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Feststämning i Betlehem.
Skolkören på Den Gode Herdens
svenska skola i Betlehem hyllade
de femton studenterna vid
examen i slutet av maj.
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.
Tre ben
Svenska Jerusalemsföreningen vill genom
skolverksamheten:
•
stärka kvinnans ställning genom att
erbjuda kvalificerad undervisning för
flickor och rusta dem för att ta ansvar i
det lokala samhället
• bidra till fred och försoning och erbjuda såväl kristna som muslimska flickor
i Betlehemsområdet undervisning. Om
flickor har varit bänkkamrater i upp till
tolv år, menar Jerusalemsföreningen,
att man därmed har byggt broar över
religions- och kulturgränser som leder
till förståelse för varandra i en region
där dessa kontakter inte är alltför vanliga
• stärka den kristna minoriteten i Jesu
egen födelsestad.

Vi skickar mer pengar till
skolan än vi får in
Ballongerna var uppblåsta. De gulblå girlangerna
virade runt trappräcket ner till skolgården på
Den Gode Herdens skola. Vaktmästare George
hade ställt stolarna i fina rader på skolgården.
Talarstolen på plats och Studio Jacks mannar
ställde fram mikrofoner. Den palestinska flaggan
var hissad. Allt var som vanligt inför den högtidliga festen vid studentexamen,
The Graduation Ceremony, som inte kunnat firas offentligt de två senaste åren på
grund av pandemin.
Så anlände lärarna en efter en och studenterna så småningom. Tog på sig de
mörkblå klänningarna och trädde de gula kragarna över huvudet försiktigt för att
inte förstöra frisyrerna som blänkte i det starka solljuset.
Och när föräldrarna och syskonen, borgmästaren i Beit Jala och andra företrädare
för kommun och samhälle var på plats tågade vi in i spetsen för de förväntansfulla
femton flickorna som var anledningen till festen.

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

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/22

Först i processionen på studentexamen gick Jerusalemsföreningens ordförande biskop JanOlof, rektor Aida och den lokala skolkommitténs ordförande Mitri Raheb. Jan-Olof inledde
sitt tal på arabiska till publikens stora förtjusning. Foto: LM Adrian
Miss Aida, rektorn, och den lokala skolkommitténs ordförande doktor Mitri
Raheb höll tal och jag framförde en hälsning och gratulationer från alla understödjare i Sverige.
Men de tal som man bäst minns, som alltid, var studenternas, talet till lärarna
och föräldrarna. En student utses att hålla ett tal på arabiska och en på engelska
(se sidan 5). I år andades talen glädje över deras skola, stad och land och stolthet
över att vara kvinnor med kunskap och kraft inför framtiden. Med frimodighet
framträdde de två studenterna liksom de som sjöng och dansade.
Det är svårt att inte bli berörd av att se dessa glada och förväntansfulla flickor
som är beredda att ge sig ut i livet och ta med sig det de fått lära, också värderingar
de fått på skolan som jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter, allt med
hopp om fred.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/22
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Det känns angeläget att få förmedla dessa intryck och bilder till er alla som stöder
skolan och som tror att detta är ett, om än litet, men viktigt fredsarbete i Fridsfurstens egen födelsestad.
Längre fram i detta nummer av tidskriften finns en ekonomisk rapport för den
senaste tiden. Den visar att insamlingsresultatet har blivit bättre än det första pandemiåret men att vi inte nått upp till nivån före pandemin.
Reserverna tar slut
Vi skickar i dag mer pengar för att hålla skolan i gång än vad vi får in och det kan
vi inte göra hur länge som helst. Då tar reserven slut.
Vi vet att det försämrade resultatet är en direkt effekt av pandemin, färre kollekter på grund av färre gudstjänster med färre deltagare. Vi förstår också att det
drabbade ukrainska folket behöver allt stöd det kan få och att det betyder att man
som givare gör paus i annat regelbundet givande.
Inför sommaren hoppas vi på att många församlingar, konfirmandgrupper och
andra vill ta med Den Gode Herdens skola som ett ändamål värt att stödja för fredens sak i vår värld. I detta nummer finns ett aktuellt kollektcirkulär på sidan yy.
Och tack till dig som vill ge en extra sommargåva till skolan. Swishnumret finns
på flera ställen i denna tidskrift. Givetvis går det bra att skicka pengar till vårt
bank- och postgironummer också.
Tack för alla gåvor!
Med önskan om en fin och fredlig sommar för alla.

Jan-Olof Johansson
Ordförande, biskop emeritus

Så enkelt är det att ge ett bidrag till
Den Gode Herdens skola i Betlehem:
Swisha till 123-218 27 23!

Fest i Betlehem:

Vi kom hit som främlingar, men blev
en stor familj
Årets stora festlighet, studentexamen på Den Gode Herdens svenska skola,
äger varje år rum i maj månad. Och i år utan corona-restriktioner. Femton glada och vackra studentskor hyllades av släkt och vänner – och i år
i närvaro av styrelsen för Jerusalemsföreningen. Bland det mest gripande
var en av studenternas, Raina Halaika, tacktal till rektor, lärare, Sverige
och föräldrar:
”God kväll, ledamöter av skolkommittén, Svenska Jerusalemsföreningen, rektor Aida
Abu Mohor, respekterade lärare, administratörer, kära föräldrar och den fantastiska
avgångsklassen.

Det är en ära för mig att få hålla årets tacktal på denna speciella dag där jag
hoppas ni känner er lika stolta som vi gör. Ni har alla hjälpt till att forma oss till
de personer ni ser att vi är i dag. Jag kan säga er med total uppriktighet att utan er
hade vi inte blivit det vi är i dag.
Vi säger adjö till en 12-årig resa

I dag firar vi vår stora dag. Vi säger adjö till en tolvårig resa, säger adjö till många, det
är helt enkelt slut på ett underbart kapitel i våra liv.

Som studenter och vänner har vi fått många minnen tillsammans, många goda
minnen men också en del tråkiga som vi i dag kan se tillbaka på och skratta åt.
Vi har varit med om så mycket under det gångna decenniet. Vi har klarar oss
igenom triviala situationer. Trots strider har vi aldrig tvekat att hålla ihop. Jag är
själv så oändlig glad över att ha träffat er alla och att vara medlem i den stolta klubb
som vi har skapat.
Vi kom hit med dolda drömmar bakom våra leenden, men vi lämnar dold gråt
bakom samma leenden.
Vi kom hit med en massa frågor men vi lämnar skolan med en massa minnen.
Vi kom hit och önskade bra betyg som kommer att blekna med tiden men vi
lämnar med minnen som aldrig kommer att blekna.
Kära klasskamrater när vi i dag firar denna underbara dag har vi kommit långt
på vår livsväg.
Jag skulle vilja berättar om dessa 15 klasskamrater, begåvade, passionerade och
ambitiösa individer, som kom hit som främlingar men blev som en stor familj.
Fortsätt det goda arbetet med att vara starka lovande kvinnor.
Tack för att ni varit ljuset som lyst upp vår väg

Kära mamma och pappa, från djupet av mitt hjärta, vill jag tacka för allt underbart stöd.
Jag lovar att ni alltid kommer att vara stolta över mig.

Din gåva behövs för skolans verksamhet.
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Kära lärare, tack för ert outtröttliga ansträngningar. Ni har alltid varit här för
att motivera och stödja oss. Vi hade inte varit här i dag utan era uppoffringar. Ni

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/22

5

trodde på oss hela tiden och nu är tid för oss att visa att ert arbete har lönat sig. Tack
för att ni varit ljuset som lyst upp vår väg.
Speciellt tack till Miss Aida för ditt hårda arbete och engagemang. Vi uppskattar
ditt sätt att sköta skolan. Tack för att du tolererat oss även när vi ibland inte uppfört
oss väl!
Nu är det vår tid

Det är dags att säga farväl. Det är tråkigt att säga adjö. Jag vill hellre säga hallå till nya
äventyr.

Kära klasskamrater, jag hoppas att våra drömmar vill ta oss långt förbi våra
smilgropar, sträcka sig långt bortom alla våra förhoppningar, flyga ut genom våra
möjligheters fönster.
Fortsätt drömma, kämpa, sträck er mot stjärnorna. Nu är det vår tid!”

Sammanställning och översättning:
LM Adrian

Avgångseleven Dania Jawabrehs
ljuvliga röst var som hämtad från
Eurovisionfinalen.

Hyllningsbanderoller med lyckönskningar brydde ingången och fasaden till skolan.
Foto: LM Adrian

Alla femton studenterna tillsammans med de båda ordförandena Jan-Olof Johansson och
Mitri Raheb, med rektor Aida Abu Mohor i mitten.
Foto: LM Adrian

6

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/22

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/22

7

Kollekt till Betlehem

(kan läsas upp i kyrkan inför kollektupptagningen)

Femton förväntansfulla Betlehemsflickor på Den Gode Herdens
skola tog studenten på försommaren i år. Nu går de vidare till
universitetsstudier eller ut i arbetsliv rika på kunskap och med
goda värderingar om alla människors lika värde.
Den Gode Herdens skola är en kristen Skola för fred där man får
lära sig att leva tillsammans oavsett tro och religiös övertygelse.
På skolan som spänner över allt från förskola till och med gymnasiet finns 350 elever, främst flickor.
Eleverna får sina betyg, fr vänster skolchefen i Betlehem, biskop Jan-Olof Johansson, rektor
Aida Abu Mohor och ordföranden Mitri Raheb.
Foto: LM Adrian

På grund av pandemin och akuta hjälpbehov runtom i världen
har gåvorna minskat till skolan som är beroende av frivilligt
stöd från Sverige.
Därför tackar vi särskilt för den gåva ni vill ge nu 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, Floda och Alingsås juni 2022
Jan-Olof Johansson
Ordförande,
biskop emeritus

Gudrun Norrfjärd
sekreterare

Göran Rask
kassaförvaltare

Kollekten kan sättas in på Svenska Jerusalemsföreningens konto:

Bg 401-3330 eller pg 2069-3
Du kan som enskild också ge din kollekt och swisha till

123-218 27 23
Du behöver inte meddela något – alla pengarna går till skolan.
Den lokala skolkommittén: fr v advokaten Jack Mattar, civilingenjör Maha Khamis,
ordföranden Mitri Raheb, rektor Aida Abu Mohor och professor Adlene Norma Musleh.
Foto: LM Adrian
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Journalisten Shireen Abu blev en symbol
efter sin död

nom filmer av händelsen och samtliga har hittills bekräftat palestinernas version:
Shireen dödades av en kula från den israeliska armén. Men den internationella
utredningen låter ännu vänta på sig.

Under hela den muslimska fastemånaden Ramadan var det oroligt på Västbanken. Speciellt staden Jenin som ligger i norra Västbanken var centrum
för demonstrationer och sammandrabbningar med den israeliska armén.

Begravningsföljet attackerades
Shireens kropp fördes först till Ramallah, där stora skaror samlades vid palestinska parlamentet, sedan fördes hon till det franska sjukhuset i Jerusalem. När kistan
skulle transporteras från sjukhuset
till kyrkan för begravningen ökade
dramatiken ytterligare. Israelisk polis
attackerade kistbärarna med batonger, tårgas och gummikulor. Vid ett
tillfälle höll bärarna på att tappa kistan i marken. Den enda förklaringen
till denna attack från israelisk sida
var att polisen hade order att ta bort
de palestinska flaggorna som kistan
omslöts med och även alla de flaggor
som de hundratals sörjande bar på. Begravningsföljet genom Gamla stan i Jerusalem.

Jenin är en stad med 40 000 innevånare. Intill Jenin ligger Jenins flyktingläger som
har cirka 10 000 innevånare. Spänningen ökade på grund av att israelisk militär
gick in på Haram al-Sharif (Tempelberget) i Jerusalem för att skingra palestinier
som samlats där.
Förra året innan utbröt stora kravaller, vilket sedan ledde till raketbeskjutningar
från Gaza in i Israel och israeliska bombattacker mot Gaza. Därför var oron stor för
en upprepning detta år. Samtidigt hade ett rykte spritt sig att Israel skulle ta över
delar av Haram al-Sharif för att bereda plats där för judar att be. Enligt nuvarande
bestämmelser får judar besöka platsen men inte utöva någon form av religiösa
aktiviteter där.
Spänningen eskalerade och gav ekon runt hela Västbanken och i delar av Israel
– framför allt i Jenin, där det redan tidigare varit spänt.
Känt ansikte
Shireen Abu Akleh var en journalist som i 25 år arbetat för den Qatar-baserade nyhetskanalen Al Jazeera.
Under alla dessa år hade hon bevakat Västbanken
och hade rapporterat om händelserna på Västbanken och i Gaza. Hon hade många gånger varit mitt i
stridernas centrum med risk för sitt liv. Al Jazeera är
främst en populär kanal för de mera utbildade palestinierna men eftersom hon hade arbetat så många
år var hon ett känt ansikte för många. Som Shireen
brukade göra tog hon sig också nu till oroligheternas
hetaste område, Jenin, skyddad med hjälm och en
skottsäker väst med texten ”Press”. I Jenin blev hon
skjuten med ett skott som tog strax nedanför hjälmens nedre kant och hon dog omedelbart.

Shireen Abu Akleh arbetade sedan
1997 som journalist för Al Jazeera.

Israel ändrade si
När nyheten att Shireen hade blivit skjuten nådde ut samlades palestinier i stor
mängd. ”En som alla kände” hade dödats. Den första reaktionen från israeliskt
håll var att hävda att Shireen blivit skjuten från den palestinska sidan. Men man
backade snabbt och lämnade öppet för möjligheten att Shireen blivit skjuten från
den israeliska sidan. Från palestinskt håll var det ingen tvekan om att Shireen
avsiktligt skjutits av den israeliska militären. Israel meddelade att de inte kommer
att utreda frågan efter att palestinierna vägrat att överlämna kulan som Shireen
skjutits med. Palestinierna å sin sida sade att de inte kan lita på Israel och krävde
en internationell neutral utredning. Sedan dess har många organisationer gått ige10 
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Uppvuxen i kristet hem i Betlehem
Shireen Abu Akleh var en person med mycket stark integritet. Det finns ytterst lite
information om henne som person. Hon bodde i Jerusalem men hennes far kom
från en inflytelserik familj i Betlehem. Båda hennes föräldrar är döda men hon har
åtminstone en bror som bor i USA.
Också Shireen hade bott en period i USA och var amerikansk medborgare. Hon
hade studerat i USA och i Jordanien, först arkitektur, men senare bytte hon till
journalistik. Hennes familj var grekiska katoliker. Det är ungefär så mycket vi vet
– ingenting om hennes privatliv. Inte ens hennes arbetskamrater har kunnat/velat
berätta någon mer om henne som person. Hennes liv var att vidarebefordra bilder
och reportage om palestiniernas situation under ockupation. Samtidigt var hennes
rapporter mycket sakliga – aldrig propagandistiska.
Symbol för palestiniernas kamp
Idag är Shireen något ännu mycket mer: hon har blivit en symbol för den palestinska kampen och samtidigt ett exempel på ockupationsmaktens cynism. I en kultur
där helgon och martyrer är en del av verklighetsbilden har Shireen, så att säga,
blivit upphöjd till något mera än en uppskattad journalist. Palestinierna har länge
saknat en samlande gestalt – någon som kan ena alla. Många palestinier har blivit
dödade och upphöjda till martyrer men det har endast skett på lokal nivå. Nu
har palestinierna fått en martyr och en förgrundsgestalt – ja, en symbol för folket.
Trots att också flera palestinska journalister blivit dödade av israelisk militär så
är det ingen som tillnärmelsevis haft den status som Shireen hade. Det är inte bara
hennes arbete som journalist som gett henne detta - utan även hennes person: hennes integritet, hon var kvinna och hon var kristen och var därmed så annorlunda
än alla andra som fått betala med sitt liv. Shireen Abu Akleh kommer utan tvekan
att under lång tid framåt vara ”En förebild i formandet av en palestinsk identitet”.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/22
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Var Shireen ett hot?
Frågan som kommer att hänga kvar i
luften är varför Shireen dödades. Även
om hennes reportage ofta var besvärande för israeliska myndigheter kan hon
knappast ha setts som ett hot. Det bör
ha varit tydligt för israeliska armén att
martyren Shireen skulle bli mycket farligare och än mera inflytelserik än den
levande journalisten Shireen. Att kulan
träffade ett litet område där hon inte var
skyddad gör det också osannolikt att
hon dödades av ett vådaskott. Tidigare
premiärminister Rabin varnade under
första intifadan soldaterna för ”att skapa
martyrer” och uppmanade dem att bryta
de stenkastande palestiniernas lemmar i
stället för att döda dem.
Vi har också, trots oroligheterna, det
senaste året sett ett närmande mellan
vissa israeliska och palestinska myndigheter.

Miss Britt
Miss Britt saknas. Britt Bergman kallades Miss Britt på Den Gode Herdens
skola som hon i nära fyra decennier var engagerad för, den mesta tiden
ansvarig för fadderbarnsverksamheten.
Hon avled den 28 mars i år i en ålder av drygt 90 år och var då sedan flera
år bosatt i Jönköping. Sin lägenhet i Stockholm hade hon dock kvar och
även hus i Vetlandatrakten.
Det var i Nässjö hon föddes. Modern
gick bort när Britt just blivit tonåring
och hennes far när hon var på väg ur
tonåren. Med sin bror, systern hade flyttat hemifrån, bodde hon i Pingstkyrkans
fastighet där hon också hade sitt andliga
hem. Hennes uppgift där var att spela
piano och sjunga vilket hon gjorde med
både barn och vuxna.
En affisch på gata i Betlehem med viktiga
data om Shireen och där det hävdas att hon
sköts av en israelisk kula, vilket dock inte är
bevisat.

Ett offer för interna motsättningar mot
regeringen?
Kan det vara så att en israelisk soldat
självsvåldigt eller på order att någon
extremgrupp sköt Shireen för att skada
den vacklande israeliska regeringen? Kan
densamma förklaringen också gälla den
vansinniga attacken mot kistbärarna – en
polisofficer som gav order för att utmana
regeringen? I så fall skulle Shireen ha
blivit ett offer för de israeliska interna
striderna. Vi vet inte och vi kommer
knappast heller att få veta men vi kan
med säkerhet säga att de officiella förklaringarna från israelisk sida inte håller.
Det är knappast någon tillfällighet att
regeringen i Israel nu lyft frågan om att terrorstämpla ett antal judiska grupper som
På konstuniversitetet Dar al Kalima i Bet- agerar på egen hand - där finns både armé
lehem har en student tecknat en affisch till och polisofficerer inblandade.
Håkan Sandvik
minne av Shireen.
Foto: LM Adrian
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”Hör hur hedningarna larmar”
Ekumenik utmärkte inte församlingen.
Besök i ett väckelsemöte i grannkyrkan
Betel betraktades som avfall och när
Frälsningsarméns musikkår marscherade förbi och musiken blandades med
bönebruset i Pingstkyrkan utbrast pastorn: ”Hör hur hedningarna larmar.”
Men Britt var öppen och sökte sig till
Foto: LM Adrian
Svenska kyrkan när hon som 30-åring Miss Britt
flyttade från Nässjö till Stockholm.
Hon fick anställning på pastorsexpeditioner bland annat i Solna och Högalid innan biskopen Helge Ljungberg upptäckte och rekryterade henne till Domkapitlet.
Där fick hon så småningom arbetsuppgiften att förordna vikarierande präster. Det
var som byrådirektör med ansvar för denna uppgift, som då sköttes på stiftsnivå,
hon kom att spela en väsentlig roll för stiftets prästerskap.
Biskop Bergman
Det var inte bara administrationen som sköttes noggrant utan också den personliga
kontakten. Att hon kallades biskop Bergman var inte endast på grund av hennes
inflytande i stiftet utan lika mycket för hennes själavårdande hållning mot prästerna.
Biskop Ljungberg, som hon alltid benämnde honom, var ordförande i Jerusalemsföreningen åren 1955–1983 och var den som förde in henne i Svenska Jerusalemsföreningen. Även om hon tjänstgjorde under fem biskopar i Stockholmsstiftet och fem
i Jerusalemsföreningen stod det ett skimmer över hans dagar som knappast någon
annan kunde mäta sig med.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/22
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Alltid elegant klädd
Det glänste om Britt Bergman. Med sitt blonderade år, högklackade skor och blå
cape med matchande sjal steg hon in i den enkla men för henne så kära Gode Herdens skola i Betlehem. Även om det var vinter i Betlehem var hon lika tjusigt och
flärdfullt klädd som till fest. Värmen slog emot henne genom barnen och lärarna
och hon log glatt och tittade ömt mot dem genom sina stora designade glasögon.
Britt gick noggrant igenom alla listor och bläddrade i elevakterna på skolexpeditionen med sina pianofingrar prydda med guld och ädla stenar tillsammans med
sekreteraren Hanan. Om speciella frågor fanns tillkallades rektor Miss Aida. Inget
lämnades åt slumpen och uppgifterna skulle vara korrekta.
Med faddrarna, som många läsare här vet, hade hon ofta direktkontakt. Syföreningarna som hade fadderbarn värnade hon särskilt om.
Hon insåg med ledsnad att systemet
med fadderbarn blev allt svårare att upprätthålla och behövde förändras. Hon
lämnade uppgiften med sorg och saknad,
men också med viss lättnad efter alla år.
Skolans elever och lärare behöll en plats
i hennes hjärta när sjukdom hindrade
henne från en sista resa dit.
I sin tro lämnade hon i stället jordelivet för det himmelska Jerusalem. Vid
begravningsgudstjänsten i Jönköping
Miss Britt på skolan tillsammans med sekre- spelades så variationer på psalmen Se,
teraren Hanan Alam.
Foto: LM Adrian vi går upp till Jerusalem och vid avskedet
O Betlehem, du lilla stad. Gudstjänsten
avslutades med tonerna från Löftena kunna ej svika och sin viloplats har hon fått på
Stenberga kyrkogård på det småländska höglandet.
Hon var trogen medlem i Svenska kyrkan hela livet samtidigt som hon behöll sitt
medlemskap i Filadelfiaförsamling på Rörstrandsgatan i Stockholm.
I tacksamhet och ljust minne bevarad.


Varför är det viktigt att stödja skolan?
Mellanöstern har en patriarkalisk samhällsordning, och utbildning för flickor i
Palestina är bland det viktigaste vi kan göra för att hjälpa dem till en bra framtid.
Dessutom minskar den kristna befolkningen i Betlehem stadigt, och en stor del
av eleverna vid skolan är numera muslimer. Den Gode Herdens Skola står för
en viktig kristen närvaro i landet som främjar kristna värderingar, fred och goda
relationer mellan alla.
Hur kan framtiden te sig för eleverna?
Den Gode Herdens Skola håller en hög akademisk nivå, och de flesta avgångseleverna går ut med höga betyg. Det här är ambitiösa flickor som har förutsättningar
att läsa vidare och få en bra yrkeskarriär. Men att leva i Palestina och Israel är inte
alltid enkelt, och många ungdomar söker sig utomlands. Även om det finns flera
bra universitet så är arbetstillfällena begränsade. En förhoppning är att så många
som möjligt ändå ska stanna kvar och förvalta sina gåvor i hemlandet – de behövs
där! Och det är glädjande att träffa på vuxna kvinnor på viktiga poster i Betlehem
med omnejd – lärare, läkare, jurister med flera – som stolt berättar att de en gång
gått i Den Gode Herdens skola!
Hur används bidragen till skolan?
De bidrag som SJF skickar till skolan täcker ungefär hälften av kostnaden för
att driva skolan. Resterande bekostas av elevernas skolavgifter. Skolan har inga
statsbidrag eller andra intäkter. Det regelbundna givandet, ”faddergåvorna”, är en
väldigt viktig del som vi vill uppmuntra!
Kan man som givare få en personlig kontakt med elever på skolan?
Som regelbunden givare får du en personlig hälsning från rektor, lärare och
elever ett par gånger om året. Välkommen att höra av dig om du skulle vilja ha
en närmare relation till en elev eller en klass att följa, så försöker vi ordna det!
Kanske finns en ungdomsgrupp eller konfirmandgrupp i er kyrka som skulle
vara intresserad av kontakt och vänskapsutbyte? Flickorna i Betlehem är väldigt
duktiga på engelska!


För Svenska Jerusalemsföreningen
Jan-Olof Johansson

Lars Micael Adrian

Mrs Ulla-Stina har tagit över efter Miss Britt
- Det är roligt och inspirerande att komma till Betlehem och möta de trevliga
flickorna på Den Gode Herdens skola, rektor Aida, lärarna och den lokala
skolkommittén. Studentexamen i maj var en höjdpunkt!
Sekreteraren Hanan Alam,
här tillsammans med UllaStina Rask, på samma stol
som Miss Britt så ofta satt på.
Foto: LM Adrian.

Orden är Ulla-Stina Rasks, numera ansvarig för fadderverksamheten på Den Gode
Herdens skola. Hon känner sig hemma i Mellanöstern då hon behärskar arabiska
efter att ha bott i och regelbundet besökt olika länder i regionen sedan 1980-talet.
Ulla-Stina har ett förflutet som journalist och översättare av böcker.
14 
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ACT Svenska kyrkans världsvida arbete
Act Svenska kyrkan, som fram till 2019 hette Svenska kyrkans internationella arbete och innan dess Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission,
arbetar i flera olika delar av världen genom både internationella och lokala
aktörer.
Act Svenska kyrkan är en av flera avdelningar på Kyrkokansliet i Uppsala. Vi
är alltså en integrerad del av Svenska kyrkans nationella nivå, både kyrka och
biståndsaktör. Det är en identitet vi är stolta över och som gör att vi kan nå ut på
ett alldeles speciellt sätt till de människor som ofta finns i en kontext där religionen
är en integrerad del av samhällslivet.
Religion har i stora delar av världen makt och inflytande över såväl människors
värderingar och agerande som samhällens normer och attityder. Tro och religiösa
övertygelser kan användas för att vägleda, befria och trösta, men tyvärr också förtrycka, stigmatisera och utnyttja människors sårbarhet. Därför har vi som kyrka ett
särskilt ansvar att kämpa för jämlikhet och jämställdhet.

Psykosocialt stöd till barn
är en viktig del av det
som Svenska kyrkan gör
i Gaza genom partnerorganisationen Department
of Service to Palestinian
refugees (DSPR).

Bidra till samhällsutveckling och stå upp för människovärdet
Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och lokala aktörer för att
identifiera och stärka trostolkningar och traditioner som bidrar positivt till människors och samhällens utveckling, samt vågar utmana och ifrågasätta dem som inte
gör det. Att alltid stå upp för människovärdet är en självklarhet i vår kristna tro.
En självklar del i arbetet för en bättre värld är också att försöka förändra de
förutsättningar som ofta sätter käppar i hjulet för utveckling. Act Svenska kyrkans
påverkansarbete riktar sig till politiska beslutsfattare, men också till makthavare inom myndigheter, företag eller trossamfund. Det ger möjlighet att komma åt
grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och
bidra till hållbar utveckling.
Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, Kyrkornas världsråd (KV) och
Lutherska världsförbundet (LVF). Det ger stora möjligheter att påverka kyrkornas
gemensamma teologiska reflektion och att arbeta för fred och mänskliga rättigheter
samt med klimat- och miljöfrågor.
Röster in i FN
Nätverken är kraftfulla röster in i FN-systemet och andra viktiga forum. LVF har
på uppdrag av FN även ansvar för flera stora flyktingläger i världen. ACT-alliansen
som står för Action by Churches Together, har lokal närvaro i mer än 120 länder
och kan arbeta effektivt både i långsiktigt utvecklingsarbete och vid krissituationer.
Vi är drygt hundra medarbetare på Act Svenska kyrkan som arbetar från Uppsala och i våra programländer ute i världen. En region där vi har arbetat länge är
Israel och Palestina där vårt arbete bland annat inriktar sig på religionsdialog, utbildning och lokalt ägarskap. Vi samarbetar med såväl israeliska och palestinska sekulära
organisationer i det civila samhället som religiösa institutioner.
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Så enkelt är det att ge ett bidrag till
Den Gode Herdens skola i Betlehem:
Swisha till 123-218 27 23!

Konstuniversitet Dar al Kalima, grundat av Mitri Raheb, stöds också
av ACT Svenska kyrkan. En av konsteleverna har målat denna bild
Ett partnerskap som går tillbaka till 1940-talet är den med det med Lutherska
världsförbundet och Augusta Victoriasjukhuset. Vi har också stött LVFs yrkesskola
i Beit Hanina under en lång tid.
Rabbiner för mänskliga rättigheter
Några nyare israeliska organisationer som vi samarbetar med är bland annat Rabbis for Human Rights och Mosaica, den sistnämnda arbetar framförallt med judiskmuslimsk religionsdialog och fredsbyggande.
I Jerusalem ligger Svenska teologiska institutet (STI) som är ett studieinstitut i
Jerusalem med inriktning på bibelvetenskap, judaistik, religionsteologi, religionsdialog och religionsmöten. Institutet är en del av Svenska kyrkan.
I kommande nummer av Svenska Jerusalems föreningens tidskrift kommer ni
kunna läsa mer om vad några av våra partners gör på plats!


Din gåva behövs för skolans verksamhet.

Karin Axelsson-Zaar
Fotnot: I kommande nummer presenteras
ACTs arbete i Israel och Palestina
Karin Axelsson Zaar är programchef på ACT Svenska kyrkan
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Svenska Jerusalemsföreningens sjukhus 100 år
I sommar fyller Svenska Jerusalemsföreningens sjukhus, även kallat Hussein
ibn Talals sjukhus, 100 år. Klockan 8 den 10:e juli 1922 öppnades polikliniken och några månader senare kunde de första patienterna läggas in.
Vi tar det från början. Bland Svenska Jerusalemsföreningens första åtgärder, efter att
föreningen bildats år 1900, var att sända en läkare till Betlehem.
Gustaf Ribbing var född 1862 och var färdig läkare 1895. Hans far var godsägare
på Ulfnäs fideikomiss i Småland och hovmarskalk, men Gustaf blev tidigt föräldralös. Under studietiden kände han en kallelse att bli missionär. År 1902 erbjöd han
sig att träda i Jerusalemsföreningens tjänst, men för detta krävdes turkisk läkarexamen som skulle avläggas på franska. År 1903 reste han till Paris för att bättra
på sin franska och samtidigt förkovra sig i kirurgi och ögonsjukdomar, som enligt
föreningens grundare Knut Henning Gezelius von Schéele var mycket utbredda i
Palestina.
År 1904 lyckades Ribbing efter många omständliga turer få sin turkiska läkarexamen och reste till Betlehem för att påbörja arbetet. Den tyska Jerusalemsföreningen
hade ordnat med en bostad i Betlehems utkant och på andra sidan gatan låg hans
klinik. Det var en enkel bostad med tre små rum och utan alla bekvämligheter för
Gustaf, hans hustru och två barn. Tyskarna skulle också bistå med en sjuksköterska men hennes tid togs till största delen upp av tyskarna själva så det blev inte så
mycket av detta.
Ribbing var en pionjär
Besökarna vid Gustafs klinik ökades alltmer och under sju månader 1904 behandlade
han 7 360 patienter, utförde 122 operationer och gjorde 555 sjukbesök i Betlehem med
omnejd. Förhållandena i den lilla sjukstugan var mycket svåra och platsbristen var
stor. Några sjuka fick ligga på golvet eller inhysas i källaren bland damm och packlårar. Gustaf föreslår i ett av breven till föreningen att de kanske under ett övergångsstadium kunde hyra ett litet hus och inrätta det till sjukhus.

Doktor Ribbing opererar
ett barn med difteri.
20 

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/22

Några år senare, 1907, byggdes en villa för bostad åt Dr Ribbing och hans familj,
en byggnad som också innehöll en klinik. Det ordnades också möjlighet att lägga
in ett mindre antal patienter. Totalt elva sängar fanns det, men behovet av ett riktigt
sjukhus var stort. Enligt Ribbing borde man satsa på ett sjukhus med 50 eller helst
65 sängar samt poliklinik, även om inte allt kanske kunde genomföras på en gång.
Man kan undra över vad det fanns för sjukvård i övrigt i Betlehemsområdet vid
den här tiden. Det som fanns var ett franskt sjukhem som drevs av ett antal nunnor och en läkare vid Tantour som kom dit ibland, men den sjukvården ansågs inte
vara så bra, så det fanns stor efterfrågan på Gustaf Ribbings tjänster.
Ögonsjukdom var det vanligaste
Gustaf hade som hjälp några svenska kvinnor, Helfrid Jönsson, som började som
husmor men med tiden blev alltmera engagerad i sjukvården, samt därutöver Hilma
Andersson, Gretha Boustedt och Ruth Berthelius, men alla var inte där samtidigt.
Dessutom fanns det en arabisk sjuksköterska.
På polikliniken kunde det behandlas upp till 200 patienter på en dag från kl. 6
på morgonen och framåt. De vanligaste sjukdomarna var ögonsjukdomar, framför
allt trakom, men också tuberkulos och malaria. Men det kunde också vara andra
åkommor, som att en blodigel fastnat i halsen på grund av oförsiktigt drickande
av källvatten.
Den 6 november år 1913 lades grunden till sjukhuset. Grundstensläggningen var
en pampig historia. Ett antal flaggstänger lånades samman, där svenska och turkiska flaggan hissades. En hornmusikkår från svensk-amerikanska kolonin medverkade och kunde hälsa den turkiske Paschan (Osmanska rikets guvernör), som
ankom från Jerusalem, med Finska rytteriets marsch. Närvarande var naturligtvis
också den svenska generalkonsuln Gustaf Dalman som varit behjälplig på många
sätt i förhandlingar med turkarna.
Konsul Dalman hälsade välkommen på franska och svenska och sedan talade
Dr Ribbing till var och en av de samlade grupperna på deras eget språk, arabiska,
tyska, engelska och svenska. De arabiska pastorerna från Betlehem och Beit Jala
talade liksom den tyske pastorn. Ceremonin avslutades med att psalmen ”Oss
välsigna och bevara” (Nuv. psalmbok 329:7) blåstes. Sedan blev det te hemma hos
doktor Ribbing.
Första världskriget kom emellan
Men året efter bröt första världskriget ut och den svenska personalen kallades hem.
Greta Boustedt berättar att araberna var mycket konfunderade över kriget. Hur
kunde kristna människor som kommit till dem och missionerat plötsligt börja kriga
mot varandra. Men sjukhusbygget fortsatte och efter ett par år var det färdigt till det
yttre, men mycket arbete återstod. Dr Ribbing återkom aldrig till Betlehem. År 1918
dog han i spanska sjukan.
När kriget kom besattes Betlehem först av turkiska trupper, som stal mycket
byggnadsmaterial, och sedan av brittiska, de senare använde det halvfärdiga
sjukhuset som bostad, men gick hårt åt inredningen. De byggde små eldstäder och
eldade upp virket som var avsett för byggnadens färdigställande. I några rum hade
de sina hästar, som tillfogade skada genom att gnaga på dörrkarmarna.
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Äntligen invigdes sjukhuset år 1922
Efter kriget sattes sjukhuset efterhand i stånd, och efter att ha haft ett par utländska
läkare i kortare perioder hade en svensk läkare, Rickard Larsson anställts. Klockan
8 på morgonen den 10:e juli 1922 kunde polikliniken öppnas. Det förrättades en
enkel invigning i närvaro av några av arbetarna, staben och ett par patienter. Den
arabiske pastorn Abbud talade och avslutade med bön och välsignelse. På eftermiddagen var det tesamkväm i närvaro av den brittiske guvernören, den svenska
konsuln Lewis Larsson (en av Nåsfolket) och några till. Ett par månader därefter
kunde de första patienterna läggas in.

Sjukhuset 1922 från nordost.
På planskissen (se nästa sida) ser vi hur byggnaden var disponerad. På första
våningen fanns polikliniken, apotek och diverse andra utrymmen, på våning två
de kvinnliga patienterna och på våning tre de manliga. Vatten fick man genom att,
liksom man ofta gör idag, samla regnvatten i cisterner under bygganden.
Dessvärre meddelade doktor Larsson året därpå att han tänkte sluta sin tjänst
för att öppna praktik i England där han hade sin utbildning. Det var svårt att få
ekonomin att gå runt och dessutom var det samarbetsproblem med de svenska
sköterskorna. I sin avslutande hälsning hoppas han att föreningen skall finna en ny
läkare som är "lika trångsynt" som systrarna när det gäller allt som inte är svenskt.
Nu skriver vår nytillträdda lärarinna i Jerusalem, Signe Ekblad, en artikel i
svensk dagspress, där hon i lyriska ordalag beskriver det fantastiska sjukhuset och
dess vackra omgivningar, allt för att locka någon svensk läkare till Betlehem, men
betonar också att ingen som inte i någon mån blivit ”fattad av Kristus” skall göra
sig besvär att tänka på tjänsten.
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Behovet av elektricitet och vatten var stort
Den läkare som nappade på betet hette Edmond Lindholm. Han var född 1885
och hade en rik utlandserfarenhet, Kort efter att han börjat sin tjänstgöring sände
han till styrelsen en lista på saker som borde åtgärdas. Förutom vissa instrument
till operationssalen och vikter till apoteket på under 20 gram gällde det belysning,
uppvärmning och vattenförsörjning. Sjukhuset var nästan helt utan belysning. Det
måste inköpas fotogenlampor till alla rum och en extra ljusstark till operationssalen. Men ännu bättre vore att dra en ledning till salesianernas kloster, som hade ett
elverk, och köpa el därifrån. För uppvärmningen behövdes några fotogenkaminer.
Vattenförsörjningen med regnvatten fungerade fram till halva sommaren. Det bästa
vore att ansluta till Betlehems vattenledning från Salomos dammar, men denna fråga
komplicerades av en tvist huruvida sjukhuset låg i Betlehem eller i grannbyn Beit
Jala. Idag ligger sjukhuset i Beit Jala.
Styrelsen behandlade frågan den 3 april 1924 och ställde sig positiv till önskemålen, inklusive indragande av elektrisk ström. Det senare skulle kosta 120 pund, i
dagens penningvärde över 50 000 kronor.
Men föreningens ekonomi var skral, och styrelsen måste också tänka på skolan i
Jerusalem. Ordföranden Adolf Kolmodin sökte hjälp hos diplomaten Harald Bildt
i Kairo, men fick rådet att lägga ner sjukhuset. Konsuln Lewis Larsson föreslog att
sjukhuset skulle hyras ut till den brittiska regeringen.
Sjukhuset såldes
Styrelsen däremot var fast besluten att driva verksamheten vidare, men föreningen
blev ändå tvungen att till sist inse sanningen. Den 1 september 1925 stängdes sjukhuset ”tills vidare”.
Först år 1932 kunde sjukhuset öppnas men då i brittiska mandatregeringens regi,
för att användas som sinnessjukhus för män. Kontraktet var på fem år. Att sjukhuset åter fått en meningsfull användning kändes som en stor lättnad för styrelsen.
Det var konsul Larssons gamla tanke som äntligen slagit rot. Britterna betalade en
årlig hyra och stod dessutom för en upprustning av byggnaden. Nu blev det inte
bara elektriskt ljus och vattenledning utan också telefon. Men för styrelsen sågs det
ändå som en övergångstid, tills man på nytt kunde återuppta verksamheten med
svensk personal.
När de fem åren hade gått uppkom frågan hur man nu skulle göra. Att fortsätta
som tidigare kändes inte meningsfullt. Situationen var inte längre som på doktor
Ribbings tid. Det fanns nu asfalterad väg till Jerusalem och med bil tog man sig dit
på några minuter. Dessutom fanns det franska sjukhuset med all för tiden modern
utrustning. Det som skulle behövas var ett tuberkulossjukhus, men hade föreningen resurser till detta? Det slutade med att kontraktet med britterna förlängdes.
Efter kriget 1948 hamnade Betlehem tillsammans med det vi kallar Västbanken
i kungariket Jordanien. Sjukhuset återlämnades aldrig till Jerusalemsföreningen
utan togs över av en organisation som hette the Arab Medical Association. Till att
börja med hade Jerusalemsföreningen ett gott samarbete med denna organisation
och kunde också sända ner ett par svenska sjuksköterskor. Först var Alice Lauri
som blev föreningens representant på sjukhuset, med särskilt ansvar för barnen,
och senare också röntgensköterskan Ingrid Larsson.
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Penningstarka patienter prioriterades …
Vid senare delen av 1950-talet tillträdde emellertid en ny chefsläkare som lade privatekonomiska aspekter på verksamheten. De svenska sjuksköterskorna fick bevittna
hur patienter som inte kunde lägga upp höga avgifter på bordet avvisades. När
sköterskorna protesterade avskedades de.
Sjukhuset hade förändrats till ett privatsjukhus för dem som kunde betala bra,
och detta var ju aldrig Jerusalemsföreningens avsikt. Föreningen måste öppna en
juridisk process för att få tillbaka sjukhuset. Den 15 december 1958 kunde sjukhuset
med god hjälp av den svenska envoyén Åke Sjölin återgå till föreningens ägo.
… men snart var det åter ett sjukhus för fattiga
År 1959 slöts ett avtal med jordanska staten om att denna skulle hyra sjukhuset och
fortsätta att driva det. 50 av de 65 sängarna var reserverade för fattiga människor
som inte kunde betala. Föreningen gladde sig över att sjukhuset åter var ställt i
barmhärtighetens tjänst.
Det måste vara vid detta tillfälle när föreningens dåvarande ordförande biskop
Helge Ljungberg blev uppsökt av pastorn från Betlehem, som bad föreningen om
bistånd till Den Gode Herdens skola.

Biskop Helge Ljungberg undertecknar kontraktet med Jordaniens hälsovårdsministerium
1959. Foto: Birger Gerhardsson.
Efter kriget år 1967 övertogs driften av det israeliska militärkommandot på samma sätt som Jordanien tidigare gjort. De första nio åren efter kriget gick verksamheten på sparlåga med bara två läkare men när en ny överläkare doktor Shehadeh
Shehadeh övertog ledningen år 1976 vitaliserades sjukhuset på många sätt. Fyra
nya läkare anställdes men trängseln var stor i sjukhuset. Jerusalemsföreningens
styrelse försökte på många sätt finna medel för en utbyggnad av sjukhuset.
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SIDA bekostade utbyggnad
År 1980 beviljade SIDA medel genom Svenska Missionsrådets biståndsnämnd för
en utbyggnad av sjukhuset. År 1983 kunde en första del invigas men byggenskapen
fortsatte under ett tiotal år. Samtidigt gav också italienska staten bidrag till sjukhusets
expansion och modernisering.
Efter Oslo-avtalet 1994 togs driften och hyresavtalet över av den palestinska
myndigheten, men nu var den äldsta delen av sjukhuset i överhängande behov
av renovering. Föreningens direktor (nuvarande ordförande) Jan-Olof Johansson
gjorde flera försök att få Svenska Missionsrådet att än en gång förmedla SIDAmedel för renovering av sjukhusets äldsta del. Men Missionsrådet svarade att det
inte ingick i deras policy att renovera byggnader. Till sist tog direktorn tillsammans
med tidigare svenska generalkonsuln Arnold Hjertström kontakt med generalkonsuln Göran Berg, som själv tog sig an ärendet och fick SIDA att bevilja pengar för
renoveringen.
Föreningen fick alltså denna gång gå vid sidan av Missionsrådet och söka pengar
direkt från SIDA. Tilläggas kan att svenska generalkonsulatet länge hade engagerat sig i frågan om renoveringen av den äldsta sjukhusdelen och sjukhuset hade
besökts av svenska biståndsministrar.
År 2005 var renoveringen klar och den äldsta delen av sjukhuset kunde återöppnas i moderniserat skick. SIDA hade bidragit med fem miljoner kronor och Svenska
Johanniterorden med en miljon. Den 12 september kunde sjukhuset återinvigas
av dåvarande ordf. biskop Tore Furberg i närvaro av delegater från palestinska
ministeriet, från de tre syskonstäderna Betlehem, Beit Sahour och Beit Jala liksom
generalkonsuln Nils Eliasson.
Sjukhuset har idag ett 30-tal läkare, över 90 sjuksköterskor, 112 bäddar och flera
operationssalar.
Så har Gustaf Ribbings ursprungliga lilla sjukstuga utvecklats till ett modernt
regionsjukhus för den lokala palestinska befolkningen i området.


Sjukhuset år 2022.

Foto: LM Adrian

Stig Norin
Fotnot: 100-års jubileet kommer att uppmärksammas på plats under hösten.

Så enkelt är det att ge ett bidrag till
Den Gode Herdens skola i Betlehem:
Swisha till 123-218 27 23!
Din gåva behövs för skolans verksamhet.

Dagens bröstcancerklinik.
Foto: LM Adrian
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Ögonläkaren Omar Hamid har nu startat en ögonklinik på sjukhuset.
Foto: LM Adrian
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Mellanösterns kristna råd uttalar sig

Emigrationen – det största hotet
Middle East Council of Churches (MECC) bildades år 1974 som en bro mellan
kyrkorna i Mellanöstern. Det fanns då som nu ett behov av fördjupad förståelse
av varandras traditioner och ett behov av fördjupat samarbete då man lever
som minoritet i en muslimsk omvärld.
I dag är majoriteten av kyrkorna i regionen anslutna till MECC, vars uppgift är att
kristna ska få möjlighet att be tillsammans och reflektera över sin tro och situation.
MECC ger även kyrkorna en möjlighet att tala med en röst i gemensamma aktioner
och uttalanden.
I maj i år 2022 samlades MECC i Egypten till den tolfte generalförsamlingen
under temat: ”Lugn, det är jag. Var inte rädda” (Matt 14:27). Utifrån bibelordet
och kontexten att leva i minoritet diskuterades ämnen som kristet vittnesbörd och
ekumeniska relationer, diakoni och social service, kommunikation och påverkansarbete, dialog och social sammanhållning, utveckling och hållbarhet.
Samtalen ledde fram till några gemensamma krav på människors, kyrkors, religioners och samhällens agerande bland annat:
•
•
•
•

Att avstå från våld och fanatism av alla slag och former, avvisa extremism,
terrorism, uteslutning och diskriminering på grund av tro, ras, hudfärg eller kön.
Solidaritet med marginaliserade och utsatta, flyktingar och fördrivna personer,
och en vädjan till tjänstemän och det internationella samfundet att möjliggöra
för människor att återvända till sina länder.
Respektera att var och en har rätt att leva sin tro och befästa de medborgerliga
rättigheterna som delas med de muslimska bröderna i det dagliga livet.
Uppmana tjänstemän och beslutsfattare att hårt arbeta för att ta itu med de 		
kriser som pågår i våra länder, särskilt den försämrade ekonomiska situationen
och göra allt för att stoppa mänskligt lidande.

Generalförsamlingen betonade att den kristna närvaron är kärnan i Mellanöstern
och har bidragit och även i framtiden måste bidra till att utveckla länderna.
Det är med smärta som man ser hur emigrationen påverkar samhället. Man
uppmanar främst de yngre att inte slösa bort sina ägodelar i främmande land (jmf
den förlorade sonen hos Lukas 15:1–32) och återvända hem till sitt land. Till oss alla
uppmanar generalförsamlingen att stödja kyrkor och troende i Jerusalem, då de har
skyldigheten att bevara de heliga platserna. Vidare påminner generalförsamlingen
det internationella samfundet och världens folk om vikten av att stärka den kristna
närvaron i Fredens stad.

Jan-Olof Aggedal, Lund
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Mellanösterns kristna råd MECC samlades i egyptiska Wadi Natrun i maj. Här konventets
lastmoped.
Foto: Peter Lööv-Roos
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Den palestinska kulturfestivalen i Uppsala
den 6–8 maj 2022
- Vi ville med denna kulturfestival visa på ett tredje alternativ till våld eller
uppgivenhet, säger en av initiativtagarna, Anna Karin Hammar: kulturen,
som bygger på kreativitet och möten.
Den palestinska kulturfestivalen i Uppsala missionskyrkan blev blev en succé med
närmare 300 deltagare.
Den inleddes av förre ärkebiskopen Anders Wejryd och fortsatte med huvudföreläsningen ”Kultur som motstånd” av prästen, författaren och initiativtagaren till
Diyar Consortium och Dar al Kalima-universitetet i Betlehem Mitri Raheb. Han
sa bland annat ”Kultur är inte bara ett artisteri eller ett sätt att uttrycka estetik,
sed eller tradition. Det är ett sätt på vilket människor hävdar sitt motstånd mot
dominans, ett sätt att förkunna och uppfinna sin mänsklighet, ett sätt att hävda
handlingsfrihet och en förmåga att skapa historia. Med ett ord är kultur ett av de
fundamentala verktygen i kampen för frigörelse.”
Festivalen bjöd på en mångfald av uttryck som konstutställning, fotoutställning,
kortfilmsvisning, filmen ”The Stones Cry out” om de palestinska kristnas historia,
palestinsk poesi och litteratur, konstföreläsning och ett uruppförande av Song of
Songs - av denna jord är du kommen… med Trio Samara.
Programförklaringen var ”I en värld som blöder av konflikter, sjukdom och oro
är musiken en vila och en helig plats att hämta kraft från. Källan är kärleken och
myterna som berättas i de tre Abrahamitiska religionerna. Vi vill hela och laga
världen genom att besjunga den tidlösa urkraften i kärlekens möjlighet. I detta rum
av konst, poesi, klang och reflektion vill vi stanna upp inför insikten; ett enda klot,
en enda mänsklighet.”
I söndagens gudstjänst som leddes av pastor Torbjörn Bådagård predikade Mitri
Raheb med text från Apostlagärningarna 2 och efter lunch följde ett samtal mellan
Mitri Raheb och den svensk-judiske journalisten och författaren Bernt Hermele,
ansvarig för Överlevande- och Nakbapodden, om betydelsen av minnet i kampen
för frihet och fred.
Festivalen avslutades med en parad med vackra palestinska dräkter.


Inger Jonasson presenterar en av konstnä- Vid den palestinska bibelworkshopen medverkade bland andra professor Ninna Edgardh.
rerna, Ahed Izhiman.
Foto: LM Adrian

Mitri Raheb i samtal med
den svensk-judiske journalisten Bernt Hermele.
Foto: Kristina Tyrberg

Inger Jonasson

"Herre förbarma dig", skrivet med
taggtråd av Faten Nastas Mitwasi
i barriären/stängslet mellan Betlehem och mark som Israel lagt beslag
på som hon sedan fotat, – palestinsk
målning av israelisk ”bypassroad”
på ockuperad mark på Västbanken.
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Från Malmö reste denna grupp till Palestinafestivalen: Fr v: Kristina Tyrberg, Marjola
Hoxhalli , Alma Swärdh (Kyrkans Unga), Anneli Brunberg, Hanan Tamin, Abeer Othman,
Britta Abotsi, Nawal Katlama, Iman Chichakli.
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Rapport från en resa
Tack vare beviljade medel från Lunds Missionssällskap och Malmö pastorat
var vi en grupp från Fosie som kunde åka till Uppsala, för att delta i den
palestinska kulturfestivalen, som anordnades där helgen den 6-8 maj.
Av oss som åkte hade några rötter i Palestina, men har levt som flyktingar i Sverige
sedan en kortare eller längre tid tillbaka. Till konfessionen är vi både kristna och
muslimer.
Det vi fick uppleva var starkt och gripande. Framför allt berörde utställningar
med måleri och fotokonst av gästande konstnärer ffrån Jerusalem och Betlehem,
utbildade vid Dar Al-Kalima-universitetet.
De berättelser som delades vid utställningen, bland annat av Ahed Izhimans
om de foton han tagit utifrån en fånges perspektiv på väg till fängelset – fängslad
många gånger på grund av sina protester mot Israels orättvisa samhällssystem –
var oerhört starka.
Men även andra genrer fanns representerade och berörde: film, sång och musik,
poesi m.m.
Dagen innan festivalen ägde en palestinsk bibelworkshop rum med Mitri Raheb,
tidigare kyrkoherde i Betlehem, Anna Karin Hammar och Ninna Edgardh. Vi talade om vad liknelsen om den förlorade sonen har att säga i en palestinsk kontext,
om bibeltolkning utifrån ett skapelseperspektiv samt utifrån ett feministteologiskt
perspektiv. ”Who cooked the last supper?” var en fråga som diskuterades.

Kristina Tyrberg, präst Malmö

Information om Jerusalemsföreningen:

Bjud in oss att medverka digitalt eller
fysiskt!
Nu hoppas vi att det återigen blir möjligt att mötas i det fysiska rummet och dela kunskap, erfarenheter och engagemang. Vi vill dock också
erbjuda 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 Sensus 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 digitalt 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 Jerusalemsföreningen 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,
0705–41 58 57, jano.johans@gmail.com
Göran Rask, Alingsås,
0703–73 40 88, goran.rask@gmail.com
Kjell Jonasson, Sollentuna,
0700–39 48 98, kjell.jonasson47@gmail.com

Så enkelt är det att ge ett bidrag till
Den Gode Herdens skola i Betlehem:
Swisha till 123-218 27 23!
Din gåva behövs för skolans verksamhet.
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Lars Micael Adrian, Lund,
0727-43 82 41, modgun@telia.com
Kristina Lindström, Lund,
0702-13 66 07, kristina.lindstrom@aggedal.se
Jonas Agestam, Norrköping,
0767–62 71 77, Jonas.agestam@svenskakyrkan.se
Christina och Stig Norin, Uppsala,
0702–73 41 57, stig@norin.in
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Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen
Gåvor från 1 september 2021 till och med 31 maj 2022
Jämfört med samma period 2020/2021 samt 2019/2020

Medlemsgåvor
Faddergåvor
Gåvor till skolan
Skolan, minnesgåvor
Skolan, födelsegåvor
Testamentsmedel
Gåvor till sjukhuset
Övriga gåvor
Kollekter
Summa:

31/5 2022
44 450
137 000
694 172
98 489
39 809
0
750
0
953 517
1 337 687

31/5 2021
51 800
142 825
752 677
179 515
14 375
0
2 900
0
445 002
1 077 152

31/5 2020
63 000
195 995
348 686
128 373
24 400
0
3 100
23 150
1 701 467
2 488 171

MINNESGÅVOR
Britt Vid, Birgitta Ingvarsson, Birgitta Jungbeck, Bengt Block,
Hans Hartman, Britt Bergman, Eva Svanholm Bohlin, Lennart Stripple,
Claes Hellström, Eva-Lena Åkesson, Evert Darljung, Sten Johansson,
Stig Ungelheim, Nils-Henrik Nilsson, Gerd Lindblad, Johan Tingdahl
Inger Ljung.
HÖGTIDSGÅVOR
Staffan Eilert, Lars-Olle Armgard, Alice Andersson, Kerstin Säfström,
Ann-Kristin Roos Åkerberg, Britta och Pelle Andersson, Göran Svensson,
Marianne Gullby, Benedicte Stervander, Ernst Gebhart, Evy Hagberg,
Ulla Hulthén, Ulf Peterson, Ylva Persson, Boel Johansson,
Jane Summerton, Göran Ekblad, Filippa Rimmerfors,
Gerd Törnqvist Brycke

Varmt tack för alla gåvor som kommit in under det gångna läsåret till Den

Gode Herdens skola. Som framgår av tabellen på sidan 34, så har vi inte kommit
tillbaka till den nivå som insamlingsresultatet låg på då pandemin bröt ut. Vi får
därför nu ta av den reserv vi har för att skolan ska kunna fungera som vanligt. Men
vår reserv är begränsad.
Därför ber vi om ett extra krafttag nu i sommar för Den Gode Herdens skola.
Swisha gärna en sommargåva och tipsa församlingar, konfirmandgrupper, ungdomsläger osv om att ha Den Gode Herdens skola som insamlingsändamål.
Vi skickar gärna exemplar av tidskriften om ni önskar sprida information om
skolan och Svenska Jerusalemsföreningen. Kontakta Ulla-Stina Rask, se adress på
sista sidan, så skickar hon en tidskrift.

Varm tack! Styrelsen

Viktig information till gåvogivare:
Vi är tacksamma över 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.
OBS! Glöm inte skriva vart gåvobrevet
ska sändas.
För att kunna ge en snabbare service
och samtidigt spara utgifter för porto,
kuvert och förtryckta gåvoblanketter,
kan vi även sända gåvobevis i pdfformat 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 Ulla-Stina Rask på 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 fortsättningen! 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 kvartalet 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����������������������������������������������������������������������������������
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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:
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,
tel: 070-541 58 57, e-post: jano.johans@gmail.com
Sekreterare: Gudrun Norrfjärd, Lärkvägen 10, 448 35 Floda,
tel: 0702-22 24 49, e-post: gudrun@norrfjard.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 faddergåvor/regelbundna givare och adressregister och
utskick av gåvoblanketter: Ulla-Stina Rask. Arrendegatan 16,
441 56 Alingsås, tel: 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

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