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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 från förskola till studentexamen. 
Mer än 60 procent av driften betalas via 
gåvor från enskilda givare, stiftelser, fon-
der, 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 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 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

De sjunger kristna sånger

”Kristna är hårt trängda över hela Mellan-
östern och fruktar islamistiska terrorattack-
er mot sina kyrkor i jul. Men i den svenska 
skolan i palestinska Betlehem firar hundra-
tals muslimska barn entusiastiskt jul – de 
sjunger kristna sånger och framför julspel 
med Jesusbarn, änglar och vise män.”

Så skrev journalisten Arne Lapidus i Göteborgs-Posten, tidigare korrespondent för 
Expressen och Dagen bland annat, bosatt i Tel Aviv. Det var efter ett besök på Den 
Gode Herdens skolas julfest innan pandemin bröt ut. Därefter har julfesten inte 
kunnat genomföras som vanligt.

Konkurrensen om att vara Maria, Jesu mor är stort
Men nu är allt som vanligt igen, hur vanligt det nu kan bli i Betlehem. Julfesten kan 
ändå firas som vanligt. Jag kommer ihåg när jag frågade rektor Aida för några år 
sedan, när antalet barn från muslimska familjer ökade, hur det gick med julfiran-
det. Hon sa då till mig att komma och se med vilken entusiasm barnen såg fram 
mot julen och julspelet. Konkurrensen om att vara Maria, Jesu mor, var stor!

Vi har flera gånger skrivit om hur antalet 
kristna minskar då allt fler kristna pales-
tinska familjer lämnar landet på grund av 
den politiska och ekonomiska situationen. 
Detta nämns också i den citerade artikeln.

De kristna som är kvar ber oss gång på 
gång att inte sluta med vårt engagemang 
för barnen i Betlehem genom Den Gode 
Herdens skola.

I nästa nummer av tidskriften kommer 
vi att rapportera från vårt årsmöte som i år 
hålls i Oscars församling i Stockholm och 
då presentera det ekonomiska utfallet för 
det gångna året. Redan nu kan vi meddela att vi trots ett förbättrat insamlingsresul-
tat inte nått tillbaka till den nivå som vi var på före pandemins utbrott.

Vi som arbetar i styrelsen för Svenska Jerusalemsföreningen står fasta i överty-
gelsen att fortsätta och verka för att vi ska nå upp till den nivå som är nödvändig 
för att skolan ska kunna fortsätta vara en av de bästa i området och stå för fred och 
mänskliga rättigheter. En skola för fred. 

God Jul önskas från Betlehem till er alla och varmaste tack för alla gåvor till sko-
lan i Fridsfurstens födelsestad.  

Jan-Olof Johansson
Ordförande, biskop emeritus

Sångövning inför julavslutningen. 
Foto: LM Adrian
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Miss Aida sjunger på sista versen 
som rektor

Still going on! I 50 år har Aida Abu Mohour varit knuten till Den Gode 
Herdens svenska skola i Beit Jala; först som elev, sedan som biologilärare 
och de senaste 16 åren som rektor. Nu går hon på övertid och har förvar-
nat om att pensionen närmar sig.

- Det känns nästan som om denna skola 
är min, fast det är den ju inte. Jag kan 
varje skrymsle och vrå här, har renove-
rat, bytt fönster, byggt ett naturveten-
skapligt laboratorium, musiksal – ja allt, 
säger Miss Aida och ler underfundigt. 
Jag har nog anställt samtliga lärare här 
också snart, konstaterar hon och fortsät-
ter: 

- Ingen kan skolan så bra som jag 
och nu känner jag ett stort ansvar att få 
lämna över till någon som vill lägga sin 
tid och sitt engagemang här lika mycket, 
ja kanske mer, än vad jag gjort.

Vi kanske ska byta namn på skolan, 
frågar jag skämtsamt, och kalla den för 
Den goda Miss Aidas svenska skola?

- Nej, nej det är inte det jag menar, 
svarar hon och skrattar. Bara att skolans 
goda rykte måtte kunna behållas och 
vidareutvecklas.

Vad är det som gett skolan dess goda 
rykte?

- Vi har små klasser och håller på dis-
ciplin och ordning och det uppskattar 
familjer här i Betlehemsområdet. Sen 
ligger vi år efter år i topp när det gäller 
avgångselevernas betyg.

Kan alla flickors namn
Hon känner alla 350 elevernas namn, 
kan deras hemförhållanden och har sett 
generationer av flickor komma och gå. 
Inte sällan har både mormor, mamma 
och syskon varit elever. Det ger lite 
av sammanhållning, en hemkänsla som 
eleverna ofta lyfter fram.

Varje dag, efter långrasten, talar rektor 
Miss Aida till eleverna innan de får gå in i 
klassrummen. Foto: LM Adrian 

Glädjen över att få gå i Den Gode Herdens 
svenska skola går inte att ta miste på. 
Foto: LM Adrian
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Vilka är dina största glädjeämnen när det gäller skolan?
- Lärarna! De är både kunniga och engagerade och det märks att de gillar elev-

erna. Skolan attraherar även muslimska elever, det är helt enkelt en kristen skola 
också för muslimska elever. 

- Visst är det ett glädjeämne att vi kan samlas över religions- och traditionsgrän-
ser här, även om jag hade önskat att fler elever kom från kristna hem, säger Aida 
och fortsätter:

- Men det är likadant med de andra kristna skolorna i Betlehemsområdet; de 
kristna blir allt färre i Jesu egen födelsestad och det återspeglar sig på elevsam-
mansättningen i alla våra kristna skolor.

För några år sedan tog styrelsen i Sverige upp frågan med den lutherska kyrkan 
om ökat samarbete eller om att intensifiera kontakterna med konstuniversitetet 
Dar al Kalima, som Mitri Raheb grundat. När nu den tidigare kyrkoherden Raheb 
i lutherska församlingen i Betlehem blivit ordförande i den lokala skolstyrelsen för 
Den Gode Herdens skola  har frågan dykt upp igen:

- Det är en vision jag har, fortsätter rektor Aida, att vi skulle kunna utveckla en 
konstprofil på denna skola och kanske bli en ännu tydligare rekryteringsbas för 
Mitri Rahebs universitet.

Viktigt att det är en kristen skola
- Det är viktigt att vi är en kristen skola och liksom Dar al Kalima kan erbjuda 
framför allt tjejer kvalificerad utbildning. Jag brukar hålla fram att utbildning är 
det bästa vapnet för flickor här, vare sig de studerar vidare på universitet, vilket de 
flesta gör, eller om de bildar familj här. Utbildning kan aldrig tas ifrån en. Kunskap 

På långrasten äter de mindre barnen mellanmål. De lite äldre ägnar sig åt basketboll, 
pingpong eller badminton. Foto: LM Adrian
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utvecklar och gör flickorna starka och självständiga.
Vilken är den största utmaningen för dig som rektor och för skolan?
Snabbt kommer svaret: 
- Ekonomin och ockupationen! Allt har blivit så dyrt här och vi kämpar med att 

få skolan att gå runt. Men ockupationen överskuggar alla andra problem här. Dag-
ligen möter oss synen av muren som omgärdar Betlehem. Dagligen begränsas vår 
rörelsefrihet och hämmar den ekonomiska utvecklingen av samhället.

För några år sedan prövade ni på att också ta emot pojkar. Hur gick det?
- Inte så bra! Vi hade hoppats att det skulle leda till att de kristna familjerna 

skickade också sina gossar hit, men det blev inte så. Dessutom är pojkar stökigare, 
mer aggressiva, så nu är det en ren flickskola igen.

Fred, kunskap och respekt
Vad vill du hälsa dem som läser denna tidskrift?

- Fortsätt håll visionen levande att detta är en skola för fred så att vi kan lotsa 
flickor in i framtiden. Våra ledord på skolan är Fred, Kunskap och Respekt! Era böner 
och gåvor är förutsättningen för att vi ska kunna utvecklas i denna anda. 

Lars Micael Adrian

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

Swisha till 123 218 27 23! 

-75 procent av lärarnas löner kommer från läsarna av denna tidskrift. Tack för allt ert 
stöd, säger rektor Miss Aida. Foto: LM Adrian
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Anna Hjälm ny direktor på STI

Kom och se! Gå och berätta!

- Kom och se! Gå och berätta! Jerusalem är en pärlplatta, inte en smältde-
gel. Kom och utmanas, bli förvirrad och lär känna nyanserna och låt dig 
inspireras! Inget här är svart eller vitt. 

Anna Hjälm började sin ”karriär” i Jerusa-
lem i Svenska kyrkans stipendieprogram 
”Ung i den världsvida kyrkan” hösten år 
2000.

Nu återvänder hon hösten 2022 som 
direktor för Svenska Teologiska institutet 
(STI). Däremellan har hon varit både eku-
menisk följeslagare och varit sekonderad av 
Svenska kyrkan till Kyrkornas världsråds 
arbete i Palestina och Israel mellan åren 
2013–2016.

Det är alltså ingen okänd värld Anna 
Hjälm kommit till.

- Under mina senaste år lärde jag känna 
främst de många kristna palestinska grup-
perna, kontakter som jag kommer att ha 
glädje av nu.

Också israeliska fredsrörelsen är hon väl 
förtrogen med, liksom kristna organisatio-
ner och fredsorganisationer på Västbanken. 
Olika judiska företrädare lärde hon känna 
under de tidigare vistelserna här.

- Många av de judiska kontakterna får jag ärva från mina företrädare. Det finns 
väl upparbetade kanaler och STI har en uppgift att vara en plats där vi möts för 
fördjupad religionsteologisk – och ekumenisk – dialog och lärande.

- I Jerusalem blir man nyfiken, säger Anna Hjälm.
Som direktor leder hon arbetet på STI med kursutveckling, de internationella 

kurserna, platsen för de många mötena, konferenserna och studiegrupperna.
Många är de grupper som kommer från Sverige för att på plats få känna pulsen 

i denna dynamiska stad.
Hur kommer det att märkas att du är den nya direktorn?
- Jag vill stärka banden mellan församlingar i Svenska kyrkan och STI, säger kul-

turgeografen Anna som doktorerade på inhemska migrationsfrågor.
- Jag kände en stor kallelse hit, för även till tjänster som inte förutsätter vigning 

tror jag att man kan vara kallad. Tillsammans är vi kyrka.
Teolog finns på STI i form av kaplanen Karin Ekblom, liksom genom ett nytt 

samarbetsavtal med Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds 
universitet. Den tidigare fasta professuren är nu ersatt av de olika gästprofesso-
rerna som sänds ut från Lunds universitet i perioder om tre månader.

Den nya direktorn på STI Anna 
Hjälm har flera års erfarenhet av arbe-
te i Jerusalem. Foto: LM Adrian
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Finansiärer är CTR vid Lunds universitet och Krister Stendahls stiftelse med 
Lunds Missions-sällskap, Svenska kyrkan på nationell nivå och Lunds stift som 
huvudmän.

Formellt ligger STI numera under avdelningen för kyrkoliv i Uppsala. 

Lars Micael Adrian

Den vackra innergården på STI där så många viktiga samtal har ägt rum. 
Foto: LM Adrian
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Fem val på mindre än fyra år

Efter fem val på tre och ett halvt år söker det senaste valets segrare Benja-
min Netanyahu vägar att bilda en regering som dels skall motsvara valre-
sultatet, dels accepteras både i Israel och internationellt – främst i USA. 

Det är det första valresultatet på länge 
som har gett en tydlig majoritet, 64 av 120 
ledamöter i parlamentet (Knesset). Detta i 
motsats till tidigare regeringar som balan-
serat på 1-2 mandats stöd. 

Men problemet som Netanyahu står 
inför är att hans koalitionspartners, som 
nu kräver tunga regeringsposter ligger 
mycket längre högerut än Netanyahu 
själv. Samtidigt är han helt beroende av 
de religiösa sionistpartiernas stöd för att 
behålla makten. Framför allt behöver han 
deras stöd för att ändra i Högsta Domsto-
lens mandat att pröva åtalen mot sittande 
regeringschef. Sedan två år är Netanyahu 
åtalad för mutor, bedrägeri och trolöshet. 

Även ledarna för koalitionspartierna har 
ärenden mot sig i Högsta Domstolen, så 
det finns ett tydligt gemensamt intresse 
mellan Netanyahu och de religiösa sio-
nistpartiernas ledare Itamar Ben-Gvir och 
Bezalel Smotrich samt Arye Deri från Shas-
partiet. I övrigt står de långt ifrån varandra 
och paradoxalt nog kommer Netanyahu 
att bli den ”moderata” rösten i Knesset.

Färre kvinnor och färre palestinier
Det nya Knesset har färre antal invalda kvinnor än något tidigare parlament de 
senaste decennierna. Även antalet israeliska palestinier är betydligt färre. Antalet 
bosättare på Västbanken har däremot ökat markant. Allt detta visar på en radikal 
sväng åt höger i den israeliska befolkningen. För bara två år sedan kom ingen från 
den radikala högern in i Knesset medan de i senaste val fick 14 procent av rösterna. 
Det intressanta är att stödet för religiös sionism har ökat stadigt bland de yngre 
israelerna under 2000-talet. 

I en enkät uppger 79 procent att deras judiska identitet är viktigare för dem än 
den nationella israeliska identiteten. Ett motsvarande antal anser att demokrati 
endast skall gälla för judar.

Hur har det blivit så här? Det finns många faktorer som påverkat utvecklingen 
högerut. Dels följer det utvecklingen av polarisering i resten av världen, dels finns 
det förstås också lokala faktorer.

Netanyahu lyckades återigen samla en 
majoritet bakom sitt regeringsunderlag 
och i början av december blir han rege-
ringschef. Igen.
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Israeliska riksdagen, Knesset, består av 120 ledamöter.
Fram till 2014 var rösttröskeln 2%, nu är den 3,25%.

Valresultatet 1 nov 2022:

Regeringspartier:
• Likud (Netanyahu´s högerparti) 23,41%, 32 mandat
• Religiösa sionister, består av två religiösa nationalistiska partier; 

Ozma Jehudit (Judisk makt), Itamar Ben-Gvir och Religiöst-
sionistiska partiet, Bezalel Smotrich, 10,83%, 14 mandat

• Shas, religiöst parti som representerar främst sefardiska judar, 
Arye Deri, 8,24%, 11 mandat

• United Torah Judaism, religiöst parti som främst representerar 
ashkenaziska judar, 5,88%, 7 mandat

Opposition:
• Yesh Atid, sekulärt centerparti, Yair Lapid, 17,78%, 24 mandat
• National Unity, består av tre tidigare partier från center till 

höger, Benny Ganz, 9,08%, 12 mandat
• Yisrael Beytenu, sekulärt högerparti som har sin bas bland 

judar som immigrerat från Ryssland, 4,49%, 6 mandat
• Ra´am, arabiskt parti med nära kontakter till Muslimska  

Brödraskapet, 4.07%, 5 mandat
• Hadash-Ta´al, koalition av två sekulära arabiska vänsterpartier, 

3,75%, 5 mandat
• Labor, social demokratiskt parti som fram till 1977 dominerade 

israelisk politik, har gått bakåt sedan 2001,3,69%, 4 mandat

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

Swisha till 123 218 27 23! 

10  Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/22



Brakförlust för oenig vänster – förlorade 6,2 procent
Resultatet av valet i november var valtekniskt en fullständig succé för högerpar-
tierna. Med goda råd från Netanyahu hade de två religiös-sionistiska partierna gått 
ihop inför valet. Det gav utdelning till att bli det tredje största partiet i Israel med 
en stark position inför regeringsförhandlingarna. Samtidigt blev valet en valteknisk 
katastrof för vänsterpartierna. I stället för att samarbeta över partigränserna gick 
vänstern, Meretz, själv in i valet och missade valtröskeln på 3,25 procent med ynka 
0,1 procent. Det samma gällde det arabiska partiet Balad, som i stället för att sam-
arbeta med de andra arabiska partierna, gick sin egen väg och kom inte in i Knes-
set. Vänstern förlorade därmed 6,2  procent av rösterna. Skulle dessa två partier ha 
samarbetat med sina naturliga partners så skulle vänstern ha vunnit valet.

Men valresultatet handlar om mera än valteknik. Israel har tydligt rört sig 
högerut. 

Ökad polarisering i hela samhället
Oroligheterna i Israel under våren 2021 slog upp en svår spricka mellan den ara-
biska befolkningen och den judiska. På orter där man levt i samförstånd skedde 
sammandrabbningar som slog sönder mycket av förtroendet. Oroligheterna 
utnyttjades maximalt av högern och de arabiska partierna, som var representerade 
i Knesset, utmålades som fiender mot den judiska staten. Två av de religiöst-
sionistiska partiledarna, som nu kommer att få ministerposter, ledde såväl attacker 
mot den arabiska befolkningen som hatpropagandan. 

Samtidigt har oroligheterna bland den palestinska befolkningen på Västbanken 
– delvis provocerat av bosättare – ökat markant under det senaste året. Bosättarpar-
tierna såg fördelar inför valet för egen del med så mycket oroligheter som möjligt 
för att tydligare utmåla en hotbild. Men också på den palestinska sidan har nya 
miliser bildats. Tidigare har det varit Hamas eller Islamic Jihad som agerat men nu 
har nya fristående grupper, främst i Nablus och Jenin, börjat agera.

Ska bosättningarna annekteras?
I skrivandets stund vet vi inte hur den nya regeringen i Israel kommer att se ut. 
Klart är att Itamar Ben-Gvir kommer att ansvara för den nationella säkerheten, vil-
ket bland annat innebär att han skall bestämma över polisen som tjänstgör på Väst-
banken. Det är också troligt att Bezalel Smotrich blir finansminister och har möjlig-
het att investera i bosättningarna. Båda dessa är själva bosättare och har krävt att 
bosättningarna skall annekteras, vilket skulle vara mot internationell lag. Men det 
skulle också bryta mot den så kallade Abraham-överenskommelsen, som ledde till 
att diplomatiska relationer mellan Israel och ett antal arabstater upprättades.

Så länge sitter Netanyahu…
Det blir spännande att se hur länge denna regering håller och hur länge det tar 
till nästa val. En gissning är att Netanyahu håller ihop regeringen tills han har fått 
ändrat Högsta Domstolens mandat och inte mera riskerar straff. Till detta behöver 
han de radikala religiöst-sionistiska partiernas stöd.

Sedan kommer andra alternativ att öppna sig för Netanyahu – alternativen för 
palestinierna i Israel och på Västbanken däremot minskar steg för steg. 

Håkan Sandvik

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/22 11



Om Kairos Palestine:
Kairos är grekiska och betyder en avgörande tid, sanningens ögonblick.

Kairos Palestina betyder att nu är en avgörande tid för Palestina. Kairos 
Palestina-dokumentet lanserades i december 2009, samtidigt med klimat-
toppmötet i Köpenhamn. I detta dokument ger palestinska kyrkor och 
ledande palestinska teologer en ingående analys av och ett kraftfullt utta-
lande om den palestinska situationen.

Dokumentet skriver fram en teologisk-politisk analys med hjälp av led-
orden tro, hopp och kärlek. Författarna vänder sig till kyrkor runt hela 
världen, men även till muslimer och judar. Kairos Palestina-dokumentet 
tar avstånd från våld. I stället ber man kyrkorna i världen att praktisera 
kreativt motstånd mot ockupation och förtryck. Dokumentet förordar boj-
kott, desinvesteringar och sanktioner som viktiga verktyg för ickevåld.

En förebild för det palestinska Kairos-dokumentet finns i Kairos Sydafrika, 
utgivet av sydafrikanska teologer år 1985, alltså nio år innan apartheid i 
Sydafrika avskaffades.

Ordet apartheid nämns inte i Kairos Palestina-dokumentet, men väl i det 
senare Cry for Hope.

Kairos Palestina är i dag inte bara ett dokument utan en rörelse över 
världen som ser palestinier som människor med samma rätt till liv, frihet, 
självbestämmande och värdighet, som andra folk. De palestinska kristna 
ser sig först och främst som palestinier och som en viktig del av det pales-
tinska civilsamhället.

Ur Kairos Palestine Sweden hemsida

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

Swisha till 123 218 27 23! 
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Kairos Palestine:

Folket, kyrkan och motstånd  
mot ockupationen 

I slutet av november inbjöd nätverket Kairos Palestine till en interna-
tionell konferens i Beit Sahour. Fler än 150 deltagare från stora delar av 
världen kom, flest från Indien och Sydafrika.

Inledningsanförandet hölls av den lutherske kyr-
koherden i Betlehem Munther Isaac som inledde 
med att citera från Lukasevangeliet: 

Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till 
att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har 
sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för 
de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett 
nådens år från Herren.

- Vår kallelse är att älska alla. Därför har troende 
av alla religioner en viktig roll, och "religion" 
måste vara en del av lösningen också när det gäl-
ler Israel-Palestinafrågan. Här, som kristna, säger 
vi att kyrkorna i väst var och fortfarande är en del 
av problemet! Det finns ett behov av omvändelse 
och förändring. Det finns också vad vi kallar för-

siktiga, diplomatiska eller neutrala kyrkor som inte intar en avgörande ståndpunkt 
och försöker undvika svåra frågor. De väljer tröst framför rättvisa.
 
Kairos betydelse
- Jag vill betona Kairos-rörelsens betydelse som en populär ekumenisk teologisk 
bas med lokal och internationell trovärdighet. Den är till stöd för kyrkorna i Pales-
tina och är samtidigt inte bunden av de restriktioner som ibland åläggs kyrkorna.

- Nu efter 13 år har rörelsen vuxit lokalt och internationellt och blivit en viktig 
profetisk röst som talar ut om palestiniernas och de palestinska kristnas oro. Den 
är en oundviklig röst. I dag uttrycker Kairos Palestine en djärv profetisk tro och 
teologiska ståndpunkter.     

- Som kyrkor som söker rättvisa och rättfärdighet i lydnad mot Kristi bud måste 
vi ta itu med fakta på marken. Historiskt sett är Israel en produkt av den brittiska 
koloniseringen av vårt land. Detta är arvet från den koloniala rörelsen. I dag är Isra-
el en förlängning av nykolonialismen. Israel är ett uttryck för bosättarkolonialism. 

- Problemet är att världens länder och kyrkor fortfarande accepterar denna verk-
lighet. Det utkrävs inte något juridiskt ansvar eller avskräckande sanktioner. Allt 
detta sker i avsaknad av en politisk horisont för att uppnå en tvåstatslösning och 
Israel har förklarat att det aldrig kommer att upprättas någon palestinsk stat.

Kyrkoherden i lutherska för-
samlingen i Betlehem, Munther 
Isaac. Foto: LM Adrian
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Ett slut på tyranni och orättvisor
- Baserat på det nyssnämnda ska vi inte längre i våra kyrkor tala om fred eller ens 
om konfliktlösning. Vi måste i stället tala om att få ett slut på tyranni och orättvisor. 
Orden är viktiga. Vi talar inte om en kamp mellan jämbördiga krafter.

- Det sätt på vilket världens kyrkor hanterar orättvisorna i vårt land kommer att 
avslöja en hel del om dessa kyrkor. Vi överdriver inte när vi konstaterar att kyrkor-
nas och vårt kristna vittnesbörds trovärdighet står på spel. 

Och så fortsätter Isaac:
- Jag minns vad den sydafrikanske teologen och tänkaren Allan Boesak sa, näm-

ligen att Palestina är mätaren för kyrkor och kyrkornas samvete i dag.
- Detta är vad vi klargjorde i Kairos Palestinas och Global Kairos for Justice arbete 

och vittnesbörd, särskilt att frågan är teologisk, moralisk och relaterad till trovär-
digheten i vårt kristna budskap både för oss själva och för världen. 

Kyrkornas världsråd uppmanar kyrkor att fördjupa sig
- Trots det stora trycket på oss svarade Kairos-rörelsen och Global Kairos for Justice 
tillsammans med många partners för en betydande prestation i generalförsamling-
en för Kyrkornas världsråd i september i år i Tyskland; det slutliga uttalandet från 
Kyrkornas världsråd rekommenderade nödvändigheten av att studera de senaste 
rapporterna, i vilka slutsatsen dras att det finns ett apartheidsystem i Israel. I utta-
landet uppmanades medlemskyrkor och ledningen att svara på dessa rapporter. 

14  Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/22



Inget religionskrig
- Vilken roll har kyrkorna idag? Och vad är vårt budskap? För det första betonar 
vi att konflikten inte är en religiös konflikt, att vi inte är emot någon religion och 
att vi vägrar att placera religioner och deras anhängare i en position av konflikt 
och fientlighet. Frågan är humanitär. Det är en fråga om rättvisa, rättfärdighet och 
främjande av värdighet och jämlikhet. Vi strävar efter att leva med alla. Vi uppma-
nar alla dessa kyrkor att reflektera över fredsskapande teologi. 

- Jag gillar verkligen en term som jag lärde mig av våra vänner i Sydafrika, sär-
skilt att inte vara en "tandlös kyrka". Neutralitet är en position. Att inte ta ställning 
är också en ståndpunkt. Och tveksamma attityder är också en position. 

Kostsam solidaritet
- Gud står på de förtrycktas sida, och kyrkan bör också ta ställning. Vi säger till 
kyrkorna att det är dags för djärva ställningstaganden, kostsam solidaritet och 
konkreta åtgärder.

Och Munther Isaac avslutade sitt inledningstal:
- Det är därför vi bjuder in lokalsamhället och världens kyrkor att samlas kring 

vårt initiativ och interagera med oss på alla nivåer: teologiska studier och kreativt 
motstånd baserat på kärlek. Tillsammans följer vi vår Frälsare Jesus Kristus och 
förkunnar goda nyheter för de fattiga, helande för dem som har ett förkrossat 
hjärta, frigörelse för de fångna, syn för blinda och frihet för de botfärdiga. Detta är 
vårt kall. Här är vi. 

- Må Gud hjälpa oss! 
Sammanfattning och översättning: Lars Micael Adrian

Kyrkoledare och många andra delega-
ter från hela världen deltog på Kairos 

Palestines konferens i Beit Sahour i slu-
tet av november i år. Foto: LM Adrian
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Kollekt till Betlehem
(kan läsas upp i kyrkan inför kollektupptagningen)

Nu firar de drygt 300 eleverna på Den Gode Herdens skola i Betlehem 
jul igen. En hösttermin utan avbrott har kunnat genomföras. 

Drygt femton flickor börjar efter nyår den sista terminen före student-
examen och går sedan 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. Skolan spänner 
över allt från förskola till gymnasium.

Efter pandemin och därmed minskade gåvor är det ekonomiska beho-
vet i år extra stort. Skolan är beroende av frivilligt stöd från Sverige.

Därför tackar vi särskilt för den gåva ni nu 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, Floda och Alingsås i advent 2022

Jan-Olof Johansson  Gudrun Norrfjärd  Göran Rask
Ordförande,   sekreterare  kassaförvaltare
biskop emeritus

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, Svenska Jerusalemsföreningen. 

Du behöver inte skriva något på ”Meddelande” 
– pengarna går till skolan.
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ACT:s utsända i Jerusalem:

Tänd ljus!
”När det inte går att se något ljus i tunneln, är det viktigt 
att vi själva tänder ljus för varandra”, sa en präst i Bet-
lehem för inte länge sedan. Han syftade på konflikten 
som nu pågått mycket länge i Det Heliga Landet. 
Människor har blivit uppgivna och desillusionerade 
när situationen ständigt tycks förvärras.

Det gäller då att hitta ljusglimtar och stötta ljus-
bärarna, och det är precis det jag i min nya roll som 
regional representant får vara med om att göra! 

Ställer man om blicken så glimmar det faktiskt till 
lite här och var av modiga människor som vågar stå 
upp och fortsätta kämpa för till exempel hoppet, rätt-
visan och miljön!

- Lutherska kyrkan har kunnat reformera sin familje-
rätt och fått Mellanösterns första kvinna i domaräm-
betet! 
- På ekologiska centret i Beit Jala lär barn sig hur 
viktigt det är att ta vara på vatten och att källsortera! 
- På Rossing Center arbetas det frenetiskt med projekt 
som ”känn din granne” som syftar till att minska 
främlingsfientlighet! 
- På Augusta Viktoriasjukhuset i Jerusalem arbetar 
läkare och sjuksköterskor i skift 8–22 för att erbjuda 
den livsviktiga cancervården och dialysbehandlingen! 
- I Beit Hanina får ungdomar i yrkesskolan praktiska 
kunskaper som kan leda till arbete och inkomst! 
- I slutet av januari kommer lutherska kyrkan i Jerusa-
lem få sin första inhemska kvinnliga präst! 

Exemplen ovan är bara några av de många där män-
niskor står upp och kämpar för det som är rätt och 
viktigt i sammanhang som kan få många att ge upp 
tron på morgondagen. Genom att göra detta sprider 
de ljus omkring sig och inspirerar andra till att också 
se möjligheter istället för att resignera. 

Jag är ny på jobbet, och ser mycket fram emot att nu få lära känna alla våra part-
nerorganisationer mer och få ta del av deras driv, utmaningar och visioner. 

Jag hoppas få vara med och berätta om vad de gör, speciellt för alla som är enga-
gerade i Act Svenska kyrkan på hemmaplan i Sverige. Det arbete som bedrivs i 
församlingarna och enskilt för att samla in pengar och sprida kunskap gör skillnad 
för människor här och skapar hopp! 

Maria Wålsten,  
regional representant för Act Svenska kyrkan i Jerusalem

Maria Wålsten är ny regio-
nal representant för Act 
Svenska kyrkan i Jerusalem.

Lutherska kyrkan har refor-
merat familjerätten, fått 
Mellanösterns första kvinn-
liga domare. I januari vigs 
den första palestinska kvin-
nan till biskop.
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För trygghet och fred
Denna höst har vi fått en ny regering med otydliga satsningar på bistånd 
till fattiga länder och på miljön och klimatet.

Vi anar att detta skapar otrygghet hos många fattiga. I deras situation kan 
det vara lämpligt att lyfta fram någon av de organisationer som arbetar för 
trygghet och fred.

En av dem är Svenska Jerusalemsföreningen. Deras tidskrift nr 3 kom ut i 
oktober. Där skriver föreningens ordförande Jan-Olof Johansson, tidigare 
biskop i Växjö, att man genom Den Gode Herdens skola i Betlehem bidrar 
till fred och försoning just i Fridsfursten Jesu födelsestad. Där går nu 328 
flickor både från kristna och muslimska hem. Enligt Matteusevangeliet 
kapitel 28 säger Jesus att uppgiften är att gå ut och göra alla folk till lär-
jungar. Därför skall våra satsningar vara världsvida.

En av lärarna vid konstuniversitetet i Betlehem uttrycker i en annan artikel 
att kulturen är en av de viktigaste grundpelarna i en framtida palestinsk 
stat. Det är en viktig bro mellan Palestina och resten av världen. Där gäller 
det att tänka glokalt, dvs både lokalt och globalt. Denna vision borde bli 
levandehos alla folk, att tänka och handla både lokalt och globalt, även hos 
oss i Sverige.

Ingemar Bergmark, teologie doktor, Leksand

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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David Neuhaus föddes 1962 i Sydafrika av 
tysk-judiska föräldrar, och flyttade till Israel 
1977. Han konverterade och döptes som katolik 
1988 och doktorerade vid Hebrew University i 
Jerusalem innan han 1992 inträdde i Jesuitorden. 
Han studerade teologi i Paris och prästvigdes 
2000. Han var kyrkoherde för Hebreisktalande 
katoliker i Israel åren 2008-2017 och är nu ledare 
för Jesuiternas kommunitet i det Heliga landet.

David Neuhaus:

Antisemitism i förhållande till 
Palestina och dess invånare

För några år sedan undervisade jag i en kurs på ett katolskt universitet i 
USA om den israelisk-palestinska konflikten. I ett informellt samtal med 
några kollegor på universitetet delade jag mitt starka avståndstagande av 
den israeliska regeringens politiska beslut, mitt motstånd gentemot den 
israeliska arméns strategiska val och mitt tydliga avståndstagande av sio-
nismens ideologi. 

Under ett kort avbrott i samtalet vände sig en professor i engelska till mig och sa 
med eftertryck: ”Ja det är verkligen hemskt hur judarna håller på.” Jag studsade till 
då jag inte på något sätt använt ordet jude och det som följde tog helt luften ur mig. 
Han fortsatte nämligen med lugn i rösten och sa: ”Men det som verkligen påverkar 
mig är judarnas lögner om tyskarna… en mer civiliserad nation får man leta efter.” 
Min kritik av Israel, dess ledare, militär och ideologi hade uppmuntrat denne man 
att dela med mig sina teorier om förintelseförnekelse och judisk konspiration.

Tråkigt nog är antisemitism fortfarande en verklighet idag. Faktum är att judar 
även idag utsätts för förtal, diskriminering, orättvisor och även våld bara därför 
att de är judar. Detta kan inte förnekas. Dessutom behöver det sägas tydligt att 
kampen för ett slut på ockupation och diskriminering i Israel/Palestina inte står i 
motsats till kampen att få bort antisemitism varhelst den uppträder och visar sitt 
fula ansikte. I själva verket är kampen mot antisemitism och kampen för palestini-
ers rättigheter och värdighet delar av samma kamp för en värld fri från orättvisor, 
rasism och våld. 

Antisemitism: En katastrof för judar och för palestinier
Anti-judaism spreds i traditionella kristna sammanhang under århundranden. 
Judar definierades som de som dödade Gud när de korsfäste Jesus och som blinda 
eftersom de förnekade att han var Messias och Frälsaren. 
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Judar har alltför ofta diskriminerats och marginaliserats, fördrivits och offrats 
genom århundradena på grund av en föraktfull undervisning som främjat fientlig-
het mot judar och judendom. Däremot har modern antisemitism varit en katastrof 
för både judar och palestinier. Även om den haft direkt inverkan på judars liv har 
den också skapat förödande indirekta skador för palestinier.

Anti-judiskhet muterade till antisemitism under första hälften av 1800-talet i 
samband med den moderna världens genombrott. Uteslutning, diskriminering, 
våldsutbrott och slutligen organiserade precisa folkmord riktade mot judar i olika 
delar av Europa motiverades inte längre av teologiska skäl utan snarare genom 
etnocentrisk retorik där judar var de som alltid var utanför, i själva verket förrä-
dare, utan möjlighet och vilja att integreras och ytterst fientliga. 

Miljontals mördades
Under ett halvt sekel från slutet av 1800-talet till 1945 mördades miljontals judar 
och ytterligare miljoner fördrevs genom att antisemitism blev statlig policy genom-
förd med byråkratisk brutalitet och folkmord. 

De patologiska impulserna av etnocentrisk nationalism och rasistisk populism 
skapade ett katastrofartat slut på de många variationer av judisk kultur som beri-
kat Europa under två millennier. Judar höll fast vid sina europeiska hemländer 
under århundraden och hoppades integreras som jämlika invånare i samband med 
efterdyningarna från den franska revolutionens frihet, jämlikhet och broderskap. 
Men verkligheten blev att de oftast fick välja mellan emigration eller död. Andra 
världskriget var kulmen när miljontals judar mördades, judiska byar och städer 
tömdes och centrum för det kvarvarande judiska folket flyttade från Europa till 
Israel/Palestina och USA.

Katastrofen för judarna i Europa blev också en palestinsk katastrof under 
1900-talet. Några överlevare från de judiska samhällen som decimerats av antise-
mitiskt våld valde att inta en exklusiv rätt till Palestina från och med 1880-talet och 
framåt. Modern judisk migration till Palestina kom i efterdyningarna till de ryska 
antisemitiska pogromerna, förföljelserna. 

Massinvandring till ”ett land utan folk för ett folk utan land”
Migrationen var först i mindre omfattning men följdes av flera och större vågor 
fram till den massinvandring av judar till Palestina som underlättades av européer 
som sympatiserade med judarnas lidande. Kristna och judiska sionister som under-
lättade denna migration och främjade den judisk-politiska ambitionen i Palestina, 
agerade utifrån sina övertygelser i kontexten av det europeiska kolonialistiska pro-
jektet att bygga imperier i Afrika och Asien. Den brittiske 1800-tals politikern Lord 
Shaftesbury namngav agendan för Palestina som en del av det brittiska asiatiska 
imperiet med orden ”ett land utan folk för ett folk utan land”. Ädelt bekymrad över 
judarnas lidanden i Östeuropa var han anmärkningsvärt obekymrad över folket 
som redan levde i Palestina – ett inhemskt folk som snart skulle koloniseras. Ännu 
ett icke-europeiskt folk som förbisågs som att det inte existerade. Lord Arthur Bal-
four delade hans sympatier och okunnighet. Deklarationen som bär Balfours namn 
förändrade historien i Palestina.
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Förintelsen och förstörelse: Shoah och Nakbah
Shoah är det hebreiska ord som beskriver förintelsen. Shoah (förintelsen) av det 
judiska i Europa är en outplånlig historisk skamfläck i mänsklighetens historia. 
Emellertid är Shoah och Nakbah (det palestinska ordet om förstörelsen av Pales-
tina 1948) outplånligt förenade i historien. Under Shoah nådde antisemitismen en 
djävulsk klimax. Det industriella folkmordet nådde en effektivitet som enbart kan 
skrämma och förfära den mänskliga fattningsförmågan. Många menar att detta är 
utan jämförelse med något annat, och i denna text finns dock ingen jämförelse av 
Shoah med något annat. 

De skrämmande händelserna av Shoah har övertygat många att judar absolut 
behöver ett eget land och en egen nation. För att realisera detta blev Nakhba verk-
lighet. Var det nödvändigt? De akademiskt spekulativa debatterna som försöker 
besvara denna fråga förändrar inte den verklighet som förintelsen skapade – eta-
blerandet av en judisk stat och förvisningen av palestinier till marginalerna av sitt 
hemland.

Shoah tog slut genom de allierades seger över nazisterna. Det finns fortfarande 
ingen slutlig lösning på Nakhba, och palestiniernas liv fortsätter i marginalen, i 
exil, under ockupation och i diskriminering. I en högt rekommenderad samling 
artiklar framförs ett modigt förslag om ett språk där Shoah och Nakbah delar ord-
ning, syntax och grammatik för att skapa bättre förståelse av den delade värld som 
både judar och palestinier kom skadade ur. 

Bokens redaktör föreslår: ”Målet med denna bok är att minska och utmana skill-
naden mellan dessa berättelser. Den försöker överskrida den binära uppdelade 
begränsning dessa nationella narrativ har på historien, minnet och identiteten för 
att se de två berättelserna tillsammans. 

Vi föreslår ett annat synsätt på historien och minnet – ett som hedrar det unika i 
varje händelse, dess omständigheter och konsekvenser likaväl som deras skillna-
der. Men som också erbjuder ett normalt historiskt och begreppsmässigt ramverk 
inom vilka båda narrativen kan adresseras. Vi föreslår en ny och annorlunda 
ordning, syntax och grammatik av historien och minnet där kombinationen av 
”Förintelsen och Nakba” eller ”Nakba och Förintelsen” har historisk, kulturell 
och politisk mening. (Bashir Bashir and Amos Goldberg, redaktörer av boken: The 
Holocaust and the Nakhba: A New Grammar of Trauma and History. New York 
Columbia University Press, 2019.)  

Definition av antisemitism idag 
Att föra en kamp mot antisemitism är givetvis en nödvändig del av den bredare 
kampen mot alla former av rasism och främlingsfientlighet, men vissa har utveck-
lat definitioner av antisemitism som vill avlegitimera kampen för rättvisa och fred 
i Palestina. En cynisk politisk användning av uttrycket antisemitism har tillämpats 
för att tysta palestinier och deras stödjare. De som kritiserat sionismen och staten 
Israel har anklagats för att vara anti-judiska, och man har framställt kritik av sio-
nism och Israel som om det vore samma sak som ett avståndstagande från judar 
och judendom. 

Samtidigt bör det sägas att det finns de som kan hamna i antisemitiska attityder 
och sammanhang när de vill försvara palestiniers rättigheter och främja rättvisa i 
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Palestina. Men att kritisera och agera mot den sionistiska ideologin, staten Israels 
politik och handlande, dess militärmakt eller statliga organ, är inte detsamma som 
antisemitism. Det kan visserligen vara en fin gräns mellan en legitim kritik och en 
kritik som urartar till rasistiska övertoner, men gränsen finns. 

Det har gjorts ett antal försök att formulera sådana definitioner, med varierande 
framgång. Detta måste göras med en helhetssyn och moralisk integritet som omfat-
tar alla former av rasism, orättvisa och brott mot mänskliga rättigheter. Denna hel-
hetssyn måste inkludera en medvetenhet om både de fördärvliga uttryck för anti-
semitism som finns, och de myriader av antipalestinska och antiarabiska attityder, 
islamofobi och den brutala skönmålningen av ockupationen och den fortgående 
diskrimineringen i Israel-Palestina idag. Slutligen är de som kämpar mot antise-
mitism, de som försvarar palestiniernas rättigheter och de som för fram en vision 
om ett Israel/Palestina som bygger på rättvisa, fred och jämlikhet, inte varandras 
motståndare utan snarare allierade i kampen för att bygga en bättre värld.

Antisemitism and the question of Palestine, Fr. David M. Neuhaus SJ 
Översättning från tidskriften Cornerstone vårnummer 2022 

från Sabeel den palestinska befrielseteologiska tidskriften 
Med utgivarens tillstånd

Översättning: Göran och Ulla-Stina Rask

Helgsmålsringning från Jerusalem

Två lördagar i början av nästa år sänds en kort andakt från Svenska Teologiska Institutet 
i Jerusalem. Den 14 januari kl 17.50 medverkar prästen Karin Ekblom (t h på bilden) på 
temat: Livets källa. Den 11 februari kl 17.50 medverkar direktorn Anna Hjälm (t v) på 
temat: Det levande ordet. Foto: Johannes Söderberg
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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 erbjuda möjligheten att bjuda in någon av nedanstående per-
soner 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 internetanslut-
ning, webbkamera och mikrofon, eller en smart telefon eller surf-
platta. 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. 

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

Jan-Olof Johansson, Växjö, 
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

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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Söndagen den 15 januari i Oscarskyrkan, Narvavägen 6, Stockholm

Kl. 11.00 Högmässa. Biskop emeritus Jan-Olof Johansson predikar 
och kyrkoherde Hans Rhodin, församlingens 

musiker och sångare medverkar.

Kl 12.30 Kyrkkaffe i församlingshemmet 
på Fredrikshovsgatan 8 med aktuell information om 

Den Gode Herdens skola i Betlehem.

Därefter årsmöte till vilket härmed kallas och inbjuds.

Varmt välkommen!
Styrelsen

Svenska 
Jerusalemsföreningens

Årshögtid 2023
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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! 

Alla pengarna går till skolan.
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Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen

Gåvor från 1 september till 15 november 2022
Jämfört med samma period 2021

 15/11 2022 15/11 2021
Medlemsgåvor 5 350 6 150
Faddergåvor 25 300 30 275
Gåvor till skolan 188 976 182 873
Skolan, minnesgåvor 27 259 22 289
Skolan, högtidsgåvor 21 950 13 950
Testamentsmedel 0 0
Gåvor till sjukhuset 250 500
Övriga gåvor 0 0
Kollekter 48 696 52 216
Summa: 317 781 308 253

MINNE 
Svea Lejonberg, Benno Engström, Ingemar Melin, Birgitta Edquist, 
Allan Wendefors, Gunnel Olsson, Lars Jaktling, Sven Österberg, 
Stig Ungelheim, Alice Andersson, Ulla Elias, Hans Rosengren, 
Christina Ergardt, Hans Rosengren, Olof Jigsved, Ulla Stenbäck, 
Kerstin Hall, Lars Sjöberg, Lars-Erik Lindvall.

HÖGTIDSGÅVA 
Birgitta Marklin, Rolf Johansson, Anna-Maria Eriksson, 
Christina Klingspor, Lars Bryntesson, Charlotte Kyhlberg, 
Lars Lejon, Jonas och Emilia Lindstrand, Johan Goot, Kristina Kvist, 
Daniel Westin, Håkan Brattgård, Jörgen Röllgårdh, Krister Annell, 
Ebba Svederberg, John Erik Lundgren, Eva Klinthäll, 
Kerstin Törnqvist, Sune Berglund, Göran Rask, Ulla Brohed, 
Anna Pernveden, Michael Hoff, Rune Magnusson, Ola Sennehed.
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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 bättre och snabbare service, när papperspost tar allt längre tid, 
och samtidigt spara utgifter för porto, kuvert och förtryckta gåvoblanketter, kan vi även 
sända gåvobevis i pdf-format med e-post antingen till dig som givare eller till berörda 
personer.

Om du vill att vi sänder gåvobevis med e-post i stället för papperspost: 
Skriv till sydvind@gmail.com och uppge till vilken e-postadress gåvobeviset ska sän-
das! 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 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.
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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.
Beit Jala Governmental Hospital, P.O.B. 67, Betlehem, via  Israel.
E-post till skolan: gsss@p-school.ps 
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

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.

Plusgiro 20 69 - 3 • Bankgiro 401-3330 • Swish 123-218 27 23
ISSN 0346-2307

Tryck och layout: Åtta45, www.atta45.se

Glöm inte att meddela ny adress när ni flyttar!


