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Ordföranden har ordet 
Sommaren är en fin tid här i Sverige liksom i vår by Neve Shalom/Wahat al-Salam i Israel, men det 
är svårt att inte tänka på den tragedi och plåga som har drabbat flera länder senaste tiden. Terror 
har slagit till i många av de länder som är byns vänner och i NSWAS, där undervisnings- 
institutionerna lär ut tolerans och ömsesidigt accepterande, reagerar man starkt. Byn uttrycker en 
önskan om att deras undervisningsmetoder ska spridas.  

Vår vänförening kunde glädja sig åt att sända 60.000 SEK till byn i maj. Till våra medlemmars gåvor 
förutom medlemsavgifter har många församlingar bidragit genom kollekter. Ett varmt tack till er 
alla! 

 

Styrelsen har snart sitt första möte för hösten då vi ska 
diskutera höstens och kommande vårs aktiviteter. Flera 
församlingar har bett oss komma och berätta om byn och 
vi kommer gärna. Vi finner det svårt att få in artiklar i 
pressen om byns fredsverksamhet, i varje fall i de största 
städerna. Hör av er om ni har kontakter. 

Flera medlemmar är intresserade av att resa till byn för att 
möta människorna där och uppleva allt som sker i de olika 
verksamheterna. Vi har ingen planerad resa just nu, men 
jag rekommenderar den som funderar på ett besök i byn 
att delta i den engelska vänföreningens resa 26 febr. – 1 
mars 2017. Deras ordförande Jenny Nemko kommer att 
leda den och är du intresserad av att delta, kontakta 
undertecknad för mer information. (se email sid 4). 

 

Salam Shalom 

Catharina Hjortzberg-Nordlund 

Skolåret avslutades med en fest 
Näst sista dagen i juni avslutades skolåret i 
byns grundskola. Barn, lärare och föräldrar 
firade tillsammans. Även invånare i byn 
deltog om de hade möjlighet. Skolans olika 
projekt under året kunde betraktas i en 
utställning. I klassrummen samt på en scen 
utomhus uppförde barnen föreställningar i 
drama och musik. Alla tyckte barnen 
imponerade stort. Som alltid var det med 
blandade känslor som kvällen avslutades 
med betygsutdelning till barnen i sjätte 

 
Ett teaternummer av sjätteklassen  
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klass, som nu fortsätter till olika mellanstadieskolor, beroende på var de bor. Sjätteklassarna visade 
ett fint program som innehöll både musik, ett kort spel och lite akrobatik. 

De flesta lärare och elever återkommer till skolan nästa skolår som startar i september. Kvällen 
avslutades med en önskan om ett fint sommarlov för alla. 

Nytt skolår i Grundskolan 

Från byn NSWAS meddelas att fler barn 
än föregående år glädjande har 
registrerats från regionen. 200 elever 
fördelade i åtta klasser och med 18 lärare 
som undervisar dem. 

Man samverkar med andra liknande 
skolor t ex Hagar-Billingual school i Beer 
Sheva. 

Ytterligare ett klassrum är iordningställt 
och man har förbättrat uteplatsen, 
skolgården. 

Den största förändringen i infrastrukturen  

 
Del av skolgården 

är renoveringen av skolans bibliotek och datorrum efter erhållna bidrag från vänföreningarna i 
England, USA och Sverige. Det nya biblioteket öppnar inom kort och vi hoppas kunna visa fler bilder 
därifrån i nästa medlemsblad. 

TACK alla medlemmar som bidrog till vår vänförenings jubileumsgåva till detta ändamål i samband 
med vårt 30-årsjubileum! 

 

 
Renoveringen av skolbiblioteket 
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Rektor Carmella Ferber vill vidareutveckla musik- och konstprogrammen i skolan. Understryker 
vikten av att få in tvåspråkigheten ännu mer i skolans dagliga liv. I samarbete med bl a School for 
Peace vill man låta lärare studera arbetet i denna tvåspråkiga, tvånationella och multikulturella 
unika skola för att på detta vis skapa en andra generation av lärare som kan utveckla ny kunskap. 

I den komplicerade verkligheten, skuggad av konflikter och krig, anser skolledningen i NSWAS att 
den största uppgiften förutom att ge barnen kunskap, är att lära dem kritiskt tänkande och att lära 
från varandra.  

Denna unika institution i NSWAS vars värderingar bygger på ett samhälle i fred, sedvanerätt och 
jämlikhet är pionjär inom sitt område och man känner sig förpliktigad att kreativt fortsätta att 
utvecklas. 

Catharina Hjortzberg-Nordlund 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter från byn 
School for Peace 

Man anordnade ett möte i slutet av juli inom ramen för projektet ”blandade städer” som vi tidigare 
berättat om i medlemsbladet. Förändringsagenter lyssnade till Professor Hanna Herzog som talade 
om det kvinnliga ledarskapet i blandade städer. Efter presentationen diskuterade gruppens 
medlemmar sina erfarenheter från sina respektive orter. 

Med EU-medel samlades 40 unga kommande politiker från Palestina och Israel under en weekend i 
byn för att diskutera fredsarbetet framöver. Dessa framtidens politiker av alla schatteringar 
rapporteras ha många utmanande idéer. 

 

Studier på Buxton High School Campus, Williamstown, Massachussetts 

Två av byns ungdomar Nadine Nashef och Karin Shbeta deltog i ledningen och ytterligare fem 
ungdomar från NSWAS deltog i den 3-veckor långa utbildning i ledarskap som anordnades av 
Artsbridge Institute. Man använder konst, film och dialog för att stärka amerikansk, israelisk och 
palestinsk ungdom och göra det möjligt för dem att bli ledare för en ljusare framtid i och utanför 
sina egna samhällen. NSWAS har goda erfarenheter sedan länge av dessa utbildningar. Gå in på 
Facebook för att se vad ungdomarna producerade under kursen. 

Skolan citerar Mahatma Gandhi: 

Din tro blir dina tankar 

Dina tankar blir dina ord 

Dina ord blir dina handlingar 

Dina handlingar blir dina vanor 

Dina vanor blir dina värderingar 

Dina värderingar blir ditt öde 



          Avs. Föreningen Neve Shalom/Wahat al-Salams  
vänner i Sverige 

         c/o Catharina Hjortzberg-Nordlund 
         Ritarvägen 1, 79144 Falun  
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Ramadan avslutad 

I juli började sommaren med Eid al-
Fiter, högtiden som markerar slutet av 
månaden Ramadan. Högtiden inbjuder 
att ge till behövande och fira med 
vänner och familj. I NSWAS firade 
muslimer, kristna och judar tillsammans 
i Spirituella Centret. 

 

Bröllop  

För första gången gifte sig ett ungt par 
som vuxit upp in byn. Mai, dotter till Evi 
och Eyas Sbeta gifte sig med Sami son 
till Lily och Adnan Mana  

 

 
Sami och Mai på sin bröllopsdag 

 
 
 
 

 

TACK TILL MEDLEMMAR och FÖRSAMLINGAR 
 Sedan slutet maj har kollekter inkommit från Byarums pastorat, Vaggeryd, Salems församling, Skärholmens 
församling, Tidaholms pastorat, Morups församling, Hamrånge församling, Bergby, Västerås pastorat, 
Barkarö församling, Uppåkra församling, Hjärup och Burlövs församling 
 

 
 

Så här kan du stödja Fredens Oas 

Alla bidrag till de olika verksamheterna i Fredens Oas är välkomna. Uppvakta vid högtidsdagar med 
ett bidrag. Den som uppvaktas får ett vackert gåvobrev av föreningen. Sänd in ditt bidrag till vårt 
plusgiro i god tid före aktuell dag och glöm inte ange mottagare och text som ska stå på diplomet 
samt när det ska sändas. Medlemsavgiften i vänföreningen är 200:- per år. Ungdomar under 25 år 
betalar 25:-. 

Plusgiro 491 75 58-1, bankgiro 383-3977 

Glöm inte att betala medlemsavgiften för år 2016! 
 

Du kan alltid hitta mer information på byns hemsida www.wasns.org eller 

på byns grupp på facebook. 

 

Adressändring: Glöm inte anmäla din nya adress till oss! 

Kontakt: ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund, catharina.hjortzberg@telia.com, 070-5720940 

http://www.nswas.com/
mailto:catharina.hjortzberg@telia.com

