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Vad är Svenska Jerusalemsföreningen?
Svenska Jerusalemsföreningen grun-

dades 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 tid-
skrift 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 verksam-
het. 

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 Jerusalems- 
föreningen är 150kr/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.

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 erbju-
da 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 van-
liga

•  stärka den kristna minoriteten i Jesu 
egen födelsestad.

Läs mer på: www.jerusalems foreningen.se.
Där finns också tidskriften att läsa.
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Ordföranden har ordet

Ökade gåvor räddar 
ekonomin
Så kunde eleverna på Den Gode Herdens skola i 
Betlehem gå till skolan igen när det var dags för 
ny termin och nytt läsår. Pandemin är inte över 
och smittspridningen är stor i både Palestina och 
Israel men med tydliga regler och uppdelning av 
skoldagen kan nu skolan vara i gång igen efter 
sommarlovet. Rektor Aida berättar att detta inte 
är möjligt för alla skolor då en del tvingats stänga när coronasmittan har börjat 
spridas bland elever och lärare. Många av lärarna på Den Gode Herdens skola har 
haft corona och är dessutom vaccinerade.

Ett nytt läsår innebär också att det är tid för bokslut av det gångna året. Svenska 
Jerusalemsföreningens räkenskapsår sammanfaller med läsåret.

Det vi kan konstatera när vi håller på att göra bokslut är till vår stora glädje och 
tacksamhet att det gått bättre än vi vågade tro. Oron har varit stor hos oss i styrelsen 
och jag vet att det också har varit så hos många av er givare och medlemmar.

Pandemin innebar ju att det i stort sett inte var några gudstjänster under julen 
som är den tid på året då de flesta av kollekterna kommer in till stöd för skolan. 
Hälften av ett års intäkter är kollekter.

Individuella givare och församlingsbidrag ökar
Tack vare ett ökat individuellt givande och generösa bidrag från församlingar, i 
stället för kollekter, så har vi kunnat fortsätta att stödja skolan för den löpande 
verksamheten. Då arbetslösheten nu är betydligt större än vanligt i Betlehemsom-
rådet har föräldrarnas möjligheter att bidra till skolan minskat. Men då har vi kun-
nat ta av den fond vi skapat under goda år och kompensera det.

Anledningen till den höga arbetslösheten är att turismen, som är den huvudsakliga 
näringen i Betlehemsområdet, helt har avstannat på grund av pandemin. Så 
kommer det att förbli ännu en lång tid varför extra stöd till skolan kommer att 
behövas.

Nu har våra kyrkor öppnats som vanligt igen fast vi håller avstånd. Kollekthåven 
går runt och lappar med swishnummer delas ut. Till er som är med och påverkar 
kollektändamålet då församlingarna i Svenska kyrkan är fria att ta upp kollekt till 
det ändamål man anser viktigt, cirka en tredjedel av årets söndagar, vädjar vi om 
att lyfta fram Den Gode Herdens skola. Kollektcirkulär att läsa upp i kyrkan finns 
i detta nummer av tidskriften.

Med varmt tack för alla bidrag och med stor förhoppning om fortsatt stöd till 
skolan arbetar vi vidare för dagens Betlehemsbarn. 

Jan-Olof Johansson
Ordförande, biskop emeritus
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Eleverna vid Den gode Herdens skola 
vaccineras mot Covid-19
I ett videosamtal den 25 septem-
ber berättade skolans rektor Aida 
Abu Mohor att eleverna i de äldre 
klasserna var fullvaccinerade mot 
Covid-19. Därefter skulle eleverna 
12 – 15 år vaccineras med Pfizer vac-
cin. Bara några få elever vill inte vac-
cineras. De som inte vaccinerar sig 
måste visa upp ett negativt Covid-
19-test två gånger i veckan, annars 
får de inte vara på skolan. Alla lärare 
och övrig personal är vaccinerad.  

I Betlehems området är det få 
fall av Covid-19 för närvarande och 
restriktionerna är att alla offentliga 
lokaler som restauranger, lokaler för 
bröllop samt kyrkor bara får fylla 
lokalen med 50 % av sin kapacitet. 
Inför julen då normalt många pilgri-
mer och turister kommer på besök 
till Betlehem finns i nuläget bara ett fåtal bokningar på hotell. Totalt är 
strax över 50 % av alla vuxna vaccinerade idag och situationen angående 
pandemin är oroande men inte allvarlig.

324 elever på plats
Skolan har nu 324 elever, ungefär samma antal som förra året. Alla elever 
är nu på plats i skolan samtidigt, och all undervisning sker där. Utbild-
ningsministern vill att alla skolor skall fungera fysiskt från och med i höst, 
och att digital undervisning skall tas till bara om situationen skulle kräva 
det igen. 

Trots de ekonomiska svårigheter pandemin skapat har nya elever kom-
mit till skolan som ersättning för dem som slutat och börjat på universitet 
eller som börjat på annan skola. Rektor Aida berättar att skolan har fler 
förfrågningar men att man inte vill ta emot fler för att undvika att för 
många elever trängs i klassrummen. Hon är hoppfull inför det skolår som 
nu börjat, trots de svårigheter som skolan verkar under med pandemi och 
ockupation. Skolan har fått 24 nya elever och tre nya lärare som ersatt de 
tre som gick i pension efter förra skolåret. 

Göran och Ulla-Stina Rask i videosamtal med  
Den Gode Herdens skolas rektor Aida Abu Mohor

Morgonbön på Den gode Herdens 
skola i Covid-tider
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Svenska kyrkans utsända i Jerusalem:

Bilddagbok från Jerusalem  
4 april – 7 september 2021

Efter ett år av lockdown och begränsningar 
kan vi äntligen fira gudstjänst igen! Vi firar 
på tre språk – engelska, danska och svenska. 
I normala fall hade varje församling firat var 
och en för sig, men då Covid satt stopp för 
både pilgrimer och turister öppnades i stället 
möjligheten att bortom språk- och kulturgrän-
ser fira uppståndelsens hopp om nytt liv.

På skolan Talitha Kumi samlar man in och 
ringmärker flyttfåglar. En koltrast släpps fri 
efter att ha fångats in och märkts. Kanske 
flyger den vidare mot Sverige? I fågelns värld 
finns inga gränskontroller eller murar som 
hindrar dess flykt.

Den 24 april är minnesdagen för det 
armeniska folkmordet. Utanför kyrkan 
St Joseph läggs kransar ned till minne av 
de drygt en miljon framför allt armenier, 
men även assyrier, syrianer, kaldéer och 
greker som under åren 1915 och 1917 
förföljdes och mördades av det Osman-
ska rikets styre. Ett rike som därmed 
tömdes på i stort sett hela sin kristna 
befolkning.

Förföljelse av människor på grund av 
tro, kulturell eller etnisk tillhörighet är 
ett brott mot mänskliga rättigheter – var 
och när än det sker i världen.

4 april 2021, PåskdagsmorgonOlivberget, Ö Jerusalem,  
kl 06.25

23 april 2021

Talitha Kumi, Bayt Jala, 

Västbanken

24 april 2021St Joseph, armeniska församlingen,  Gamla stan, Jerusalem
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15 juni 2021
Tzahal Square, V Jerusalem

12 maj 2021, 
Dagen innan Kristi HimmelsfärdsdagOlivberget, Ö Jerusalem

Den 10 maj är traditionellt ”Jerusa-
lem Day” - en dag som firas med en 
israelisk flaggparad genom Gamla 
stan. Paraden upplevs som provo-
cerande för många av stadens invå-
nare och därför ordnade, för sjunde 
året i rad, den israeliska organisa-
tionen Tag Meir parallellt en ”Flo-
wer parade”. I solidaritet med den 
arabiska befolkningen delade man 
ut blommor till butiksägare och 
invånare. 

Spänningen låg i luften den 
dagen, och klockan sex på kvällen 
avfyrades raketer från Gaza mot 
Jerusalem. Ett nytt krig hade brutit 
ut.

Krigets andra dag.
Tillsammans med den tyska, amerikanska och den 

palestinska församlingen trotsade vi krigsoro och 
upplopp, och tog oss till Olivberget för att kunna fira 
mässa och dela måltid i fredens namn. Himlen ovan 
Jerusalem var vårt vittne.

Kriget är inne på sin sjätte dag. Him-
len är fortfarande blå, men staden är 
tom och dess invånare avvaktande 
och försiktiga.

10 maj 2021 
Innanför Jaffa Gate,  

Gamla stan, Jerusalem

15 maj 2021

Utanför Jaffa Gate,  
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15 juni 2021
Tzahal Square, V Jerusalem

Krigets tionde dag. Frustrationen 
över kriget börjar bli kännbar.

Tillsammans med Women wage 
peace – Israels största gräsrotsrö-
relse, bestående av arabiska och 
judiska kvinnor som kämpar för 
kvinnors närvaro i fredsproces-
sen – bildade vi under tystnad en 
mänsklig kedja med budskap om 
hopp och fred.

Eldupphör! Jag 
går till gravkyrkan 
för att tända ljus, 
be och hämta kraft 
efter turbulenta 
veckor.

På tredje dagens vapenvila firar 
församlingen traditions enligt 
pingst hos systrarna på Oliv-
berget. I år en mässa för fred 
och bön om Andens förnyande 
krafter i våra liv.

21 maj 2021 
Holy Sepulchre church,  

Gamla stan, Jerusalem

23 maj 2021, PingstdagenOlivberget, Ö Jerusalem, utsikt från Birigttasystrarnas kloster.

19 maj 2021 Utanför Jaffa Gate, V Jerusalem

Israel har sedan knappt en vecka en ny 
regering. Omedelbart utmanas denna av 
en ny – denna gång medvetet provoce-
rande – flaggparad, och med den en stor 
risk för ännu ett krig. Svenska Teologiska 
Institutets vän Rabbi Yonatan Neril kunde 
inte längre tyst se på. Vi stöttade honom 
med plakaten: Pastors and rabbis for peace in 
Jerusalem.
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22 Juni 2021
Zion Square, V Jerusalem

Jerusalem – staden som aldrig slu-
tar förvåna: På Jaffa Street står en 
äldre man med lång grått skägg, 
i traditionell chasssidisk klädsel, 
och rockar loss med amerikanska 
70-tals låtar på sin gitarr.

16 augusti 2021Ha Rav Kook Street, V Jerusalem

Åter i Jerusalem efter en sommar i Sve-
rige. Skogarna utanför staden brinner 
och man närmar sig en evakuering av 
Hadssah-sjukhuset i Ein Kerem.

Under några kritiska dagar känner vi 
alla av den förödande effekten av jor-
dens upphettning och konsekvenserna 
av klimatets förändringar.

För att ta sig till dopplatsen, måste 
man navigera mellan olika minfält, 
men efterhand som dessa röjs ersätts 
skyltarna med texten ”Danger 
Ahead!”av flaggor med kyrkans 
röda Kristuskors. Flaggorna blir en 
symbol för den sakta men outtrött-
liga vandringen mot fred.

29 augusti 2021Birgittakapellet, STI, V Jerusalem

25 augusti 2021

Dopplatsen, Qasr el Yahud, 

Västbanken
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30 augusti 2021
Västra muren,  

Gamla stan, Jerusalem

29 augusti 2021Birgittakapellet, STI, V Jerusalem

Vi fick ett heldagsbesök av pastor Fursan 
Zumot med konfirmander från Redeemer 
church i Gamla stan. Ett planerat utbyte 
med konfirmander från Strängnäs stift 
har p g a Covid fått skjutas upp två 
gånger. Under sommaren 2022 hoppas vi 
dock kunna genomföra projektet och de 
palestinska och de svenska ungdomarna 
äntligen få träffa varandra.

Ännu en konfirmand! Men denna gång en Bar Mitz-
vah – judisk ”konfirmation” – vid Klagomuren. Vi blev 
inbjudna av en kollega, vars son denna dag fick läsa 
högt ur Tohran inför oss alla. Högtiden ägde rum vid 
den s k ”Egalitarian place” - en särskilt avvisad plats 
där icke-ortodoxa judar, män och kvinnor, utan åtskill-
nad ber tillsammans.

Under en utflykt till Jesu hemtrak-
ter, ser jag solen gå upp över Gene-
sarets sjö. Över sjön vars vågor han 
stillade, ur vars vatten lärjungarna 
fångade sin fisk, vid vars stränder 
han samlade nyfikna lyssnarskaror. 
Nästan 2000 år har gått, men fortfa-
rande bär platsen på hans närvaro 
– i varje spegling, i varje strimma 
av ljus.

1 sept 2021
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4 sept 2021
Birgittakapellet, STI, 

V Jerusalem

Får vi lov att presentera Jeries!
Jeries är församlingens nya 

tillskott på musikerfronten. 16 
år gammal varvar han skola, 
ungdomsarbete och orgelspe-
lande i Redeemer church med 
att spela för oss på gudstjäns-
terna i Birgittakapellet. Gud 
sänder sina gåvor till oss.

Det är judiskt nyår. Så här års 
dignar träden av fullmogna granat-
äpplen. Äpplena är centrala både 
i matlagningen och i liturgin vid 
nyår – inom judendomen symboli-
serar kärnorna, enligt traditionen, 
det antal mizvot (påbud) som män-
niskorna måste följa.

Vi önskar våra judiska vänner 
Shana Tova, och hoppas själva på 
ett år utan oro och krig – ett år då 
vi åter kan samlas på STI, till hopp-
fulla samtal om fred och vikten av 
fortsatt dialogarbete.

Foton: Bild 25 aug och 4 sept – Maria Leppäkari, 
övriga bilder Karin Ekblom

Jerusalem i september 2021
Karin Ekblom,

kaplan vid Svenska Teologiska Institutet (STI) i Jerusalem

7 sept 2021
STI:s trädgård, 

V Jerusalem
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Bibliska perspektiv på epidemier

Dödliga epidemier är inget nytt i mänsklighetens historia. Detta åter-
speglas i ett flertal bibliska texter, framför allt i hebreiska bibeln (eller 
Gamla testamentet). En noggrann diskussion av samtliga texter skulle 
kunna fylla en bok. Här kommer jag endast att diskutera ett mycket 
begränsat urval, två berättelser ur Samuelsböckerna, med fokus på dessa 
frågor: Vilka erfarenheter av epidemier återspeglas i dessa bibliska berät-
telser? Förs det någon diskussion omkring olika strategier i samband med 
epidemier? Vilka tankar hade de bibliska författarna kring orsaker bakom 
respektive verksamma skydd mot smittsamma sjukdomar?

Filistéerna, arken och bölderna (1 Sam 4–6) 
Vid en granskning av bibliska skildringar av epidemier är det svårt att hitta några 
tecken på att författarna hade kunskaper om hur sådana sjukdomar faktiskt sprids 
eller om hur man bäst skyddar sig mot att bli smittad. Men det går ändå, mitt i allt 
som kan betecknas som förvetenskapligt, att finna vissa relevanta observationer. 
Intressanta exempel på detta finner vi i den märkliga berättelsen i Första Samu-
elsboken kapitel 4–6, om hur det heliga kultföremålet arken hamnade i filisteisk 
fångenskap och vad detta ledde till. 

I Första Samuelsbokens fjärde kapitel berättas att filistéerna, israeliternas grannar 
och arvfiender, har lyckats erövra arken. Men deras triumf förbyts i skräck. Enligt 
kapitel 5 har filistéerna placerat arken i ett tempel i Ashdod, intill statyn av guden 
Dagon. Det första som händer är att statyn välter omkull och går sönder (1 Sam 
5:4). Sedan sprids en dödlig sjukdom bland befolkningen i såväl stad som lands-
bygd, en sjukdom vars mest utmärkande symtom är stora bölder (1 Sam 5:6). När 
filistéerna i Ashdod fått nog flyttar de arken till en annan stad, Gat. Men då sprids 
sjukdomen också där. Samma sak upprepas när arken flyttas vidare till staden 
Ekron (se 1 Sam 5:7–12). Invånarna insjuknar, plågade av bölder. 

Jerusalems tempel. Modell i Israels Museum i Jerusalem. Foto: J-O Aggedal
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Flera gånger i berättelsen antyds det att det är förbundsarken som på något sätt 
orsakar detta utbrott av en epidemi. När den flyttas från en plats till en annan så 
sprids ju sjukdomen. Kanske ser vi här spår av ett äldre synsätt, enligt vilket arken 
var ett föremål med magiska (och potentiellt dödliga) egenskaper. På ett senare 
stadium, som också återspeglas i berättelsen, tillämpades en lite mer sofistikerad 
förklaringsmodell: Epidemin sågs som ett straff från Israels Gud, Herren, för att 
filistéerna tagit hans förbundsark som krigsbyte. Pestsmittan skulle alltså, på ett 
teologiskt plan, ytterst ha orsakats av Israels gud. Men som vi ska se antyder berät-
telsen även ett mer epidemiologiskt korrekt svar på frågan om vad som låg bakom 
smittspridningen. 

Låt oss först titta närmare på beskrivningen av den smittsamma sjukdomen i 1 Sam 
4–6. Utifrån symtomen, stora bölder, ligger det nära till hands att se detta som en 
skildring av böldpest, en av de tre sjukdomstyper som orsakas av pestbakterien, 
yersinia pestis. Spår av denna bakterie är arkeologiskt belagda från biblisk tid. Böl-
derna som gett sjukdomen dess namn består av svullnade lymfkörtlar, som bildas 
bl.a. i armhålor och på lår. 

Spridningen av denna dödliga sjukdom, böldpest, sker genom att bakterien över-
förs via djur till människor. Ur denna synvinkel blir vissa detaljer i denna bibliska 
skildring synnerligen intressanta. Det berättas nämligen att filistéernas präster och 
spåmän kommer fram till att det bästa botemedlet är att skicka tillbaka arken till 
israeliterna. Den ska åtföljas av några mycket speciella gåvor, i form av tio skulptu-
rer av guld (1 Sam 5:1–5). Närmare bestämt: fem gyllene bölder och fem gyllene råt-
tor (eller möjligen möss; det är osäkert vilken gnagare som det hebreiska ordet refe-
rerar till). Siffran fem är kopplad till antalet filisteiska stadsstater och hövdingar. 
Avbildningarna av bölder, dvs av sjukdomens synliga symtom, kan förklaras som 
ett uttryck för ett magiskt sätt att söka beskydd från något farligt, genom att till-
verka något som liknar det farliga. Men varför avbilda även råttor? Bibelforskarna 
har haft svårt att finna en bra förklaring. Men kanske kan detta motiv på något sätt 
knyta an till observationer om samband mellan dessa gnagare och smittspridning? 

Det är ju ett allmänt känt faktum, omvittnat i samband med digerdöden, att råttor 
spelar en ödesdiger roll vid utbrott av böldpest. De fungerar nämligen som värd-
djur för de insekter som sprider pestbakterien. Det är högst osäkert om man kände 
till detta orsakssamband under biblisk tid, men det kan ändå ses som sannolikt att 
man gjorde iakttagelser i den riktningen. Av särskilt intresse i detta sammanhang 
är den version av berättelsen om arkens filisteiska fångenskap som vi finner i 
den äldsta grekiska översättningen, Septuaginta. I den grekiska texten till 1 Sam 
5:6 ingår detaljer som saknas i den hebreiska texten. Det anges dels att Herrens 
straff drabbade filistéernas fartyg, dels att landet översvämmades av råttor. Här 
uppträder alltså dessa två fenomen, råttinvasion och smittspridning, samtidigt. 
Skildringen i den grekiska versionen gör det möjligt att se scenen framför sig: hur 
råttorna lämnar skeppen i hamnen, hur de sprider sig – och smittan – i staden. 
Möjligen ligger en ögonvittnesskildring av ett pestutbrott till grund för delar av 
berättelsen, åtminstone i dess grekiska version.  
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Folkräkning och pest – kung Davids val av strategi (2 Sam 24)
En av de bibliska epidemi-skildringarna har beröringspunkter med vår egen tid och 
dess diskussioner om olika sätt att bemöta och bekämpa Covid-pandemin. Denna 
berättelse ger nämligen vissa inblickar i hur bibliska författare tänkte omkring poli-
tiska ledares val av strategi vid en nationell kris. Samtidigt blir de stora avstånden 
mellan dem och oss, tidsmässigt och kunskapsmässigt, uppenbara vid en närmare 
granskning. Berättelsen återfinns i Andra Samuelsbokens 24:e kapitel.  

Inledningen är märklig. Här sägs det att ”Herrens vrede blossade upp mot isra-
eliterna” (2 Sam 24:1). Men det ges ingen direkt anledning; det hänvisas inte till 
specifika synder eller förbrytelser som skulle kunna motivera något sådant. I stället 
beskrivs det som att ”Herrens vrede” eggar eller förleder kung David att begå en 
(enligt textens perspektiv) allvarlig synd, nämligen att genomföra en folkräkning 
för att ta reda på hur många krigare staten kunde mobilisera. Detta sågs som 
högmod och som uttryck för bristande tillit till Herren. Men uppgiften om att det 
var Herren själv som så att säga anstiftade denna försyndelse uppfattades som 
kontroversiell redan under biblisk tid. Enligt Krönikeböckernas version av denna 
berättelse, som skrevs senare, är det i stället Satan som förleder David (1 Krön 21:1). 
I övrigt är det dock inga större skillnader mellan versionerna. 

Folkräkningen genomförs. Efteråt grips kung David av ånger och ber om förlåtelse 
(2 Sam 24:10), men det hjälper inte. Profeten Gad kommer då med ett dramatiskt 
budskap från Herren: ”Tre ting har jag i beredskap åt dig; välj ett av dem, så skall 
jag låta det drabba dig” (24:12). Valet står inte mellan pest och kolera, utan mellan 
dessa tre sätt att minska befolkningen (som straff för att David räknat dem!):
(a) tre år av hungersnöd 
(b) tre månader av fientlig invasion (som driver kungen i landsflykt) 
(c) tre dagar av pest (= någon form av dödlig epidemi)

David får rådet: ”Tänk noga efter…” (24:13). Sedan väljer han det tredje scenariot: 
pest, alltså dödlig smitta, under tre dagar. Det kan framstå som ett rationellt beslut, 
fattat efter statsmannamässiga överläggningar. Detta alternativ skulle ju helt klart 
innebära den kortaste tidsperioden av katastroftillstånd. Då borde det bli lättare 
att förhindra kaos och anarki. Möjligen kunde man också tänka sig att epidemin 
skulle innebära ett mindre antal dödsfall än de andra alternativen, främst på grund 
av tidsaspekten. Men den motivering som David ger är av ett annat slag. Den är 
fromt formulerad: ”Men låt oss falla i Herrens händer, eftersom hans barmhärtighet 
är stor; i människors händer vill jag inte falla” (24:14). Bakom denna replik anar vi 
synsättet att pest var något som skickades direkt från gudavärlden, dvs från Her-
ren. Eftersom dåtidens krigföring ofta var mycket grym kunde det framstå som ett 
lindrigare öde att drabbas av en epidemi (det är ju det som här konkret avses med 
att ”falla i Herrens händer”).

Man kunde kanske räkna med att ett kort utbrott av epidemi under tre dagar inte 
skulle hinna orsaka så stor skada, men i fortsättningen av berättelsen skildras ett 
exceptionellt våldsamt förlopp, med skrämmande proportioner. En dödsängel slår 
till, på Herrens uppdrag. Det uppges att så många som 70 000 människor avlider 
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under dessa tre dygn, i olika delar av landet (24:15). En enorm katastrof! (Kanske 
hade tre månades hungersnöd ändå varit att föredra?) Huvudstaden skonades i 
alla fall. Herren ingrep nämligen och hejdade förloppet, när dödsängeln ”sträckte 
ut sin hand mot Jerusalem för att sprida död i staden” (2 Sam 24:16). Berättelsen 
slutar emellertid inte där. 

För att stoppa smittspridningen helt och hållet, efter de stipulerade tre dagarna, 
krävdes dessutom mänskliga insatser i form av rituella handlingar. Kung David tar 
nu fram en ny strategi. Han ber för folket (24:17). Sedan köper han ett stycke mark 
och låter bygga ett altare, på den plats (Aravnas tröskplats) där Salomo senare ska 
uppföra templet (24:18–24). Enligt berättelsen är det först när djuroffer sker på 
detta altare som folket blir bönhört (24:25). Pestepidemin upphör.

En avslutande reflektion: Templet 
som skydd mot smitta?
I berättelsen om pestepidemin som 
bröt ut i samband med Davids folk-
räkning (2 Sam 24) vill jag lyfta fram 
två tankeväckande detaljer: 1) smitt-
spridningen gör halt vid Jerusalems 
stadsgräns, och 2) det är genom offer-
kult på tempelplatsen som epidemin 
definitivt upphör. Dessa iakttagelser 
pekar i riktning mot att templet i 
Jerusalem ansågs ha en viktig roll i 
relation till folkhälsan. Baserat på en 
genomgång av samtliga omnämnan-
den av ”pest” i hebreiska bibeln dris-
tar jag mig till att formulera följande 
hypotes: Templet i Jerusalem tänktes fungera som en gigantisk antikropp mot pestsmitta, 
så länge som dess helighet och renhet förblev intakt. 

Det är nämligen ett faktum att det inte berättas om någon större epidemi i landet 
under det första templets tid (från Salomo på 900-talet fram till år 586 före vår tide-
räkning.) Först i slutet av denna långa tidsperiod dyker motivet ”pest” upp som 
ett hot hos profeter som Jeremia och Hesekiel (se t.ex. Jer 14:12; 15:2; 21:6–7; 24:10; 
Hes 5:12; 7:15). Enligt dessa profeter hade Herren övergett sitt tempel, på grund av 
diverse synder och förbrytelser. Detta ledde till att den babyloniska armén kunde 
erövra staden och bränna templet. Frånvaron av en fungerande tempelkult med-
förde i sin tur, enligt de bibliska författarnas synsätt, att folket saknade skydd mot 
dödliga epidemier. 

Göran Eidevall, 
professor i bibelvetenskap, Uppsala   

Herodes tempel, där det allraheligaste  
förvarades Foto: J-O Aggedal
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Krönika:

Kära gamla olivträd i Palestina!

Jag söker mig nära din trädstam för att hämta tröst. Din uthållighet 
genom årtionden av upp- och nedgångar är för mig en källa till mod 
och förtröstan. För dig vill jag berätta om vad som rör sig i mig när jag 
begrundar Sveriges relation till Palestina och Israel. 

Du vet att Sverige erkände 
ditt land Palestina år 2014. 
Detta väckte glädje hos den 
palestinska befolkningen 
och de förstod att Sverige 
var en trofast vän. Erkän-
nandet förorsakade repres-
salier från den israeliska 
ledningen och Sverige sat-
tes i diplomatisk frysbox. 
Ännu kallare blev det när 
vår utrikesminister bland 
annat påtalade utomrätts-
liga avrättningar. Därefter 
har Sveriges röst tystnat. 
Med ny utrikesminister 
efter sju år kom Sverige 
fram till att man ville vända 
blad. Och härom dagen, 
med ny utrikesminister 
även i Israel, togs kontak-
ter igen. Samtidigt växer 
problemen i Palestina. Allt 
mera mark erövras av den 
israeliska regeringen. Nya 
bosättningar gör en terri-
toriell tvåstatslösning allt 
svårare. Olivträden rycks 
upp med rötterna i den del 
av det ockuperade Palestina 
som kallas område C. Och 
fortfarande dödas palesti-
nier.

Israelisk maktutövning
Under tiden har den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem och Human 
Rights Watch gjort gedigna undersökningar av begreppet apartheid och dess till-
lämplighet på israelisk maktutövning mellan Medelhavet och Jordan. När en 
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grupp systematiskt missgynnar en annan folkgrupp och konsekvent dominerar 
med olika rättigheter och brist på rättigheter för olika grupper, då börjar apart-
heidbegreppet få konturer. Det sägs att även Amnesty International är på väg med 
en rapport om apartheid i området. De palestinska kristna har länge använt detta 
folkrättsliga begrepp för att beskriva sin verklighet. När de nu får följeslagare i det 
israeliska och internationella civilsamhället förstärks deras röst. Och än har inte 
Sverige övergett folkrätten. Den är en grundbult i UD:s positioner, intygar man 
därifrån, när civilsamhället uppvaktar.

Be med mig, kära olivträd!
Du kära gamla olivträd! Jag vill be dig att be med mig för det heliga landet, för 
världen och freden och klimatet. För en beboelig värld för alla människor, djur 
och ekosystem. Jag ber dig om att med några fåror i din gamla stam även be med 
kyrkomötet i Svenska kyrkan i höst. En motion handlar om att Svenska kyrkan ska 
utforska om apartheid råder i Israel och Palestina enligt folkrätten, enligt konven-
tionen om förbud mot apartheid och Romstadgan. 

Låt orätten förgå!
Det börjar bli kväll på jorden. De auktoritära regimerna bara ökar i makt och infly-
tande. Då är det svårt för folkrätten att göra sig gällande. Du kära gamla olivträd, 
bed med oss. Bed med oss att vi ska kunna bygga tillitsfulla och rättvisa samhällen. 
”Bed med oss som är bär ansvar för att vår jord befinner sig i ett utsatt läge på grund av 
klimatförändringarna …”. Bed med oss att vi ska upptäcka skönheten och visheten 
i din närvaro i Det Heliga Landet. Bed med oss och låt freden komma och orätten 
förgå! 

Anna Karin Hammar

Så enkelt är det att ge ett bidrag till  
Den Gode Herdens skola i Betlehem:  

Swisha till 123-218 27 23! 

Alla pengarna går till skolan.
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Den perfekta konflikten. 
Israel–Palestinafrågan inifrån.
Den som inte varit medveten om det innan blir vid läsning av Johan Berggrens 
bok smärtsamt medveten om att Israel–Palestinafrågan är den perfekta konflikten, 
verkligheten som vida överträffar dikten. Vår tids mest svårlösta konflikt. Två 
folk, ett stycke mark, tre religioner. Berggren beskriver en närmast perfekt kon-
flikt, territoriell, existentiell och religiös. Här lever människor med tre religioner 
vars viktigaste heliga platser finns inom det omtvistade området. Den perfekta 
konflikten hålls vid liv genom två sidor som båda ser sig som offer. Lägg till detta 
generationer som misstror varandra på djupet. I den här boken utforskar Berggren 
möjligheten att finna en rättvis och hållbar lösning under rådande omständigheter.

Johan Berggren har en gedigen erfarenhet från området med uppdrag som råd-
givare till Tony Blair och stabschef vid Kvartetten i Jerusalem åren 2013–2017. 
Kvartetten är en organisation, där USA, EU, FN och Ryssland ingår och som 
har omvärldens mandat att stödja fredsprocessen mellan israeler och palestinier. 
Under fyra år tjänstgjorde Berggren i konfliktens epicentrum, han fick insikter och 
unikt insidesmaterial som tillsammans med ett sextiotal intervjuer med allt från 
religiösa bosättare till radikala palestinier utgör bokens underlag. Allt komplet-
terat med otaliga resor i Israel, Västbanken, Gaza med flera platser och länder i 
regionen.

Johan Berggren
Den perfekta konflikten.  

Israel–Palestinafrågan inifrån.
 Historiska Media 2021.
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Berggren blickar såväl bakåt som framåt genom politiska analyser, historiska skild-
ringar och personliga betraktelser. Bokens första del skildrar konfliktens historiska 
ursprung och utveckling från sionismens genombrott över krigen åren 1948, 1956, 
1967 och 1973 och vidare över den palestinska nationella rörelsens utveckling samt 
förhandlingarna som präglat de senaste årtiondena. Den andra delen handlar om 
konfliktens stora frågor och hur de kan lösas. Det handlar om gränser och bosätt-
ningar, säkerhet, de palestinska flyktingarna, Jerusalems status och Gaza. I den 
sista delen analyseras konfliktens och tvåstatslösningens framtid och vad israeler, 
palestinier och omvärlden måste göra för att nå fred. Här diskuteras USA:s och 
arabvärldens särskilda ansvar. Framför allt är Berggren intresserad av vilka stra-
tegier parterna själva kan använda. Särskilt intressant och inte så känt är Sveriges 
historiska engagemang i Israel – Palestinafrågan. Ett engagemang som det finns 
förutsättningarna att på nytt ta upp. Två för de flesta okända svenskar lyfts fram, 
nämligen Emil Sandström och Paul Mohn. De spelade en avgörande roll vid sidan 
av Folke Bernadotte för FN:s ansträngningar att hitta kompromisslösning mellan 
judar och palestinska araber vid Israels grundande år 1948.

När Berggren vandrade omkring i Jerusalems gamla stad, funderade han på om det 
finns en väg bort från status quo och om en historia av krig och en nutid av lidande 
kan förbytas i en ljusare framtid. Hans slutsats är att det finns en väg bort från 
dagens hopplöshet och våld. Tvåstatslösningen. Idén om att dela landet mellan 
två folk har varit aktuell sedan 1937, då den brittiska Peelkommissionen lanserade 
tanken, och kom igen 1947 i FN:s delningsplan. Just nu verkar tvåstatslösningen 
vara omöjlig även om den trots allt är det bästa alternativet, menar Berggren. Han 
bygger sin slutsats på tre faktorer. Först avsaknad av vilja hos de israeliska och 
amerikanska regeringarna. Även om nya regeringar skulle ändra viljeinriktning gör 
antalet bosättningar det omöjligt att genomföra ett avtal i praktiken och separera 
palestinier och israeler. Till detta kommer förändrade attityder hos unga palestinier 
som inte längre tror på en tvåstatslösning utan snarare dras åt en enstatslösning 
som skulle kunna ge dem medborgerliga och politiska rättigheter. Frågan blir 
då om en tvåstatslösning är en utopi? Inte nödvändigtvis, menar Berggren, och 
efterlyser modiga ledare som vågar sätta nationens intresse före sina egna. Modiga 
ledare som kan fatta de tuffa men nödvändiga besluten och ”offra de heliga korna, 
som att exempelvis ge upp ensam kontroll över Jerusalem (Israel) eller rätten att 
återvänd (Palestina). De svåra kompromisserna har på kort sikt ett högt politiskt 
pris men på lång sikt skapar de fred” (s. 342).

Aldrig tidigare har jag läst en beskrivning och analys av konflikten som är så 
befriad från övertoner som Berggrens. Här talar diplomaten som objektivt vinnläg-
ger sig om att förstå båda sidor och sakligt beskriva båda sidor så att vardera sidan 
känner igen såväl sig själv som den andra.    

Jan-Olof Aggedal, Lund
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Efter år av kaos – en ny regering i Israel

Efter lång tid av kaos i israelisk politik – fyra val på två år, ingen god-
känd statsbudget och ett parlament som inte fungerat – har Israel nu fått 
en ny regering. Men stabiliteten är fortfarande långt borta. 

Regeringen är en synnerligen 
spännande koalition. Den 
består av åtta partier täckande 
hela fältet från ytterhöger till 
yttervänster med Muslimska 
Brödraskapets medverkan 
som pricken över i:et.

Naftali Bennet från högerpar-
tiet Yamina är premiärminis-
ter. Det är den mest mång-
faldiga regeringen i Israels 
historia också genom att 
ett rekordantal kvinnor, nio 
stycken, har ministerposter, 
en minister är rullstolshandi-
kappad och två ministrar är 
öppet homosexuella. Vidare 
är det den första regeringen 
på 15 år som saknar represen-
tanter från de religiösa par-
tierna.

Regeringsförhandlingarna i maj var dramatiska. De skedde under hård utväxling 
av bombattacker mellan Gaza och Israel. 256 palestinier, inklusive 66 barn dödades 
i Gaza och många hus blev sönderbombade. I Israel dödades 13 personer, inklusive 
2 barn. 1 900 palestinier och 200 israeler skadades enligt uppgift. Detta var en upp-
repning av tidigare attacker mellan Gaza och Israel. Det som väckte ännu större 
upprördhet var stridigheter inom Israel mellan araber/palestinier och israeler/
judar. Framför allt i Lod – nära flygplatsen Ben Gurion – men också i andra delar 
av Israel drabbade olika grupper samman och hus och bilar brändes upp. På orter 
där samexistens var det normala blossade fiendskap upp mellan grannar.

Bennets parti fick 6 procent
Mycket talade för att den hårdföre Netanyahu skulle kunna dra fördel av orolig-
heterna och bilda en ny regering. Men Netanyahu misslyckades att få det stöd han 
önskade och Bennets parti, som i valet endast fick drygt 6 % av rösterna, lyckades 
samla stöd för den breda koalition som sedan bildade regering. Inte mindre än 38 
partier deltog i valet. Det var egentligen bara en enda fråga som förenade den nya 
regeringens åtta partier. Och det var viljan att avsätta Netanyahu från premiär-

De partier som nu bildat regering under ledning 
av premiärminister Naftali Bennet har haft en sak 
gemensam, nämligen viljan att avsätta Benjamin 
Netanyahu.

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/21 19



ministerposten. Netanyahu hade varit premiärminister i 12 år och styrt regeringen 
med allt hårdare hand. Han förlorade steg för steg sina tidigare allierade genom att 
krympa handlingsutrymmet för övriga medlemmar i regeringen stegvis. Det låg, 
och ligger fortfarande, åtal i domstolen mot Netanyahu för bland annat korruption. 

Åtta partier bildar regering
Regeringsdeklarationen för det nya styret blev följaktligen mycket försiktigt och 
neutralt utformad för att de åtta partierna, som stod på helt olika politiska plattfor-
mar, skulle kunna godkänna den. Ingenting finns till exempel sagt om relationerna 
till palestinierna eller om fredsförhandlingar. Fokus är på frågor som under Neta-
nyahus regim inte fått så stort politiskt utrymme såsom energitillgång och klimat, 
välfärdsfrågor och arbetsmarknadspolitik. Det var inte många kommentatorer som 
trodde att regeringen skulle överleva. Men regeringen klarade mot förväntan av 
att gemensamt besluta om den första nya statsbudgeten sedan 2019. Majoriteten 
i Knesset (riksdagen) är endast en röst till regeringens förmån. Det betyder att 
det inte finns något utrymme för allvarliga konflikter trots att det enda partierna 
är ense om är att man inte vill ge något tillfälle för Netanyahu att återta makten. 

Det israeliska parlamentet, Knesset. Foto: J-O Aggedal

20  Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/21



Aversionen mot Netanyahu tycks ändå vara så stark att regeringen trots allt lyckas 
hålla ihop.

Netanyahu har agerat starkt mot den nya regeringen på ett sätt som påminner om 
hans tidigare amerikanske kollegas agerande. Han insisterar att fortfarande bli 
titulerad som premiärminister och försitter ingen chans att nedvärdera regeringen. 
Paradoxalt nog förstärker detta regeringens sammanhållning och man kan faktiskt 
säga att det fortfarande är Netanyahu som håller ihop Israels regering.

Räcker en hand till palestinierna…
I motsats till situationen under Netanyahu har ministrarna i dag stor handlings-
frihet eftersom osämja skulle riskera regeringens existens. Ministern för arabiska 
frågor, Mansour Abbas från Muslimska Brödraskapet, har tagit till sin uppgift att 
lyfta den sociala situationen i de arabiskt dominerade områden. Utrikesministern, 
Yair Lapid, som enligt överenskommelsen skall ta över premiärministerposten 
efter två år, har gjort upp en plan för ”ekonomisk fred” i Gaza. Planen innehåller 
återuppbyggande av de delar av Gaza som förstördes av bombattackerna i maj 
och även förstärkning av de palestinska myndigheterna och att generellt förbättra 
palestiniernas ekonomiska situation. Försvarsminister Benny Gantz har haft flera 
möten med den palestinske presidenten Abbas och andra palestinska myndighets-
personer. Regeringen har beviljat 15 000 nya arbetstillstånd för palestinier i Israel, 
gett ett lån på 500 miljoner dollar till palestinska självstyret och återupprättat sam-
arbetsorganet för gemensamma ekonomiska projekt. Man har också gett godkän-
nande för 2 000 nya bostäder för palestinier i de israeliskt styrda områdena på Väst-
banken (C-områden). Samtidigt har 1 000 nya bostäder godkänts inom de judiska 
bosättningarna. Till listan av genombrott kanske vi också skall sätta det första 
samtalet mellan Sveriges och Israels utrikesministrar på sju år nu i september 2021.

… och åt Egypten
Premiärminister Bennet har haft officiella möten med den amerikanske presidenten 
Biden, med Jordaniens kung Abdullah och nu senast med Egyptens president Sisi. 
Det väckte stor uppmärksamhet att egyptierna hade hissat den israeliska flaggan 
vid mötet mellan de två presidenterna i Sharm-el-Sheikh.

De råder stor aktivitet bland politikerna i Israels regering, främst bland vänster-
mittenministrarna. Bennet har samtidigt förlorat sitt stöd från många av hans 
tidigare allierade på yttersta högerkanten bland annat från bosättarrörelsen. Men 
regeringen balanserar på en slak lina. Minsta osämja kommer att fälla regeringen 
och man är mycket försiktig att fatta några principiella politiska beslut. Men genom 
ministrarnas relativt fria handlingsutrymme sker mycket som väcker ett visst hopp.

Några officiella förhandlingar kommer knappast att vara möjligt under denna 
regering men samtidigt byggs förutsättningar för framtida förhandlingar upp. 
Alternativet är att Netanyahu återtar makten. 

Håkan Sandvik

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/21 21



Ge Bibeln utrymme att göra skillnad  
i världen – befrielseteologi i respektfulla 
samtal

Rubriken är titeln på en studiebok som vänföreningen Sabeel Sverige hål-
ler på att ta fram i pdf-form inspirerad av Sabeels direktor Omar Haramy 
vid hans senaste besök i Sverige och de studiegrupper som Sabeel Jerusa-
lem sedan länge har både på Västbanken och i Israel. 

Två generationer efter Israels ocku-
pation av Västbanken och Gaza ser 
vi (vänföreningen) tydliga behov och 
intressen av att ”på djupet” förstå vad 
ockupation, blockad, separation, kon-
troll, kränkandet av mänskliga rättig-
heter och en utbredd förnedring gör 
med människor som idag lever under 
sådana förhållanden. Samtidigt behö-
ver vi på nytt upptäcka bibelns radikala 
budskap till oss i det sammanhang där 
vi lever. Situationen i Palestina och 
Israel är anmärkningsvärd i sig själv. 

Den speglar också mer allmänna tendenser i vår tid då utrymmet för demokratin 
ifrågasätts eller sjunker, då nationalismen återigen får anhängare och då män-
niskors samhörighet utsätts för individualismens utmaningar. Teologin blir viktig. 
Möten och samtal mellan människor blir viktiga. Utbyte med människor i andra 
länder och kulturer blir viktigt. 

Delta i samtal!
Låt oss ge varandra möjlighet att ta del av sådana samtal – när pandemin släp-
per sitt grepp eller redan nu med hjälp av digitala media. Samtal i församlingar i 
Svenska kyrkan och i andra kyrkor. I solidaritetsrörelser och fredsrörelser. I hem 
eller föreningslokaler. Med stöd av studieförbund och nu också av vänföreningens 
studiebok och i ljuset av den befrielseteologi som gör skillnad i Palestina. Sabeel i 
Jerusalem är ett befrielseteologiskt center med utgivna böcker, tidskrift och reflek-
tionsmaterial, förutom tisdagssamlingar online med temat Kumi Now (Res dig 
upp) och torsdagsmässor (nu online). Boken blir förhoppningsvis aldrig färdig – 
och det är bra!  Detta är en pågående process.

Studieboken (pdf) slår an intryck från Galileiska sjön på första sidan och fortsätter 
med reflektioner över hur vi kan förstå bibeltexter när vi läser dem idag och lyss-
nar in tilltalet i dem. Möten och intervjuer med palestinier återges, liksom tankar 
om vilka utmaningar vi som bor i Sverige möter. Frågeställningar för samtal finns 
genom hela boken och det ges också stöd för samtal i grupp.

Sabeels direktor Omar Haramy vid en för-
bönsgudstjänst. Foto: Nora Abawi, Sabeel 
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Vänföreningen Sabeel Sverige kommer under hösten att uppmärksamma kyrkor, 
församlingar, organisationer, personer om möjligheter med studieboken. Lokalt i 
Palestina finns samtalsgrupper sedan flera år och vi hoppas kunna mötas nästa 
år för gemensam reflektion. I första hand vill vi nu nå människor som skulle vilja 
bjuda in till samtal, ta del av och använda boken och därmed forma en angelägen 
del av mänskligt utbyte. 

Marie Körner och Kenneth Kimming

Fotnot: Vänföreningen kommer att inbjuda till zoom-möte om studieboken den 30 oktober 
kl. 14. Välkommen med! Kontakta gärna Marie Körner eller Kenneth Kimming på 
sabeelsverige@gmail.com.

Sabeel är en kristen ekumenisk solidaritetsorganisation. med bas i Jerusalem. Sabeel, som 
på arabiska betyder ungefär vägen och även vattenkälla, utgör ett kristet ekumeniskt 
teologiskt centrum i Jerusalem. Det bildades av anglikanska präster.

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

Dagens Betlehemsbarn hoppas på att det ska bli som vanligt!

På Den Gode Herdens skola i Betlehem går närmare 350 barn från förskola till 
och med gymnasiet. Skolan kunde öppna igen efter sommarlovet. Periodvis har 
undervisningen bedrivits digitalt. Men nu hoppas både elever och lärare på att det 
ska bli som vanligt. 

Men vanligt blir det inte än i Betlehem. Turister och pilgrimer har inte återvänt och 
det gör att de ekonomiska behoven är särskilt stora även på skolan. Vanligt blir 
det inte heller förrän det blir fred och det är den största önskan hos alla. 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 hösten 2021

Jan-Olof Johansson   Anna Hjälm Göran Rask
Ordförande, biskop emeritus  sekreterare kassaförvaltare

Kollekten kan sättas in på Svenska Jerusalemsföreningens konto: Bg 401–3330 eller pg 2069–3 

Du som deltar digitalt i gudstjänster kan swisha din kollekt direkt till 123-218 27 23. 
Du behöver inte meddela något – alla pengarna går till skolan.

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/21 23



Stad i ljus
”Vad ska jag med den här Staden till? Den förföljer mig. Jag förföljer den. Nu är jag 
här igen, åter sugs jag in i dess gränder och legender, manövrerar mellan skärvor 
av bilder och berättelser, ljudslingor, luktminnen”, skriver Anita Goldman i sin 
rika, personliga bok Jerusalem & Jag (2017). 

Så är det. Och ljuset, skulle jag vilja lägga till. Det finns inga gator av guld i Jerusa-
lem, men ljuset... Ordet fotografi kommer från grekiskan och betyder ”skriva/rita 
med ljus”, och det finns få platser jag har så många ljusminnen från, från olika tider 
på dygnet, olika tider på året, ett ljus jag kan känna sådan längtan till. Och till män-
niskorna förstås, som kämpar på med sin vardag. Närheten till leendet som ofta 
finns där, trots allt. Den omedelbara, kollektiva hjälpsamheten om man råkar halka 
på en regnvåt gatsten och bryta benet. Och katterna, de allestädes närvarande. 
Jerusalem, i mitt hjärta. Östra och Västra, med den mångfald och komplexitet som 
präglar de båda och där ibland det gränsöverskridande och förenande glimmar till. 
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Morgonljus över marknaden utanför Damaskusporten
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Picknick vid Klippdomen
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Artikelförfattaren Peter Lööv Roos är präst och 
religionshistoriker och arbetar med religions-
mötesfrågor vid Kyrkokansliet i Uppsala

Jaffagatan i nattligt vinterregn 

Solnedgångsljus på stadsmuren vid 
Jaffaporten.
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Information om Jerusalemsföreningen: 

Bjud in oss digitalt eller fysiskt!
Nu hoppas vi att det återigen blir möjligt att mötas i det fysiska rum-
met och dela kunskap, erfarenheter och engagemang. Vi vill dock också 
visa på möjligheten att bjuda in någon av nedanstående personer för en 
digital träff med information och samtal om Den Gode Herdens skola. 

Det digitala mötet sker via mötestjänsten Zoom. Tillsammans med Sen-
sus studieförbund ordnas det praktiskt tekniska. Allt som behövs för 
att kunna delta på en digital träff är en dator med internetanslutning, 
webbkamera och mikrofon, eller en smart telefon eller surfplatta. Ange i 
din kontakt med någon av nedanstående personer om ni vill ha ett digi-
talt eller fysiskt möte. Ni kan också tillsammans i samtalet komma fram 
till om det är en digital eller fysisk träff som passar bäst och är möjlig. 
För mer information hur det digitala går till kontakta Jakob Lindkvist 
på Sensus (jakob.lindkvist@sensus.se, 0706-18 16 25). 

I mån av tid och möjlighet är följande personer från Svenska Jerusalems-
föreningen beredda att komma till er församling eller grupp, digitalt 
eller fysiskt, för att berätta om Den Gode Herdens skola och de kristnas 
situation i Mellanöstern.

Jan-Olof Johansson, Växjö, 
0705–415857, jano.johans@gmail.com

Göran Rask, Alingsås,  
0703–734088, goran.rask@gmail.com

Kjell Jonasson, Sollentuna, Stockholms stift,  
0700–394898, kjell.jonasson47@gmail.com

Lars Micael Adrian, Lund,  
0727-43 82 41, modgun@telia.com

Anna Hjälm, Umeå, 
072–5052798, hjalm.anna@gmail.com

Jonas Agestam, Norrköping, Linköpings stift,  
0767–627177, jonas.agestam@svenskakyrkan.se

Christina och Stig Norin, Uppsala,  
0702–734157, stig@norin.in

Kristina Lindström, Lund, 
0702-136607, kristina.lindstrom@aggedal.se
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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 vill stödja Svenska Jerusalemsföreningen med följande belopp varje månad,  

till den Gode Herdens skola i Betlehem....................................................kr

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 .................................................................................................................................................



SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGEN
Du har möjlighet att ge Din gåva regelbundet via autogiro!

Så enkelt är det att ge ett bidrag till  
Den Gode Herdens skola i Betlehem:  

Swisha till 123-218 27 23! 

Alla pengarna går till skolan.
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Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen

Gåvor från 1 september 2020 till och med 31 augusti 2021
Jämfört med motsvarande period 2019/2020

31/8 2021 31/8 2020
Medlemsgåvor 56 750 70 000
Faddergåvor 177 825 250 820
Gåvor till skolan 1 014 908 567 646
Skolan, minnesgåvor 247 905 146 823
Skolan, födelsegåvor 33 475 33 900
Testamentsmedel 0 0
Gåvor till sjukhuset 3 150 3 600
Övriga gåvor 0 23 000
Kollekter 966 704 1 809 401
Summa: 2 500 717 2 905 190

MINNESGÅVOR 
Eston Jönsson, Gunnar Folkegård, Christer Welin, Olga Sönegård, 
Karin Alexeieff-Langhoff, Britta Benktson, Olle Madeland,  
Birgitta Johansson, Olle Wingborg, Ragnhild Jonsson, Monica Bexell, 
Ingrid Stridh, Irene Lagfors, Bertil Albrektson, Sture Mathisen, 
Gudrun Buch, Friedrich Eberhardt, Jan-Erik Forsberg, Gun Martling, 
Nils Gunnar Toremalm, Birgitta Redeback

HÖGTIDSGÅVOR 
Marianne Zingmark, Madeleine Dahl, Karl-Johan Tyrberg,  
Henrik Lindman, Tina Dahllöf, Ingemar Melin, Marianne Berg,  
Olof Svedberg, Erland Johansson, Carina Kristoffersson,  
Mathias Edquist, Britt Eriksson, Annika Teglund, Carina Rosenkvist

DOPGÅVA
Arvid Lars Arne
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Viktig information till gåvogivare: 

Vi är tacksamma att så många sänder 
in gåvor för uppvaktning vid högtids-
dagar, och i stället för blommor vid 
dödsfall! Vid dessa tillfällen postar vi 
ett gåvobevis med tack för gåvan. OBS! 
Glöm inte skriva vart gåvobrevet ska 
sändas.

För att kunna ge en bättre och snab-
bare service, när papperspost tar allt 
längre tid, och samtidigt spara utgifter 
för porto, kuvert och förtryckta gåvo-
blanketter, kan vi även sända gåvobe-
vis 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 med vanlig post även i fort-
sättningen! Låt oss också veta om ni vill 
att vi bifogar ett nummer av tidskriften till 
mottagaren!

 

Vill Du bli fadder till en av klasserna 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 kvar-
talet eller så ofta det passar dig. Beloppets storlek avgör du själv. 
Pengarna går inte direkt till eleverna utan till skolans verksamhet. Du får uppgift om vilken 
klass du är fadder för och du kommer att få brev från klassen någon gång i terminen och 
kan själv skriva till den.
  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 dig mer information.

Ja, jag vill bli fadder:

Namn .......................................................................................................................................................

Adress ......................................................................................................................................................

Tel ............................................................ E-post ..................................................................................

Så enkelt är det att ge ett bidrag till  
Den Gode Herdens skola i Betlehem:  

Swisha till 123-218 27 23! 

Alla pengarna går till skolan.

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/21 31



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
Svenska Jerusalemsföreningens 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 070-213 66 07,  
e-post: kristina.lindstrom@aggedal.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!


