Flera judiska ledare 
såväl i Israel som runt om i världen har också uttryckt oro över vilka konsekvenser 
lagen kommer att få för israelernas demokrati. Kritikerna menar att den nya lagen 
"väcker betydande frågor om regeringens långsiktiga engagemang för Israels plu-
ralistiska identitet och demokratiska natur". 

Jan-Olof Aggedal, Lund

Källor:
The Jerusalem Post
The Middle East Council of Churches Newsletter
World Council of Churches Newsletter
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Maria Leppäkari:

Kommunikation och dialog
i centrum på STI
”Det är så berikande att få se ansikten till alla dem som vi korresponderar 
med per e-post”, säger den lokalt anställda medarbetaren när vi går ner-
för trappan i Kyrkans hus i Uppsala. 

För oss som arbetar vid Svenska Teologiska Institutet (STI) i Jerusalem är kommu-
nikationen med Kyrkokansliet av avgörande betydelse.

Institutet är en enhet i kansliets organisationskarta, varför den administrativa 
personalen på institutet gjorde ett tredagars besök till Sverige i augusti 2018.

Utöver det dagliga arbetet i Jerusalem påverkas vardagen på STI av samarbetet 
med centraladministrationen i Uppsala. Vi kommunicerar med IT-administratio-
nen, med ekonomiadministrationen, med fastighetsadministrationen och många 
fler verksamheter i huset. 

Institutet är en av de vackraste byggnaderna i Jerusalem. Foto: LM Adrian.
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Därför är det viktigt att förstå hur helhetsbilden av de många enheterna ser ut 
och hänger samman.

Vi bärs av dialogen
I Jerusalem profileras vi som plattform för dialog. För oss som arbetar på STI gäller 
dialogen inte enbart i teori eller i det akademiska studiet av fenomenet, vilket utgör 
kärnan i vår kursverksamhet. Dialogen för oss i vår arbetsvardag är praktisk och 
tar sig konkreta uttryck i kommunikation och interaktion i arbetslaget. Våra lokala 
medarbetare, den lokalt anställda personalen representerar de tre trossamfunden i 
staden: judendom, kristendom och islam.

Kring fikabordet i STIs vackra trädgård samlas svenskar, en finländare, israeler 
och palestinier. Vår lilla kulturella kompott öppnar upp en gemenskap som bidrar 
till möjligheter samtidigt som den skapar utmaningar. Svenska kyrkan utsända till 
STI från Sverige består av en direktor, en manager, en präst och en assistent – volon-
tär, som det enligt tradition kallas. Från Jerusalem kommer åtta lokalt anställda.

Nyckeln till dialog i vårt arbetslag är det förtroende vi har för varandra. Ett för-
troende som bidrar till institutets utveckling. 

Ibland får vi frågan om den interkulturella miljön i arbetslaget skapar extra 
utmaningar. 

Då svarar vi att det är människor, inte kulturer, som möts. Naturligtvis finns det 
dagar då det hettar till i dialogen medarbetare emellan. Då hjälper vi varandra att 

Maria Leppäkari är direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Foto: LM Adrian.
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bygga broar över de kommunikationsklyftor som uppstår. Det är ett sätt för oss att 
fördjupa förståelsen för varandra.

Svenska teologiska institutet har verkat i Tabor huset sedan 1951 med uppdraget 
att fördjupa den teologiska förståelsen mellan kristendom och judendom. Institutet 
är en fysisk plattform där vi inbjuder till dialog och möten mellan representanter 
för de tre olika trosriktningarna i Jerusalem.. Vi arbetar med frågor som aktualise-
ras i interkulturella möten oss människor emellan. 

Maria Leppäkari, 
direktor vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem

Teambuilding med STIs mångkulturella arbetslag. Foto: STI.
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Biskop Åke Bonnier:

Jag tror på dialog
Jag är en vän av Israel. Det torde inte vara någon större nyhet. Min egen 
släkt har judisk bakgrund och på något sätt känner jag mig ”hemma” i 
det landet – eller snarare i Det Heliga Landet – Israel och Palestina. 

Jag gläds över att jag får möta judendom, kristendom och islam så nära varandra 
– inte minst i Jerusalem. Det påminner mig om att det bara finns en Gud och att 
Gud inte är religiös. 

Samtidigt gläds jag över möjligheten att få vandra i Jesu fotspår och fördjupa min 
relation med Honom som är sann Gud och sann människa. 

Jag gläds över möjligheten att få studera på Svenska Teologiska Institutet – en av 
de vackraste byggnaderna i Jerusalem enligt dem som förstår sig på arkitektur – 

Biskop Åke Bonnier har morgonandakt vid Frestelsernas berg utanför Jeriko.
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och där fördjupa den judisk-kristna dialogen och dessutom få möta representanter 
för andra kyrkofamiljer och också förstå mer av islam. Allt detta är så viktigt!!

Jag sörjer muren
Samtidigt sörjer jag över att det påstås vara nödvändigt med en barriär (mur och 
taggtråd) mellan Israel och Palestina. Jag sörjer över att mina judiska syskon inte 
ges tillfälle att leva i enhet med mina kristna syskon, att israeler och palestinier 
tvingas leva i rädsla för varandra och delvis delges skeva bilder av varandra. Jag, 
liksom så många, längtar efter fred och försoning i Mellanöstern och inte minst i 
konflikten i Det Heliga Landet.

Därför är jag tacksam att Svenska kyrkans internationella avdelning (ACT-Svens-
ka kyrkan) har gett ut biskop Munib Younans bok ”Tillsammans för fred och rätt-
visa”. Den boken finns att beställa via Svenska kyrkans internationella avdelning. 

Biskop Younan var tidigare biskop i Det Heliga landet och Jordanien. Han var 
dessutom ordförande i Lutherska Världsförbundet och var en av dem som under-
tecknade det historiska dialogdokumentet gällande den lutherska kyrkofamiljen 
och den romersk-katolska kyrkan.. Undertecknandet skedde i Lund den 31 oktober 
2016 då också påven Franciskus var med och undertecknade samma dokument. 
Det heter i svensk översättning ”Från konflikt till gemenskap” och finns att ladda 
ned på nätet.

För en rättvis fred 
Biskop Younan har alltid stått upp för dialog, för en rättvis fred och försoning där 

Från dialogmötet i Lund 2016.
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två folk och tre religioner 
ska kunna leva tillsammans. 
Han har aldrig gett upp dia-
logen, alltid varit ihärdig 
och genom sitt liv vittnat 
om vikten av att älska Gud 
över allting och sin nästa 
som sig själv.

När jag läser hans bok 
som består av elva tal som 
han hållit i olika sam-
manhang och ett brev till 
Donald Trump blir jag 
inspirerad på olika sätt, 
att i ord och handling ver-
ka för fred och försoning 
tillsammans med många 
andra. I den tid vi lever 
behövs verkligen detta – 
också på hemmaplan – 
där mångfaldens kultur 
måste vara möjlig. 

Jag håller inte med 
biskop Younan i allt och 
det behöver en inte göra. 
Han skriver och talar 
utifrån den verklighet 
han lever i och somliga 
kanske skulle säga att 
det är en partsinlaga. Men låt 
oss lyssna till den inlagan. Och låt oss tillsammans med biskop Munib Younan 
stå upp för ett försonande tillsammansskap som inte handlar om raketer, brandbal-
longer och militära insatser som drabbar civila. Jan Eliasson, tidigare biträdande 
generalsekreterare i FN, sa i en tidningsintervju att det viktigaste ordet i interna-
tionella konflikter är ”tillsammans”. Detta tillsammansskap är just vad biskop 
Younans bok andas.

Jag är en vän av Det Heliga Landet och denna bok inspirerar och är oerhört 
viktig för mig med min judiska bakgrund och min kristna bekännelse i min kärlek 
till Det Heliga Landet – Israel och Palestina och förhoppningsvis blir den viktig för 
Dig och många många andra. 

+Åke Bonnier, biskop i Skara stift

https://
webbshop.svenskakyrkan.se/munib-a-younan-tillsammans-för-rättvisa-och-fred

BISKOP MUNIB ANDRIA YOUNAN växte upp i Jerusalems gamla stad som flykting i sitt eget land. Han utbildade sig till pastor i Finland, prästvigdes i Jerusalem 1976 och var pastor i Ramallah innan han blev biskop för sin kyr-ka den Evangelisk Lutherska kyrkan i Jorda-nien och det Heliga landet vilket han var åren 1998–2017. Han var president, ordförande för Lutherska världsförbundet 2010–2017. Biskop Munib A. Younan bor i Jerusalem och är gift med Suad Yacoub som är skolrektor. De har tre vuxna barn, en son och två dött-rar, samt flera barnbarn.

”Biskop Munib Younan är en internationellt välkänd kyrkoledare, trots att den kyrka han har tjänat som biskop i är liten till storlek. Oförtröttligt har han rest omkring i världen och gång på gång lyft fram det kristna evangeliets betydelse i kampen för rättvis fred och jämlikt medborgarskap. Som profetrösten i öknen har han utmanat orättfärdighet och hyckleri, men aldrig genom att demonisera den andre.”

Ärkebiskop Antje Jackelén 
”Biskop Younans vision av fred förenas med tanken om Guds rike här och nu. Kristnas längtan efter Guds rike kan beskrivas som en reflektion i en spe-gel – i den reflekteras Guds rike som det är här, hos oss och just nu. Det är ett rike där det finns plats för dig, för mig och för våra grannar samt för systrar och bröder från olika religiösa samfund där vi med rätt-visa villkor blir delaktiga i medborgarskapet.”

Direktor, docent Maria Leppäkari,  Svenska Teologiska Institutet, Jerusalem

BOKENS TEXTER är ett urval av Biskop Munib A. Younans många tal runt om i världen. Urvalets tema är religionens roll i arbetet för fred utifrån ekumenisk och interreligiös samverkan. 

SAGT OM TIDIGARE BÖCKER MED TEXTER AV BISKOP MUNIB YOUNAN:
”Biskop Munib Younan engagerar 
sig varhelst mänskliga rättigheter 
inte följs. Han vill skapa rättvis fred 
för sitt palestinska folk men också 
för alla andra folk som inte lever i 
fred. Han lever med en passionerad 
rättskänsla för kyrkan och världen.”

Pastor Martin Junge,  Lutherska världsförbundets 
generalsekreterare 

”Biskop Younans erfarenhet av och 
förespråkande av icke-våld är ett 
viktigt exempel för oss alla. Inbäd-
dad i Mellanösterns oroligheter är 
han en profetisk röst som manar till 
icke-våld som vägen till fred.”

Biskop em Mark S Hanson,  Evangelisk Lutherska kyrkan i Amerika

Tillsam
m

ans för rättvisa och fred
M

unib A
 Younan

TIDIGARE UTGIVNINGAR: 
Witnessing for Peace: In Jerusalem  
and the World (Augsburg Fortress, 
USA 2003), Our Shared Witness:  
A Voice for Justice and Reconciliation 
(Lutheran University press 2012) och 
The Augsburg Confession in Arabic 
(Emerezian Est., Jerusalem 1993).

Munib A Younan
Tillsammans för rättvisa och fred

Texter om ekumenisk och interreligiös samverkan 

Förord av Ärkebiskop Antje JackelénIntroduktion av Teol Dr Maria Leppäkari
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WIAM – en hoppets oas
Precis innanför muren och checkpointen ligger en av många institutioner 
i Betlehemsområdet som försöker hjälpa den sargade befolkningen i Pales-
tina att hålla modet upp och må bättre. 

WIAM The Palestinian Conflict Resolution Center grundades av Zoughbi Zoughbi 
1994. Hans idé var att grunda en gräsrotsorganisation där deltagarna tar vara på 
varandras erfarenheter. Som ett komplement till skolans undervisning och samhäl-
lets socialtjänst vill WIAM vara ett center för fred och hopp för de människor som 
lever under ockupation i en värld fylld av orättvisor och förtryck. 

Centret försöker vara en motkraft när hopplösheten breder ut sig i ett samhälle 
med hög arbetslöshet och med en stagnerad fredsprocess, berättar Lucy Talgieh. 

Glädjen sys i deras ansikten
När jag strax efter jul träffar Lucy, som är utbildad på mastersnivå i demokrati och 
mänskliga rättigheter och ansvarig för WIAMs arbete för kvinnor, har julfesten för 
130 barn och 60 kvinnor just genomförts. En julfest där såväl kristna som musli-
mer från Betlehemsområdet deltog. Förutom att de sjöng Christmas Carols och 
påminde varandra om meningen med fredsfurstens födelse i Betlehem hade Lucy 
bjudit in en traumautbildad clown. 

Tanken var att hjälpa barnen att känna sig trygga och för en stund få känna lite 

På WIAMs gård Kristina Lindström Lucy Talgieh och artikelförfattaren Jan-Olof Aggedal.
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Ingången till WIAM. Foto: J-O Aggedal.

På gatan utanför WIAMs kontor.
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glädje, som Lucy sa: ”att barnen och kvinnorna ska kunna le och skratta, att glädjen 
för en stund ska synas i ansikten som förlorat sin glädje”. 

80 procent av barnen visar tecken på trauma
Lucy menar att det finns undersökningar som tyder på att upp emot 80 procent av 
barnen i de palestinska områdena visar tecken på trauma. Över tid har detta även 
lett att till tonårsbrottsligheten kraftigt ökat liksom drogmissbruk och arbetslöshet. 
Naturligtvis avslutades julfesten med besök av Santa Claus som delade ut ”nyt-
tiga” och välkomna julklappar. 

Vid alla större högtider stiger frustrationen i människors liv. Särskilt tydligt, 
menar Lucy, att det syns hos männen. Många män upplever en förlorad värdighet 
när man inte kan försörja sin familj och inte kan göra det lilla extra till högtiden. 
Frustrationen tar sig alltför ofta uttryck genom våld i hemmet. När våldet i hemmet 
är så vanligt som här, ökar spänningen inom familjen och mellan olika familjer i 
släkten, vilket leder till kränkningar av mänsklig värdighet i det dagliga livet. Att 
arbeta med att lösa upp familjekonflikter är ett prioriterat område för WIAM. 

Konflikthantering 
På WIAM menar man att konflikthantering till stor del handlar om att återupprätta 
rättvisa genom medling. ”Vår erfarenhet är att konfliktlösning är en konst som 
kräver mycket arbete. Ett arbete där vi delar med oss av oss själva och våra erfa-
renheter till andra”, säger Zoughbi Zoughbi. 

WIAM erbjuder medling och konflikthantering genom personer som försöker 
lyssna på båda parter. Målsättningen är att finna orsakerna till konflikten. För att 
hitta en lösning sammanförs parterna med målet att ingen av parterna ska behöva 
”tappa ansiktet”. Vilket naturligtvis inte är helt lätt. Om man lyckas har relationen 
börjat återuppbyggas och konflikten är löst eller har i vart fall första steget tagits 
mot en lösning. Kommer man så långt att parterna dricker kaffet tillsammans och 
tar varandra i hand är konflikten löst. Den urgamla arabiska seden att dricka kaffe 
tillsammans gör man bara med vänner, med dem man lever i fred och salam (har-
moni) med.

Generationsöverskridande
WIAM är ett kristet center som även är öppet för muslimer. Inriktningen är främst 
på kvinnor och barn men hela familjen är central. Förutom konflikthantering 
bedrivs till exempel social verksamhet, familjerådgivning, stöd med familjejuridik, 
sommarläger för barn och kvinnor som får hjälp att hantera trauman. Ungdoms-
programmet med utbyten och dialoger, seminarier, utbildning i samhällskunskap 
är en annan viktig verksamhet liksom miljöprogrammet där man vill medvetande-
göra deltagarna. Plantering av olivträd och icke-våldsarbete liksom familjeklubbar 
och möten mellan generationer är andra verksamheter.

WIAMs logga
Lucy berättar att WIAMs intention framträder tydligt i loggan. ”När vi utformade 
WIAMs logga ville vi uttrycka vår unika position inom det palestinska samhället i 
Betlehem. Stjärnan representerar vår stad och Betlehemsbornas gemenskap. Stjär-
nan är en symbol för regionen sedan tidig kristen tid och är idag Betlehems offici-
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ella symbol. De knäppta händerna representerar enighet och försoning, i motsats 
till knutna händer som symboliserar konflikt. Ljusstrålarna som faller ner genom 
händerna står för icke-våld, försoningen och den upplysning som konflikthante-
ring genom fredliga metoder leder till ljust liv.” 

Jan-Olof Aggedal, Lund

Ingången till WIAM just vid Rakels grav, med muren och bevakningstorn. Detta var 
huvudvägen i Betlehem tidigare. Foto: J-O Aggedal.
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En 96-åring tar avsked
Det är dags att ta avsked nu. Inte bara av 
en vän utan av många. Kända men oftast 
okända. 

Det är som om jag en mörk novemberkväll ser de 
gamla vännerna gå åt olika håll längs smala gator 
eller längs Norrköpings stolta promenader med 
gamla vackra jugendhus. Från Skolgatan 12, där 
Olaisalen ligger, går de längs Olai kyrkogata, till 
Prästgatan eller till långa S:t Persgatan. 

Tunnbindare Larson går ner över Motala ström, 
över Bergsbron till Tunnbindaregatan där vår 
vackra synagoga ligger. 

Tunnbindare Larsson betalade 10 kronor i med-
lemsavgift 1922, vilket är 260 kronor i dagens penningvärde. Han betalade 10 kr 
trots att medlemsavgiften var 3 kronor. 

En del av människorna, ser jag bara ryggen av och knappt det. Andra har jag 
fått upptäcka när jag läst i de gamla medlemsmatriklarna. Den äldsta är från 1922, 
men har kanske hamnat på avvägar under många år. Nästa matrikel börjar 1926 
och där kan jag läsa: ”Vi saknar tyvärr uppgift om när Norrköpingsavdelningen 
stiftades…”

 
Stor bildningstörst
En gammal medlemsmatrikel utvisar att den fanns 1926. Men den är troligen äldre. 
När jag var ung och för första gången upptäckte Svenska Jerusalemsföreningen, 
och nu får ni ursäkta mig, tyckte jag att den mest var en gammal mossig välgören-
hetsförening. 

Visst är pärmarna med protokoll, brevkonversationer och de kvarlämnade mat-
riklarna lite dammiga, men ju mer jag läser, desto mer av en inspirerande glöd 
känner jag. Här har funnits ett starkt engagemang, ett brinnande intresse, ja en 
bildningstörst. Till exempel alla dessa fruar, fröknar eller systrar som är med år 
efter år. En av dessa, fröken Hilda Andersson, testamenterade stora summor till 
olika ändamål, bl.a. 5 000 kr till Svenska Jerusalemsföreningen. Huvudföreningen 
fick 4 000 kr och lokalavdelningen 1 000 kr. Det var 1953 och i dag motsvarar hela 
summan 72 943 kronor.

En annan medlem var Fröken Svea Werner. Här i S:t Olai gamla församling 
(efter den senaste sammanslagningen heter storförsamlingen S:t Olof) bär en av 
diakonifonderna hennes namn vilken varje år ger stora summor i avkastning till 
medmänniskor med svag ekonomi.

 
Möte en gång om året
Lokalavdelningen av Svenska Jerusalemsföreningen träffades oftast bara en gång 
per år men vid ett tillfälle, 11 & 12 mars 1945, blev det två dagar i rad. På söndagen 
reste man med tåg till Söderköping där första dagens sammankomst ägde rum. 
Jag läser ur sekreterarens utkast: ”När pilgrimerna från Norrköping anlänt till S:t 

Jonas Agestam.
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Ragnhilds stad och bänkat sig i församlingshemmet tillsammans med städsekomna 
Söderköpingsbor, sjöngs psalmen Se vi går upp till Jerusalem, varpå kyrkoherde 
Adell hälsade Norrköpingsborna välkomna och betonade att det fanns en särskild 
anledning till hans inbjudan: ”sedan flera år tillbaka går nämligen kollekten vid 
söndagsskolan i Söderköpings stadskyrka (S:t Laurentii, min anm.) till Svenska 
Jerusalemsföreningen och då speciellt till den svenska skolan i Jerusalem.” 

Därefter vidtog årsmötesförhandlingar och så kom dagens höjdpunkt då fil.dr. 
Anna Sjögren höll föredrag:

”Livfullt och sakkunnigt och på samma gång djupt uppbyggligt skildrade talaren sin 
resa till det heliga landet och sin vistelse där, och särskilt minnes man hennes beskriv-
ning på julnatten i Betlehem och det protestantiska julfirandet i Betlehems gröna ängd 
där kända julsånger sjöngos och till sist Ära vare Gud i höjden. Efter föredragets slut 
visades vackra bilder, alla intressanta och instruktiva, ej minst från dalakolonien och 
från den svenska skolan, om vars arbete talaren sade många erkännsamma ord.” 
Oj tänker jag, vad många ljusbilder vi sett genom åren! För att inte tala om Ski-

optikonbilder! 

Traditionsbärare
Ett av de namn jag särskilt fäster mig vid är fru Julia Aurelius. Ibland står det 
”biskopinnan”. Namnet Aurelius tillhör en ”prästsläkt” med en obruten prästtra-
dition från 1600-talet. Julia var född Marx i Herrnhut i Tyskland. Hennes farbror 
Gustav hade antagit namnet Dalman efter sin svenska mor, var professor och 
generalkonsul i Jerusalem. Julia vistades en period, 1910, i Jerusalem hos sin farbror 
och hjälpte sin faster med hushållet på det arkeologiska institutet där Gustav var 
föreståndare. 

Under samma tid kom den svenske prästen och docenten i exegetik, Erik Aure-

Vår julstjärna importerades år 1912 av biskopinnan Aurelius.
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S:t Olai kyrktorn, som också kallas stadstornet Foto: J Agestam.
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lius dit. 1912 gifte de sig och flyttade till Lund. I samband med flytten tog hon med 
sig den Herrnhutiska stjärnan, som består av 25 trekantiga spetsar. 

Och den stjärnan blev ”vår” adventsstjärna, spridd och omtyckt i hela vårt land. 
1927 vigdes Erik till biskop i Linköping och så blev Julia biskopinna. De fick två 
pojkar, Sam och Bengt Gustav, som båda blev präster och kyrkoherdar. 1935 dog 
Erik hastigt och Julia blev änka. Hon reagerade starkt kritiskt på Hitlers maktö-
vertagande och bistod judiska flyktingar som kom till Sverige med praktisk hjälp. 

I början av 60-talet ser jag hennes namn i matrikeln och hon bodde då tillsam-
mans med sonen Bengt Gustav och svärdottern Gudrun, som hade läkarpraktik i 
lägenheten. Här bodde hon fram till sin död 1980, 93 år gammal.  

Nu känns det nästan som om jag fått lyssna till Julia, om hur hon, precis som jag 
och min fru, fått möta sin käresta i Jerusalem. Jag sitter och arbetar i samma hus där 
David Lindegård var kyrkoherde. Hans son Sven växte upp här. Sven blev biskop 
i Växjö 1973–1991, men också ordförande i Svenska Jerusalemsföreningen. Det 
hade varit roligt att få lyssna mer till biskop Sven. Jag saknar honom och många 
av er andra som jag faktiskt har fått träffa. Nu finns inte många spår kvar av vår 
lokalavdelning förutom i arkivet. Men det är så det ska vara. De viktigaste spåren 
är de som finns inom alla de flickor som vuxit upp till kvinnor i och runt Jerusalem 
och Betlehem, och gått på Den Gode Herdens svenska skola. Till allt detta kan jag 
i hjärtat bara känna en varm tacksamhet.  

Jonas Agestam, 
präst och siste ordföranden för Norrköpings lokalavdelning  

av Svenska Jerusalemsföreningen

S:t Olai församlingshem med Olaisalen på nedre botten, där föreningen oftast träffades. Till 
vänster syns S:ta Birgitta katolska kyrka. Foto: J Agestam.
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Några glimtar från sjöviksseminariet 
Palestina–Israel 15–17 juni
När vi körde in på gårdsplanen av Sjöviks Folkhögskola kändes det redan 
i luften att här fanns en gammal 100-årig tradition att samtala om och 
diskutera viktiga frågor.

Här samlades en bra bit över 100 personer under en helg i somras för 
att samtala om situationen i Palestina och Israel, om vad som har hänt, 
om det som händer och om vad kan 
vi göra för att det ska bli bättre i 
regionen.

Anna-Karin Hammar, en av initia-
tivtagarna av seminariet, inledde med 
att lyfta fram ”Intellektets skärpa, 
Hjärtats värme och Händernas hand-
ling”. En fin grund att bygga på.

Karin Perers
Kyrkomötets ordförande Karin Perers 
hälsade oss välkomna med att citera 
bondpojken, Folkärnabon och Nobelpris-
tagaren Erik Axel Karlfeldt med orden 
”En enhet av mångfald”. Ett mycket passade citat för denna mångfald av deltagare 
från om inte hela så nästan halva världen.

Naim Ateek från Sabeel
Naim Ateek, delade sin skam över att kyrkorna för 70 år sedan inte hade modet 
att protestera och ta ställning mot det som hände då i Palestina och stå upp för 
rättvisa.

Han lyfte dock fram några tecken på Hopp:
1.  Oavsett vilken religiös bakgrund du kommer ifrån, muslimsk eller kristen så 

förenas vi i förståelsen av att Gud är rättvisa, Han är 
vår förtrogne och vårt språk är religiöst.
2.  Vårt folk ger inte upp, Vi ger inte upp och Vi flyttar 

inte på oss!!
Naim jämförde orden ”somod” som betyder ”stå 
upp” med ordet ”Thabat” som han menar är bättre 
då det står för ”rotad” och ”jag är rotad”…..
3.  Den Israeliska politiken leder mot Apartheid. 

Samtidigt blir den amerikanska judiska gruppen 

Anna Karin Hammar ledde sjövikssemi-
nariet.

Arik Asherman Haas och Naim Ateek. 
Foto: Mats Högelius.
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äldre medan den yngre generationen är mer öppen för fred och frihet. Flera judiska 
organisationer öppnar upp för samarbete med Sabeel. T.ex. JVFP (Jewish Voice For 
Peace). 
4.  Borgmästaren i Dublin arbetar för att Israel inte ska få vara med i Eurovision 

Song Contest, artister och kulturmänniskor bojkottar att uppträda i Israel, m.fl.
5.  Inom kyrkan har vi många liturgiska texter i våra handböcker som på olika sätt 

stöder rasism och sionism. Arbetet med att gallra ut detta är dock på gång och 
ger oss hopp.

6.  Han talade om sju dimensioner som definierar ”Rättvisa”: Kärlek – Nåd – San-
ning – Säkerhet – Icke våld – Fred – Försoning/Förlåtelse

Arik Ascherman 
Ascherman grundade ”Rabbis for Human Rights”.

Han talade hela helgen utan mikrofon då det var sabbat 
och man i den judiska traditionen skall avskärma sig från 
så mycket teknologi som möjligt.

Arik talade om att människan är det ultimata i hela 
skapelsen. Det finns inget ovan eller bortom oss.

Det finns ingen ”privat fred”. Vi kan bara skapa det tillsammans med andra.
Judaism är pacifistisk.
Arik underströk att hur bitter konflikten än kan tyckas vara, så finns det alltid till 

slut en möjlighet till försoning och fred.
Alla hävdar att de vill ha fred, men inte ”de andra”!
Vi behöver inte en ny fredsplan, utan snarare en psykiatriker eller terapeut.
Det viktigaste vi kan göra är att bryta ner alla stereotyper. 
Det mest upprepade påbudet i Torah, är det om hur vi ska behandla ”icke judar”, 

36 gånger upprepas det där.
Psykologin säger att människan ofta gör så som man själv har blivit behandlad. 

Har man blivit slagen som barn, så slår man ofta sina egna. 
Torah säger motsatsen: så som du har blivit behandlad, så ska du inte behandla 

andra.
Nu är det svårare än någonsin att vara optimist.
Arik avslutade sitt anförande med en bön.

Fariza Beseiso (Civitas Institute i Gaza)
Fariza är en öppenhjärtig och ärlig person som pekade på hur illa ställt det är idag 
bland den palestinska befolkningen. Icke-våld är ingen tradition i Palestina.

”Hur kan vi be Israel stoppa våldet mot oss, när vi inte praktiserar icke-våld mel-
lan oss palestinier?”

Idag är Palestina tre områden ”som inte 
vet något om varandra”. Därför nästan 
”hatar” vi varandra mellan dessa områden. 
Vi har blivit fragmenterade som folk.  

Mats Högelius

Fariza Beseiso och Naim Atek.
Foto: Mats Högelius.
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Jerusalems kyrkor  
– en tvåtusenårig historia

Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria

Söndag 11 november 17.00  
i Domkyrkoforum, Lund  

(ingång från Domkyrkoplatsen)
Arrangör: Lundakretsen av Svenska Jerusalemsföreningen

Information: Kristina Lindström tfn 070-213 6 607

Nu är det dags att besluta om församlingens julkollekter!  
Låt gärna Den Gode Herdens skola i Betlehem  

få bli ett kollektändamål under jul- och nyårshelgen:

Julkollekt till Betlehem
(kan läsas upp i kyrkan inför kollektupptagningen)

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  
i hopp om en framtid i fred. 

Skolan är en öppning både mot framtiden och mot omvärlden  
då Betlehem idag ligger 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, Umeå och Alingsås sommaren 2018
 Jan-Olof Johansson  Anna Hjälm Göran Rask
 Ordförande, sekreterare,  kassaförvaltare
 biskop emeritus handläggare
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Minnesgåva till Jerusalemsföreningen
Att hedra minnet av en anhörig eller god vän som gått bort genom att ge 
en gåva till Den Gode Herdens Skola i Betlehem i stället för blommor, är 
en god idé som många upptäckt. Vad kan vara en bättre gåva än att bidra 
till framtidshopp för barn och ungdomar i Det Heliga Landet – ett land där 
fred och frid borde råda men där hoppet alltför ofta tycks svikta? 

Den här sommaren började det komma gåvor till skolan i Betlehem till 
minne av en dam som avlidit, i stället för blommor vid båren. Hundratals 
vänner och släktingar följde hennes och familjens önskan, och i skrivande 
stund har det strömmat in gåvor på närmare 25 000 kronor till Kerstin 
Diabs minne. 

Vem var Kerstin, och varför hade hon ett sådant hjärta för skolan i Bet-
lehem? 

Vi frågade hennes make Henry. 

"Min fru Kerstin Kronholm Diab 
föddes i Båstad och växte upp 
i Landskrona. Jag själv kommer 
från Betlehem och bodde ett sten-
kast från Den Gode Herdens sko-
la. Min syster läste vid skolan på 
den gamla och den nya GHS på 
1960- och 70-talen. Kerstin och 
jag besökte Betlehem tillsammans 
i juni 2008, ca 2 år efter att hon 
drabbades av bröstcancer. Inför 
besöket till Palestina skrev hon 
följande: 
Henry ska åka till Betlehem på konfe-

rens. Han har blivit inbjuden till den tredje konferensen om Women Literature. 
Mitt beslut är snabbt – det är nu eller aldrig. Jag följer med. Vi bokade med 
detsamma. Det är meningen att jag ska uppleva det heliga landet innan jag går 
vidare. 

 
Tiden efter besöket i Det Heliga Landet vittnade om Kerstins kärlek till 

sin familj, vänner och medmänniskor samt hennes starka vilja att besegra 
sjukdomen. Under denna svåra tid arbetade Kerstin deltid. I april 2014 
försvarade Kerstin sin doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten vid 
Lunds universitet och disputerade i juni 2014.

När Kerstin gick bort, efter 12 år lång kamp mot cancer, kände familjen 
att vi ville hedra Kerstins minne genom att stödja en verksamhet vars vär-
degrund samstämmer med den person som Kerstin var." 

Ett varmt tack från Svenska Jerusalemsföreningen till Kerstin Diabs 
familj, vänner och arbetskamrater för de generösa gåvorna!   
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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
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen
1 september 2017 till 31 augusti 2018
Jämfört med motsvarande period 2016/2017

31/8 2018 31/8 2017
Medlemsgåvor 51 450 63 300
Faddergåvor 252 315 295 997
Gåvor till skolan 794 340 838 804
Skolan, minnesgåvor 93 730 49 190
Skolan, födelsegåvor 33 240 52 326
Testamentsmedel 0 0
Gåvor till sjukhuset 76 250 54 050
Övriga gåvor 55 000 39 000
Kollekter 1 203 634 1 514 050
Summa: 2 559 959 2 906 717

TILL MINNE: Paul Eklund, Carl-Gustaf Andrén, Thomas Holmér, Karl-Olof Lidén, 
Sigbrit Rehn, Åke Claesson, Brita Askaner, Göran Gustafsson, Anna Lychou, Anna 
Ericsson, Kerstin Diab, Yvonne Carlsson, Alice Slättenström, Torbjörn Norgren, Thore 
Månsson, Gerd Lundström, Lars Brolin, Gerd Lockman-Lundgren, Gun Andersson, 
Hasse Sme Eriksson, Alf Fors, Sture Heeds minnesfond. 

FÖDELSEDAGAR: Berit Hjelm, Britt Stin Bellung, Ann-Marie Stenquist, Agneta Mar-
tinsson, Rigmor Börjesson, Berndt Lindblad, Ingrid Josefsson, Bertil Wirefeldt, Carl 
Wibert Holmén, Jarl Månesköld, Christina Holmén, Marianne Zingmark, Anders Wej-
ryd, Johnny Hagberg, Anne-Marie Ekström, Berne Svensson, Lars Redegard, Tommy 
Jönsson, Martin Wiklund, Aina von Bredow, Per Gunnarsson, Gunnel Lindgren.



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 Anna Hjälm, Norra Majorsg 21, 903 45 Umeå, tel 0725-05 27 98,  
e-post: hjalm.anna@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.  
e-post: britt_bergman@outlook.com
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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Glöm inte att meddela ny adress när ni flyttar!


