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En ny termin har startat på Den Gode Herdens skola i Betlehem. För de förväntansfulla
barnen väntar härlig kamratskap, skratt och en gedigen utbildning. Foto: LM Adrian.
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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 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 26 i detta nummer!)
Tre ben
Svenska Jerusalemsföreningen vill genom skolverksamheten:
• s tärka kvinnans ställning genom att erbjuda kvalificerad undervisning för flickor och
rusta dem för att ta ansvar i det lokala samhället
•b
 idra till fred och försoning och erbjuda såväl kristna som muslimska flickor i Betlehemsområdet undervisning. Om flickor har varit bänkkamrater i upp till tolv år,
menar Jerusalemsföreningen, att man därmed har byggt broar över religions- och
kulturgränser som leder till förståelse för varandra i en region där dessa kontakter
inte är alltför vanliga
• s tärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.
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Ordföranden har ordet

Född i Betlehem

Född i Betlehem. Så kallade vi vår bok som kom till
Svenska Jerusalemsföreningens 100-års jubileum
år 2000 (den finns fortfarande att köpa).
Född i Betlehem gäller de flesta av eleverna
som nu återvänt till Den Gode Herdens svenska
skola efter sommarlovet, liksom för årets nybörjare.
Född i Betlehem är fint.
Samma födelseort som Världens Frälsare och Fridsfursten.
Skolstart är förenat med förväntningar och nyfikenhet, inte minst hos dem som
går till skolan för första gången. Det är också uppblandat med lite nervositet för
många.
Men även de äldre eleverna är förväntansfulla då de kan vara lite uttråkade efter
sommarlovet.
Betlehem har i ordets bokstavliga betydelse begränsade möjligheter. Det är skolan som står för möjligheterna, det gränsöverskridande och öppna. Ett fönster i den
mur som omger staden.
Det är inte bara för eleverna det är nystart i skolan. I och med detta läsår har,
som vi berättade om i förra numret, skolan en ny lokal skolkommitté som ska leda
arbetet tillsammans med rektorn Aida Abu Muhor, som är veteran på skolan och
står för kontinuiteten.
Mitri Raheb – en ordförande med visioner
Ordföranden Mitri Raheb är präst och författare men också en erfaren skolledare
med visioner och ambitioner som ska bli spännande att se i vårt sammanhang. De
nya ledamöterna, Norma Musle, och Maha Abu Ghanam, har båda varit elever på
skolan. Norma är professor i engelsk litteraturhistoria och Maha civilingenjör, den
första palestinska kvinnan i den professionen.
Solveig Hanna (läs om henne och hennes man på sidan 5–7) är kvar som vår
lokala representant vilket känns tryggt med den långa erfarenhet av landet och
förhållandena som hon har efter att levt större delen av sitt liv i Betlehem.
Kostnaderna stiger snabbt i detta land, vilket tynger både folks privatekonomi
men också skolans. Priser på el och vatten går ständigt upp och matpriserna är
numera väl så höga som hos oss i Sverige medan lönerna är betydligt lägre.
Vi hoppas givetvis på att många församlingar ska låta åtminstone någon kollekt
i jul gå till dagens Betlehemsbarn nu när många församlingar bestämmer kollekterna för resten av året. Men vi vädjar också om gåvor under höstterminen. De
behövs mer än väl för att hålla skolan igång på det bästa sätt. Kollektcirkulär finns
på sidan 23!
Tack till er alla och var och en som bidrar till att Den Gode Herdens skola i Betlehem kan fortsätta att ge dagens Betlehemsbarn en god start i livet och hopp om
en framtid i fred och rättvisa.

Jan-Olof Johansson
Ordförande, biskop emeritus
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/19
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Tre biskopar tillika ordförande för Svenska Jerusalemsföreningen. Fr v nuvarande JanOlof Johansson, därefter ärkebiskop emeritus Gunnar Weman samt i salig åminnelse
Tore Furberg, som avled den 9 september, 94 år gammal. Foto: LM Adrian.

Tore Furberg 1924–2019

På väg till Betlehem nås jag av budet att biskop emeritus Tore Furberg har
avlidit.
Vägen till Betlehem kände biskop Tore på många sätt.
Under åren 1996–2006 ledde den vägen till Den Gode Herdens skola då han
var ordförande i Svenska Jerusalemsföreningen.
Han efterträdde biskop Sven Lindegård som omkom i en bilolycka 1994.
Med sin djupgående internationella erfarenhet som bland annat direktor för
Svenska Kyrkans Mission var han en given kandidat till ordförandeposten.
Denna erfarenhet i kombination med sitt varma sätt och stora tålamod gjorde
honom särskilt skickad för ordförandeskapet.
Hemma i Sverige bidrog han till att skapa förtroende för föreningen och verksamheten. I Betlehem ingav han mod och lugn i en pressad situation.
Hans ledarstil präglades av små rörelser och kloka ord tillsammans med uppskattning av sina medarbetare vilket gav som resultat en aktiv och engagerad
styrelse.
Som biskop i Visby bar han den kräkla på vilken det står att den var buren i
Jerusalem 1898.
Den inskriptionen har med Svenska Jerusalemsföreningens tillblivelse att göra
då det var dåvarande biskopen i Visby Knut Henning Gezelius von Schéele som
vid besök i Jerusalem detta år fick inspiration till bildandet av Svenska Jerusalemsföreningen. Den inspirationen bar biskop Tore vidare från sin företrädare.
Det är med stor tacksamhet vi tänker tillbaka på biskop Tores ordförandeskap
och engagemang för dagens Betlehemsbarn, ett engagemang som han behöll
också efter sin ordförandetid.
Med stöd och uppmuntran följde han arbetet i vår förening.
Må han vila i frid.

Jan-Olof Johansson, ordförande, biskop emeritus
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Ett svenskt-palestinskt par som ger energi

Hon heter Solveig Hanna och kommer från Västergötland.
Han heter Hani Hanna och kommer från Betlehem, ursprungligen från
Turkiet.
År 1980 träffades de i Betlehem på en fest som den ortodoxa kyrkan ordnade. Ett
år senare var de gifta och har sedan dess mestadels bott i Betlehem och i Jerusalem,
bortsett från några år på 90-talet i Sverige.
Solveig är Svenska Jerusalemsföreningen representant i Betlehem. Hon sköter de
dagliga kontakterna med framför allt skolan, men också med sjukhuset.
Det är via Solveig som jag kommer i kontakt med hennes man Hani.
Hani är en belevad man, en modedesigner som studerat i Paris, byggt upp en
designskola i Betlehem, arbetat för Oscar Jacobsson i Sverige och designat kläder
för de stora modehusen i flera länder.
Hans släkts historia är rätt typisk för många som bor i Mellanöstern. De är flyktingar från andra delar av området. Inte bara en gång utan flera gånger.

Israelerna betraktar mig som inflyttad till Jerusalem år 1967, fast min släkt har bott här i
över 100 år: – En jude som bor utomlands i åratal, förverkar aldrig sin rätt att bo kvar i
Jerusalem, berättar Hani.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/19
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Hani och Solveig umgås på svenska, ett språk som Hani behärskar efter år som lärare i
Sverige. Solveig, från Västergötland, är palestinier sedan 1981. Foto: LM Adrian.

Hans pappas släkt flydde undan utrensningarna, eller folkmorden, 1915 i Turkiet. Hans mammas släkt flydde fjorton år senare – båda till Jerusalem.
Flykt för andra gången
– Eftersom de var kristna trodde de att Jerusalem skulle vara en säker stad, berättar Hani.
Men icke! År 1948 fördrevs de än en gång, och nu flydde de till Betlehem undan
Sternligan och den nya israeliska statens förtrupper.
– Pappa fick med sig sin symaskin och en sax och med de redskapen byggde han
upp en framtid för sin familj i Betlehem.
De äger fortfarande en bit mark i Jerusalem. Men om de får behålla den vet inte
Hani Hanna.
Och så berättar han en historia som jag har hört från flera palestinier och som
man inte tror är sann:
För två år sedan när Hani kom till sin tomt nära bosättningen Gilo i södra
Jerusalem satt där en skylt: ”Detta område kommer att exproprieras för allmänna
ändamål. Ni kan klaga upp till sex månader efter detta datum”.
6
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– Problemet var att skylten är daterad 1992, men sattes upp av israelerna år 2016.
Hur ska jag kunna klaga inom sex månader?, frågar sig Hani retoriskt och tillägger:
– När jag berättar detta tror folk att jag ljuger, säger Hani, men det är helt sant.
Hani föddes 1955 och har tre syskon. Två bor kvar i Betlehem, en syster har flyttat till USA.
Solveig och Hani har ett hus i Betlehem och en lägenhet i Jerusalem.
El- och vattenräkningar kollas
Det går så långt att israelerna kollar el- och vattenräkningar för palestinier som
har bostad i såväl Jerusalem som på Västbanken. Är räkningarna för små i Jerusalembostaden, anses de inte bo där och riskerar då sina Jerusalem-ID-kort. Utan det
ID-kortet kan de inte lämna Västbanken eller söka sjukvård i Jerusalem, trots att de
betalat sjukförsäkring hela livet i Israel.
Just den dagen när jag träffar Hani är det strejk på Västbanken i protest mot
den nya israeliska lagen att Israel är en stat för judar. När man möter livs levande
personer som exkluderas på detta sätt som t ex familjen Hanna gör, blir storpolitik
plötsligt väldigt nära och personlig.
Det stiftas inte bara lagar runt om i världen som gynnar vissa grupper. Det stiftas
också lagar som missgynnar ursprungsbefolkning, i detta fall palestinier.
Men någon bitterhet märks inte hos Hani. Ingående berättar han om sina nya
planer för designjobb runtom i världen, om hur han ska hjälpa unga designer i
olika länder i Europa att utveckla sina färdigheter, eller hur han ska göra projekt
med olika material som olivträ, pärlemor och ull. En stor entreprenörsanda finns i
denne man, som då och då reser i Sverige och undervisar på folkhögskolor i design.
Och Hani avslutar med något som verkar vara hans motto:
– All kreativitet förutsätter frihet – olika typer av frihet. Inte bara politisk frihet
eller frihet att resa. Och frihet har vi i vår familj.
Och ja förresten: Hani talar oklanderlig svenska. Men så är han också omgiven
av sin hustru Solveig och de svensktalande döttrarna Tania som bor i Jerusalem och
Emely som bor i Malmö.
Och sommarhuset i västgötska Örby, varifrån Solveig kommer, besöks så ofta
det är möjligt.
Solveig, som har arbetat på svenska generalkonsulatet fram till pensioneringen
för något år sedan, har också lärt sig arabiska under de 40 år hon bott här. Inte minst
därför är hon en ovärderlig hjälp för Jerusalemsföreningen på plats i Betlehem.
Att träffa paret Hanna ger en energi.

Lars Micael Adrian

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/19
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Håkan Sandvik:

Identiteter förenar
– identiteter skapar fiendebilder
En persons identitet är helt avgörande i Mellanöstern. Ibland är identiteten – vilken tillhörighet man har – en fråga om liv och död. Identiteter
förenar människor och ger trygghet men identiteter delar också män
niskor och skapar fiendebilder. Varje människa har självklart många
parallella identiteter. Vilken identitet som är viktigast beror på i vilket
sammanhang och i vilken omgivning han eller hon finns.

Artikelförfattaren, prästen Håkan
Sandvik. Foto: LM Adrian.

Traditionellt är familjen/klanen den viktigaste
identiteten i Mellanöstern. Klanen är ett helt
samhälle med alla de funktioner som vi ser att
ett samhälle skall fylla: trygghet, ekonomiskt
stöd, barnomvårdnad, åldringsvård, socialförsäkring, pension etc. Många klaner har också
egna ”banker”, poliser och affärer. Helst skall
klanen innehålla alla yrkesgrupper som behövs
i ett samhälle, man skall inte behöva utnyttja
någon tjänst av någon utanför klanen.
Den andra viktiga identiteten är religionen,
som liksom utgör kittet som håller ihop alla
inom familjen/klanen/samhället. Inom religionens ram sker rättsskipning, ”folkbokföring”,
vigslar och undervisning. Tillhörighet till samma religion eller samma religiösa grupp både
kräver och ger solidaritet även om man skulle
höra till olika klaner.

Samma traditioner men inte samma nationalitet
Etnicitet blir viktig när det är flera olika folkgrupper som bor på samma område.
För det mesta sammanfaller etniciteten och religionstillhörigheten. Etniciteten ger
också en samhörighet genom att man utövar samma traditioner, som ofta skiljer sig
från andra etniska grupper. Ofta används den etniska identiteten som en avgränsning mot andra etniciteter. De flesta kristna i Mellanöstern kallar sig inte araber,
utan identifierar sig i allt högre grad som syrianer, assyrier, araméer, kaldéer, kopter – etniska bestämningar som skall visa att de inte är araber.
Nationalitet är ett relativt nytt fenomen och har aldrig slagit någon rot i Mellanöstern. En nationell identitet skulle kräva ett statssystem som representerar folket
– oavsett klan, religion eller etnicitet.
Något sådant har vi inte sett i Mellanöstern – förutom i viss mån i Israel. Under
första hälften av 1900-talet försökte man bygga upp en ”arabnationalismen” men
det lyckades aldrig.
I Palestina har man försökt uppnå en form av nationalism som skulle motsvara
8
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Vilken trygghet skapar religion kontra nationalitet kontra klanen? Stig Norins egenkomponerade flagga ställer frågor.
den israeliska nationalismen – sionismen – men den palestinska myndigheten har
inte lyckats bygga upp ett sådant förtroende som skulle krävas för att samla folket
kring en nationalitet.
Kristna kallar sig palestinier, muslimerna kallar sig religionstillhöriga
För tjugo år sedan ledde jag undervisning för en grupp ungdomar i Betlehem. De
gick i en kurs för att bli guider. Ungefär hälften av ungdomarna var kristna och den
andra hälften muslimer.
Jag bad dem att berätta vilken identitet som de prioriterade högst. De fick
rangordna identiteterna religionstillhörighet (kristen eller muslim), nationalitet
(palestinsk), etnicitet (arab) och släkt. Alla kristna – utan undantag – sade att det
viktigaste för dem var att de var palestinier. Alla muslimer – utan undantag – valde
religionen – islam – som deras viktigaste identitet.
Palestinier, israel eller kristen?
Det fanns tre män från samma familj i Israel som alla var präster – en farbroder
och två brorsöner.
När de skulle rangordna sina olika identiteter: kristen, israel eller palestinier,
arab och släkt visade det sig att de tre valde på helt olika sätt. Farbrodern valde i
första hand att vara palestinier, en brorson sade att han först och främst var kristen
medan för den andre brorsonen var det viktigaste att vara israel.
I Betlehem var det viktigt för de kristna ungdomarna att i första hand vara
palestinier för att de inte ville vara en minoritet bland palestinierna. Under den
tiden sågs den palestinska enheten vara avgörande för palestiniernas framtid. Muslimerna däremot trodde mest på kontakten med muslimer över hela världen som
den största garantin för deras framtid – och för Palestinas framtid.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/19
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Farbrodern i prästfamiljen i Israel fick fly från sitt hem 1948 när staten Israel
grundades och blev internflykting i den nybildade staten. Han bar fortfarande på
minnen av Palestina före 1948. Traumat från förlusten av sitt hem och kriget etsades
in hans palestinska identitet för alltid trots att han nu var israelisk medborgare.
Den ene brorsonen hade studerat teologi i Australien och hade många kontakter
också i Europa. Han såg sin styrka och framtid i att vara en del av den kristna
världen. Den andre brorsonen ansåg att den enda garantin för de kristnas framtid
i Israel helt enkelt var att lämna sin palestinska bakgrund och bli fullt solidarisk
med staten Israel.
Vilken identitet ger största trygghet?
En avgörande faktor för vilken identitet man prioriterar, av olika möjliga identiteter som man bär, är frågan om vilken identitet som man tror ger den största
tryggheten för framtiden. Identiteter kan förena människor men också – vilket ofta
är fallet i Mellanöstern – splittra.
I konfliktsituationer sker det ofta att ett byte av prioritering av identitet skapar
fiender av tidigare vänner. Detta hände tydligt i Syrien när kriget bröt ut år 2013.
Grannar som inte låtit olika identiteter splittra dem blev från en dag till en annan
fiender, när identiteterna utmanades. En kristen vän i Damaskus berättade att han
kvällen innan hade haft en grillfest tillsammans med sin muslimske granne. Nästa

Vem släpps in, vem släpps ut vid gränsposteringarna? Foto: LM Adrian.
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Vilken identitet vill dessa Betlehemspojkar lyfta fram: palestinier, arab eller muslim?
Foto: LM Adrian.
dag fick han ta emot ett hot av sin granne om att han måste lämna sitt hem eller
bli dödad.
Identiteter spelas ofta ut mot varandra. Under intifadan i Palestina skedde det
ofta att när en palestinsk taxi stannades vid check-pointen, kontrollerade den israeliske soldaten resenärernas religion och lät den grupp som var i majoritet – kristna
eller muslimer – gå ut ur taxin och lät minoriteten resa vidare.
Ingen nationalitet i Israel
Formellt finns det ingen israelisk nationalitet i Israel. Under rubriken ”nationality”
på ett israeliskt ID-kort antecknas personens etnicitet: judisk, arabisk, drusisk, rysk,
circassisk etc. trots att personen är israelisk medborgare.
Detta har under lång tid varit en eldfängd debatt i Israel. I juli i år röstade
israeliska parlamentet, Knesset, igenom en ”National-Bill Law”, som förstärker
den etnisk-nationella identiteten. Den nya lagen gör skillnad mellan nationella
rättigheter, som gäller bara för judar och civila rättigheter, som skall gälla alla
medborgare. Arabiska är inte mera ett officiellt språk i Israel, utan ett språk ”med
speciell status”.
Mera om den nya lagen följer i kommande nummer av Jerusalemföreningens
tidskrift. 

Håkan Sandvik, präst
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/19
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Jan-Olof Aggedal:

Det syrisk-ortodoxa patriarkatet i Jerusalem
– ett av Jerusalems äldsta hus
På Ararat road, mellan de armeniska och judiska kvarteren i Gamla staden, ligger Sankt Markus kyrka, den syrisk-ortodoxa eller Jakobitiska
kyrkan i Jerusalem.
Den syrisk-ortodoxa kyrkan kallas ofta den Jakobitiska efter Jakobos Baradaios,
som organiserade kyrkan på 500-talet. Som avgränsad kyrka framträder den syriska kyrkan ganska sent. Den tidiga historien har den gemensam med de assyriska
och arameiska kyrkorna. Beteckningen ”syrisk” är inte en geografisk markör utan
en markering att gudstjänstspråket är den syriska dialekten arameiska.
Ett bibliskt hus
Enligt den syrisk-ortodoxa traditionen är Sankt Markus kyrka med kloster
platsen där Jesus åt påskmåltid med lärjungarna
och instiftade nattvarden
(Mark 14:12–25). Traditionen berättar även att det
är platsen där den Helige
Ande gavs till lärjungarna pingsten år 33 (Apg
2:1–4). Vidare pekar även
traditionen ut kyrkan som
det hus som evangelisten Markus och hans mor
Maria bodde i och som
Petrus tog sin tillflykt till
när ängeln hade räddat
honom ur fängelset (Apg
12:12). Vid en renovering
på 1940-talet upptäcktes
en inskription på arameis-

Var det här den sista måltiden ägde rum? Var det här
Anden uppenbarade sig på
den första pingstdagen?
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Porten in till klosterområdet Sankt Markus i Gamla stan. Foto: J-O Aggedal.
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ka, troligen från 500-talet, inristade på en pelare i norra delen av kyrkorummet.
Inskriptionen lyder:
”Detta är Marias hus, mor till Johannes, han som kallas Markus. Här byggde de
heliga apostlarna en kyrka efter det att vår Herre Jesus Kristus blivit upptagen till
himlen och de namngav och helgade kyrkan till Jungfru Maria, Guds moders ära.
Huset byggdes upp på nytt år 73, efter Jerusalems förstörelse under Titus”.
En av de äldsta byggnaderna
Arkeologer har kunnat konstatera att ett kapell har funnits här redan på 100-talet
och kyrkan skulle därmed utgöra en av de äldsta kristna byggnaderna i Jerusalem.
Dagens kyrkas äldsta delar brukar dateras till femhundratalet men genom en rad
renoveringar, om- och tillbyggnader har det mesta sin grund från 1000-talet och
fram till vår tid. Den senaste större renoveringen var klar år 1858. Inte mycket har
hänt sedan dess mer än att el och luftkonditionering har installerats. Kyrkans med
det tillhörande klostrets tidiga historia är oklar. Det är ett litet kloster i en stad full
av större kloster och kyrkor som överlevt genom århundradena.
Efter att syrisk-ortodoxa kyrkan förlorade sina andra kyrkor och fastigheter i
Jerusalem blev Sankt Markus säte för den syrisk-ortodoxa ärkebiskopen, i dag med
titeln patriark.
Den första kända biskopen som bosatte sig här, året var 1471, bar namnet Ignatius III. Raden biskopar efter honom är lång och några av dem är gravsatta i kyrkans
gravkapell till vilket man når genom en smal trappa längst bak i kyrkorummet.

Interiör från en av de äldsta kristna byggnaderna i Jerusalem. Foto: J-O Aggedal.
14 
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Svensk koppling. Flaggan från Syrianska fotbollsklubben välkomnar besökaren.

En annan trappa leder ner till kryptan där man kan se golvet i det som tros vara
Marias hus.
Ikon av evangelisten Lukas?
Till kyrkans mest heliga inventarier hör en målning, en ikon, som föreställer Jungfru Maria med Jesusbarnet som enligt en lokal tradition är målad av evangelisten
Lukas. Experter daterar dock konstverket till tidig bysantinsk tid, omkring år 500,
vilket överensstämmer med andra delar av kyrkan. Ikonen, som är målad på läder,
hänger idag ovanför dopfunten, vilken är placerad över den plats där den syriskortodoxa traditionen menar att Jungfru Maria döptes av apostlarna.
Gudstjänstliv
Den som besöker Jerusalem kan rekommenderas ett besök i Sankt Markus kyrka,
dit få pilgrimer och turister hittar.
Varje dag beds vesper och på sön- och helgdagar firas den Heliga liturgin med
en ordning som kanske är världens äldsta kristna gudstjänstordning på det språk
som Jesus talade, arameiska.
På Jesu tid var arameiskan judarnas första modersmål och det språk som allmänt
talades i Palestina. Vid gudstjänsternas läsningar ur Bibeln får besökaren en aning
om hur det kan ha låtit när Jesus och lärjungarna talade med varandra. När Fader
vår beds är det så nära vi idag kan höra hur det bads på Jesu tid. Förutom i Sankt
Markus kyrkan firas liturgi på syrisk arameiska varje söndag i Nikodemus kapell i
Gravkyrkan, vilket är en gudstjänstupplevelse utöver det vanliga.

Jan-Olof Aggedal, Lund
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/19
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Krönika av Ann-Sofie Lasell

Jerusalem – en plats i mitt hjärta
Jag är inte ensam om det, och inte är det särskilt originellt, men Jerusalem har en plats i mitt hjärta.
Det är nu ett och ett halvt år sedan jag flyttade hem efter att under två och ett halvt
år ha bott i Jerusalem.
Under min tid som direktor på Swedish Christian Study Center i Jerusalems
gamla stad, alldeles innanför Jaffaporten, kom jag att känna mig hemma och bli en
del av Jerusalem. Särskilt i gamla stan där jag också bodde i ett gammalt stenhus i
det så kallade Armeniska kvarteret.
Böneutropen från moskéerna och klockringningen från kyrkorna, blev naturliga
inslag vardag som helgdag. Under sabbaten och de judiska högtiderna blev den
strida strömmen av judar på väg för att be vid Västra muren, ett naturligt inslag i
stadslivet.
Primitivt boende
Livet i Gamla stan är speciellt, de gamla stenhusen kan vara dåligt underhållna
och vatten och avlopp, liksom elsystemet, är inte anpassat till modernt liv. Det
var ofta strömavbrott och vattnet stängdes av då och då, på grund av läckor och
översvämning i gatan. Jag har sällan frusit så mycket som under vintrarna i Jerusalem, eftersom det var så svårt att hålla värmen inomhus. Otäta fönster och ingen
centralvärme, var standarden i mitt och många andra hus.
De nybyggda områdena i det så kallade judiska kvarteret, hade betydligt bättre
standard. Där är många hus från slutet av 1960-talet och senare – fast de är byggda
för att smälta in i den äldre bebyggelsen. Det judiska kvarteret har i stort kommit
till efter den israeliska ockupationen av gamla stan 1967.
Allt finns inom räckhåll
Förutom de många små butikerna som säljer varor som turisterna gärna köper:
keramik, läder, glas, textil och olika religiösa ting, finns det förstås butiker för dagligvaror. De små butikerna i Gamla stan har det inte så lätt att hävda sig i konkurrens med större affärer, supermarkets eller köpcentra i västra eller östra Jerusalem.
Så jag försökte att gynna mina grannbutiker. Mat köpte jag i någon av de två små
matbutikerna i grannkvarteren. Eller gick lite längre till en supermarket i kristna
kvarteret.
Behövde vi något till hemmet fanns järnhandel, VVS-butik och affär med städartiklar i ett kvarter nere i basarerna inte långt hemifrån. På ”slaktargatan” köpte vi
kött och grönsaker och frukt fanns i den andra änden av samma gata. Garn och
sybehör, liksom underkläder, kunde vi finna utefter ”bomullsgatan”. Alla dessa
specialbutiker är av format mindre, ibland bara en liten ”skrubb” med uppläggningsplats för varorna utanför i gränden.
För många militärer
Efter att jag flyttat hem, får jag då och då frågor som: – Hur var det att bo i Jerusalem? Är det inte farligt?
16 
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Artikelförfattaren Ann-Sofie Lasell. Foto: Anders Lasell.
Med lite perspektiv svarar jag: det har varit en mycket värdefull erfarenhet, fantastiskt på många sätt, en intressant tid och visst kan jag sakna mycket.
Det känns väldigt speciellt att ha bott granne med Gravkyrkan och många platser, man läst om i Bibeln. Men – det var också tufft på ett sätt. Jag vande mig aldrig
vid att se så många militärer; de fanns i Gamla stan då de kom som besökare, nästan som ”skolklasser”, för att under sin introduktion i militärtjänsten, besöka bland
annat Västra muren. Men framförallt var de (och är fortfarande) på posteringar i de
muslimska delarna av Gamla stan, på vakt, beredda att ingripa och gripa. Under
en period var det också mycket våld, knivdåd och dödsskjutningar, som gjorde
att man hela tiden fick vara mycket uppmärksam på omgivning, stämningar och
vaksam när man såg varje typ av folksamling.
När det blev för tungt – utflykt till Västbanken eller Medelhavet
För att komma ifrån den tunga atmosfär som ofta präglade vardagslivet i gamla
stan, var det skönt att ta en långpromenad i västra delarna av Jerusalem eller åka
till Västbanken. När man väl passerat en checkpoint (som också var väldigt svårt
att vänja sig vid) var det befriande att åka till Jeriko, Taybeh, Ramallah eller Betlehem. Möta ett annat vardagsliv.
När det kändes riktigt tungt kunde jag ta en tur till Medelhavet. Att åka till Tel
Aviv eller Haifa till exempel, var som att komma till en annan värld. Men det var
samtidigt med en liten känsla av dåligt samvete. Här är jag, svensk, som kan röra
mig fritt, lämna det tunga och få vara i en mer ”normal” miljö, där våldet och ockupationens konsekvenser inte märks.
I know you are local…
När jag nu i sommar var tillbaka i Jerusalem under några semesterdagar, uppskatSvenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/19
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De små mysiga gatorna i Gamla stan
– här kan man köpa allt.
Foto: Foto: Anders Lassel.

tade jag att få besöka favoritfiket,
prata med handlaren i speceributiken, dricka te med den yngre
affärsinnehavaren som nu tagit
över sin pappas butik i ”turiststråket” och gå de slitna gatorna som
kändes så bekanta.
När min man och jag gick i basarerna och passerade en av de små
butikerna började handlaren, som
så ofta till turisterna, att hälsa oss
välkomna och fortsatte på sin vanliga replik ”den här vägen har ni
fin utsikt ….”
Sedan tittade han lite närmare på
mig och så ”Oh, hey, I am sorry, I
know you, you are local…”.
Då kändes det gott!

Ann-Sofie Lasell

Fotnot: Ann-Sofie Lasell arbetar på Diakonia och har tidigare arbetat med det
ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, samt på studieförbundet Bildas studiecenter i Jerusalem. Ann-Sofie är socionom, engagerad i
Equmenia¬kyrkan och bor i Gävle.
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Rossing Center
– platsen för judisk-kristen dialog
Under en spännande pilgrims- och studieresa till Galiléen, Jerusalem och
Betlehem våren 2019 under ledning av Kjell och Inger Jonasson, mötte vi
Sarah Bernstein, direktor för Rossing Center.
Gruppen mötte Sarah Bernstein under en innehållsrik timme på Svenska Teologiska Institutet (STI) i Jerusalem. Sarah är jurist och medlare och har en doktorsexamen i Fredsbyggande Studier. Hon har stor erfarenhet av arbete för fredsbyggande
och samexistens. Hon är nu verkställande direktor för Rossing Center.
År 2004 startade Daniel Rossing (1946–2010) Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations (JCJCR) med syfte att föra dialog mellan den judiska majoritetsbefolkningen och den kristna arabiska minoriteten i Det Heliga Landet. Man försökte
påverka via kurser, konferenser, seminarier och föreläsningar med syfte att nå
lärare och turguider samt nyckelpersoner inom politik och militär.
Man stötte på svårigheter i förståelse för varandra i de båda grupperna, utifrån
de olika perspektiven, ”judar som hör om kristendom tänker på mission och förföljelse, förintelsen är svår att relatera till för kristna araber”. De båda grupperna
lever separata liv i olika områden. Barnen möter inte varandra utan fruktan sprids
mellan dem.
Utbytesprogram
Sedan fem år tillbaka har organisationen bytt namn till Rossing Center, efter sin
grundare, och arbetar nu med olika utbytesprogram mellan skolor för att minska
fruktan för varandra, t.ex. lärarträning för att öppna dialogen i klassrummet. Idag
arbetar man för ökad förståelse och förbättrade relationer mellan judar, kristna och
muslimer. Organisationen ser lärarna som de absoluta nyckelpersonerna för att nå
barnen med kunskap om varandra. Hur de olika grupperna beskrivs i skolböcker
har en påverkan, men man beskriver det dagliga mötet med läraren i klassrummet
som den absolut viktigaste påverkansmöjligheten. Rossing Center arbetar för att
förändra lärarnas synsätt. Man arbetar med varje religiös grupp var för sig. Varje
grupp har sin historia och sin berättelse om fruktan och rasism.
Sarah Bernstein avslutade sitt besök hos oss med att berätta att det finns 8 mixed
schools (med judar och palestinier) i hela landet, att ”vi talar inte om mänskliga
rättigheter”. Hon underströk, att Rossing Center är en utbildningsorganisation inte
en politisk organisation.
Till kärnverksamheterna hör:
– Dialog och identitet
24 låg- och mellanstadieskolor över hela landet, med omkring 800 judiska, kristna
och muslimska elever, 70 lärare och rektorer, deltar i program för förståelse,
respekt och interkulturell tolerans för att utveckla sociala och mellanmänskliga
kunskaper i ett multikulturellt samhälle.
– Utbildning för förändring
Detta ”30-timmars lärar-träningsprogram” ger mer än 400 lärare i 25 skolor prakSvenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/19
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Sarah Bernstein, direktor för Rossing Center. Foto: Annette Stolpe.
tiska verktyg för att genomföra och underlätta konflikt-relaterade diskussioner
i klassrummet. Man samarbetar med Ministry of Education och dess Center for
Civic Education i ett anti-rasism program.
– Healing Hatred
Detta är en ny modell för inter-religiös dialog med syfte att minska hatet genom
att deltagarna når förståelse för kärnan i andliga och moraliska dilemman som
utgör hjärtat i Israel-Palestina konflikten. Modellen är utvecklad under de senaste fem åren i ett samarbete mellan Rossing Center, the Hebrew Union College i
Jerusalem och the Holy Land Trust i Bethlehem.
Kursen utrustar professionella med verktyg och praktiska kunskaper om andlig rådgivning för att läka trauma och rädsla, med syfte att förändra inställningen
från offermentalitet till vilja att bygga en gemensam framtid.
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– ADASHA – Jerusalem Centre for Interreligious Encounter
Programmet vänder sig till utländska grupper med medlemmar från olika
religioner eller med intresse för inter-religiösa frågor och ger en systematisk
pedagogisk upplevelse i Det Heliga Landet. Man erbjuder föreläsningar, besök
hos lokala organisationer och möten med lokala religiösa ledare för att stimulera
långtgående teologiska, historiska och samtida diskussioner bland deltagarna.
– Utbildningsturism
Resor i Israel är viktiga verktyg för att skapa en omvärldskunskap. Man genomför en ”tre trosriktningars guidetur” i Jerusalem och andra delar av landet för att
lära judiska och arabiska barn om de olika religiösa grupperna som utgör deras
mångfasetterade samhälle. Se www.fairtourism.info.
The Rossing Center for Education and Dialogue har som grundtanke att förståelse, respekt, rättvisa och jämlikhet är grundstenarna till en bättre framtid för
oss alla.
Sarah beskrev flera mycket intressanta angreppspunkter för fredsarbetet i
Israel. 

Anette Stolpe och Anna Brolin

Från skolans invigning på 1960-talet
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I förra numret skrev Anette och Anna om Tents of Nations.
Här kommer Gunnar Stenbäck, ordf i stödföreningen med uppgifter
om hur projektet kan stödjas:

Vi vägrar vara fiender!

Med det mottot fortsätter familjen Nassar sitt outtröttliga icke-våldsmotstånd
och sin kamp för sitt ”Tent of Nations” utanför Betlehem, ett kristet projekt för
fred och försoning helt omgivet av fientligt sinnade bosättare.
För att ge svenskar möjlighet att stödja deras arbete finns det en svensk
stödförening, där Tent of Nations är ett av två ändamål. Det andra är ett handikappcentrum i Shu’fat flyktingläger i Jerusalem som ska betjäna ett oerhört
stort antal handikappade palestinier.
De är också i stort behov av våra gåvor.
Läs mer om vårt arbete och om hur du kan ge ditt stöd på
www.tentofnations.se


Helgmålsringningar från
Det Heliga Landet

Under året har flera helgmålsringningar spelats in i Jordanien, Israel och
Palestina för Sveriges Television. Några har redan sänts, men flera är på
gång.
Nästa kommer inför Sextonde söndagen efter Trefaldighet den 5 oktober
från Betania och inför den 21 efter Trefaldighet den 9 november från Jeriko.
Dessutom kommer helgmålsringningarna inför första och andra Advent
från Betfage på Olivberget i Jerusalem respektive från Nasaret.
Sändningstiden är lördagar kl 17.50 i SVT 1.
Efter sändning är de tillgängliga på SVT Play.
Medverkar i dessa program gör biskop em Jan-Olof
Johansson. Producent och
fotograf är Johannes Söderberg.


Johannes Söderberg och Jan-Olof
Johansson inför inspelningarna
av helgmålsböner från Jerusalem
med omnejd.
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Julkollekt redan?

Ja, i många församlingar fastställer man de kollekter
som församlingarna själva beslutar om redan nu för resten av året.
Det betyder att det är dags att bestämma vad flera av kollekterna
under jul- och nyårshelgen ska gå till.

Vi hoppas att ni som brukar ta upp kollekt till
Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem vill göra det även i år
och att ni som inte gjort det tidigare vill göra det nu.
Det är ett sätt att ge dagens Betlehemsbarn en god start i livet
samtidigt som de genom skolans sätt att vara fredsskola
får tro på en framtid i fred och rättvisa.
Skolan är känd som en av de bästa skolorna för fortsatta studier.
I nästa nummer kommer en kollektvädjan att publiceras
som passar att läsa upp i kyrkan då kollekten tas upp.
Vi påminner också om att
flera av oss i Svenska Jerusalemsföreningens styrelse
gärna ställer upp och berättar om vår verksamhet
och om livet i Betlehem idag.
Tack på förhand för kollekter och gåvor
både till jul och under hela året!

För Svenska Jerusalemsföreningens styrelse genom
Jan-Olof Johansson, ordf, biskop emeritus

"De skall smida om sina svärd
till plogbillar"

– om palestinska skolböcker och en skola för fred
Stig Norin, professor emeritus, Uppsala
Söndag 24 november 17.00
i Domkyrkoforum, Lund
(ingång från Domkyrkoplatsen)
Arrangör: Lundakretsen av Svenska Jerusalemsföreningen
Information: Kristina Lindström tfn 070-21 36 607
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/19
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Vill du ha information om
de kristna i Mellanöstern och om
Den Gode Herdens skola i Betlehem?

Nedanstående personer från SJF:s styrelse är beredda att besöka församlingar och grupper för att berätta om Den Gode Herdens skola samt
om de kristnas situation i Mellanöstern.
De som står till förfogande är: biskop emeritus Jan-Olof Johansson i
Växjö, SJF:s ordförande; professor emeritus Stig Norin i Uppsala; Anna
Hjälm, handläggare på Kyrkokansliet i Uppsala och tidigare utsänd av
Svenska kyrkan till Kyrkornas Världsråd i Jerusalem, bor i Umeå och
Uppsala; Kjell Jonasson utsänd av Svenska kyrkan till den lutherska
kyrkan i Jerusalem, bor i Stockholm och på Gotland; samt Göran Rask
tidigare Svenska kyrkans Regionsekreterare för Mellanöstern, bor i
Alingsås och i Höganäs, redaktören Lars Micael Adrian, Lund och komminister Kristina Lindström, Lund.
Enklast är om kallelserna går till de personer som bor geografiskt nära
och ett riktmärke för den frivilliga gåva som skickas direkt till SJF Bg
401-3330 vid varje föredrag kan vara 1 500 kr/2 000 kr per tillfälle samt
reseersättning direkt till talaren. Lokalen behöver ha en PP-projektor
med duk för att visa en femminuters film om Den Gode Herdens skola.
Kontaktuppgifter:
Jan-Olof Johansson – jano.johans@gmail.com
Stig Norin – stig@norin.in
Anna Hjälm – hjalm.anna@gmail.com
Kjell Jonasson – kjell.jonasson47@gmail.com
Göran Rask – goran.rask@gmail.com
Lars Micael Adrian – modgun@telia.com
Kristina Lindström – kristina.lindstrom@svenskakyrkan.se

Juda kullar på vägen till Jerusalem. Foto: J-O Johansson.
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Viktig information till gåvogivare:

Vill du ha gåvobevis med e-post?

Vi är tacksamma för att så många sänder in gåvor för uppvaktning vid högtidsdagar, och i stället för blommor vid dödsfall! Vid dessa tillfällen postar vi ett gåvobevis med tack för gåvan.
För att kunna ge en bättre och snabbare service, när papperspost tar allt längre
tid, och samtidigt spara utgifter för porto, kuvert och förtryckta gåvoblanketter,
kan vi även sända gåvobevis i pdf-format med e-post antingen till dig som givare
eller till berörda personer.
Om du vill att vi sänder gåvobevis med e-post i stället för papperspost:
Skriv till sydvind@gmail.com och uppge till vilken e-postadress gåvobeviset ska
sändas! Vi har förtryckta gåvobevis men du kan också själv formulera en kort hälsning som vi lägger till, och du får en färdig pdf att själv skriva ut, eller vi sänder
den med e-post till den adress du önskar. Skriv vad gåvan avser och vem/vilka
som är givare.
Obs att detta bara är ett erbjudande till den som vill. Naturligtvis skickar vi gärna
ut gåvobevis även med vanlig post i fortsättningen! Låt oss också veta om ni vill att
vi bifogar ett nummer av tidskriften till mottagaren! 

Jan-Olof Johansson, ordf och Ulla-Stina Rask, gåvobrevsansvarig

Från skolans invigning på 1960-talet
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SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGEN
Du har möjlighet
att ge Din gåva regelbundet via autogiro!
Gör så här: 1) Läs vad som gäller om villkoren för autogiro
2) Välj vad Du särskilt vill ge till och ange belopp
3) Fyll i talongen och skicka den i brev till
Svenska Jerusalemsföreningen, Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö
VILLKOR FÖR AUTOGIRO
a) MEDGIVANDE
Jag går med på att Svenska Jerusalemsföreningen får göra uttag från angivet
bankkonto för överföring av min gåva
via autogiro. Redovisning av uttagen får
jag på mina kontoutdrag från banken.
Medgivandet gäller också vid byte av
kontonummer och bank.
b) TÄCKNING
Jag ska se till att det finns pengar på
kontot för att överföringen ska kunna
göras (vanligtvis den 28:e i varje månad).



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

f) RÄTTEN ATT SAMARBETA ADRESSUPPGIFTER
Bankgirocentralen BGC har i uppdrag att
sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur
bankens register om kontots adress får
samarbetas med Bankgirocentralens till
ett register för detta ändamål.
Vid frågor: kontakta Göran Rask,
0703-73 40 88, goran.rask@gmail.com

Till Svenska Jerusalemsföreningen, Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö



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

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

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

Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen
Gåvor från september 2018 till och med augusti 2019
Jämfört med motsvarande period 2017/2018
Medlemsgåvor
Faddergåvor
Gåvor till skolan
Skolan, minnesgåvor
Skolan, födelsegåvor

31/8 2018
51 450
252 315
794 340
93 730
33 240

31/8 2019
58 250
245 130
727 503
85 546
54 510

Testamentsmedel
Gåvor till sjukhuset
Övriga gåvor
Kollekter
Summa:

0
26 250
105 000
1 203 634
2 559 959

0
800
20 000
1 750 631
2 942 370

MINNE: Hans Persson, Rolf Erik Pers, Karin Viewag-Lantz, Lilian Samuelsson, Ragnar
Norrman, Claes Janson, Gunvor Frank, Aasulv Landes, Maj-Britt Larsson, Ivar Karlsson,
Elsa Walles, Gunnel Lindblad, Birgitta Svenungsson, Sven Liljebjörn, Folke Boström,
Bengt Andersson, Ingemar Pettersson, Börje Johansson.
FÖDELSEDAGAR: Gustaf Ödqvist, Roland Thim, Kerstin Melander, Ann-Marie Claesson, Alf Avander, Carl-Axel Axelsson, Ulf Berwill, Jens Tornerhielm, Britt-Marie Johansson, Stina Ragnarsson, Per-Anders Ekström, Gunnel Stenqvist, Barbro Kamperin, Berit
Nordmark, Idave Barklund, Ylva och Magnus Ewaldz, Margaretha Stiernstedt, LarsGöran Lönnermark, Eva Melin, Bertil Melin, Mikael Mogren, Henry Nygård.
ÖVRIGA GÅVOR: Gåva vid Randi Guldstrands prästvigning.

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 Ulla-Stina Rask (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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POSTTIDNING B

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

Adresser i Det Heliga Landet

Vår skola i Betlehem har adressen: The Good Shepherd’s Swedish School,
P.O.B. 64, Betlehem, via Israel. Tel och fax Betlehem 00 972-2-2742204.
Sjukhusets namn och adress är: Hussein bin Talal’s Hospital, P.O.B. 67,
Betlehem, via Israel.
E-post till skolan: gsss@p-ol.com
Föreningens representant i Det Heliga Landet är Solveig Hanna:
Solveig Hanna, mobiltel: +972 537 68 90 10, bostad i Jerusalem: +972 2 6717981.
E-postadress: Solveighanna@gmail.com

Adresser i Sverige

Jersualemsföreningens hemsida: www.jerusalemsforeningen.se
Ansvarig utgivare: Jan-Olof Johansson (ordf) Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö,
mobil 070-541 58 57, e-post: jano.johans@gmail.com
Sekreterare 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 0727-43 82 41, e-post: modgun@telia.com
Ansvarig för fadderbarnsverksamhet, gåvoredovisning, adressregister och
utskick av gåvoblanketter: Ulla-Stina Rask. Arrendegatan 16,
441 56 Alingsås, mobil: 070-656 34 67, e-post: sydvind@gmail.com
Lundakretsen:
Kristina Lindström, Nyckelkroken 15, 226 47 Lund, tel 046-13 66 06,
e-post: kristina.lindstrom@comhem.se

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