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Ordföranden har ordet     
God fortsättning på det nya året. 

I dessa oroliga tider kan vi glädjas med byn åt att man nu välkomnar tio nya familjer av de 
hundratals som ansökt att flytta till byns gemenskap. Byn växer. 

Samah Salaime är nyutnämnd chef för PR/Utvecklings-kontoret och vi förväntar oss mycket av 
henne. Hon kommer att arbeta med de olika projekt byn driver. Presentation i nästa medlemsblad. 

 
Ett av de nya husen tar form! 

Skolans rektor Carmella 
berättar att eleverna har fått 
mycket goda resultat i de 
senaste nationella proven i 
matematik, arabiska, 
hebreiska och engelska. 
Skolbiblioteket som vår 
vänförening bidrar till att 
renovera, står snart färdigt. 
Nu ska all utrustning in. 

Pluralistiska sprirituella centret i byn har anordnat seminarier under 
2016 som fört samman hundratals judar och palestinier till samtal 
om fred. Man har bl a haft projekt som ”Masa/Masar”, vilket vi har 
rapporterat om. Centret försöker ständigt finna nya möjligheter för 
de två folken att mötas och ta del av varandras ärliga önskan att 
finna en väg till fred. 

Den tidigare chefen för centret, Dafna Kafta Schwartz uttryckte det 
enligt följande: ”Beskedet är att vi vågar skapa strukturer som för 
samman människor i jämlikhet” 

2017 väntar nya möjligheter. 

Om man tror på fredsarbetet i Israel så är byn ett högst levande 
exempel på detta och bör få allt stöd. Sprid kunskapen om byn till 
era vänner och bekanta så vi blir fler i vänföreningen. 

 
Vinterblommor i byn 

Vänföreningen får alltför ofta inbetalningar där det inte står från vem pengarna kommer. Vi ber er 
att alltid notera avsändaren, så vi inte felaktigt tror att ni inte har betalat medlemsavgiften. 

Till slut, vi behöver nya krafter och idéer till vänföreningens styrelse. Att engagera sig för 
fredsarbetet i Israel/Palestina är viktigt, men också mycket stimulerande, du får många vänner och 
känner att du arbetar för en god sak. Jag vet! Anmäl 
ditt intresse till willmar.sauter@teater.su.se. 

 

Salam, shalom 

Catharina Hjortzberg-Nordlund 
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Upprop till vänföreningens medlemmar! 
Vid en genomgång av föreningens medlemsregister kunde styrelsen konstatera att bara knappt 
häften av medlemmarna har betalat sin avgift för 2016. Vi tror att det beror glömska, att man helt 
enkelt inte uppmärksammat att det är dags igen för att skicka in sitt bidrag. Eftersom 
medlemsavgifter utgör en stor del av den summa pengar med vilken vi varje år stödjer aktiviteterna 
i Fredsbyn Neve Shalom/Wahal al-Salam, så är varje bidrag och gåva av betydelse. Vi ber er att sätta 
upp föreningens Plusgiro 491 75 58-1 på listan över era närmast betalningar och skicka in 
medlemsavgiften på 200 kronor. 

Ytterligare en bön: för varje utskick av bladet betalar vi tryckning, kuvert och porto – fem gånger 
om året. Om ni har möjlighet att ta emot nyhetsbrevet per e-post som är gratis, så kan vi skicka 
pengarna vi sparar direkt till byn. Meddela bara ordföranden Catharina Hjortzberg-Nordlund på 
mejlen catharina.hjortzberg@telia.com så ordnar vi det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte den 20 april - boka dagen redan nu! 

Torsdagen den 20 april är det dags för årsmöte. Vi hoppas på att många kan 
komma och ber er redan nu boka in detta i era kalendrar. Årsmötet inleds på 
sedvanligt sätt kl 17.30 då vi klarar av frågor som direkt berör vår förening, val 
och diskussion om inriktningen av vår verksamhet med utgångspunkt i 
årsberättelsen. Efter årsmötet blir det tid för mingel och fika och kl. 19.00 
arrangerar föreningen i samarbete med Immanuelskyrkan en kväll om 
fredsfrågor i Israel/Palestina - se programpresentation nedan. Hela kvällen äger 
rum i Immanuelskyrkan i Stockholm med adress Kungstensgatan 17 (i korsningen 
mellan Kungstensgatan och Birger Jarlsgatan, T-bana Rådmansgatan). 

Vägen till fred - en kväll om konflikten mellan Israel och Palestina 

Docent Lisa Strömbom, Lunds Universitet.  
 

"Den olösliga konflikten" - så har relationen mellan Israel och Palestina 
betecknats. Docent Lisa Strömbom, som är forskare och föreståndare för freds- 
och konfliktvetenskap vid Lunds universitet, ger en bild av fredsprocessen i ett 
historiskt perspektiv och pekar ut viktiga faktorer som  är giltiga i de aktuella 
samtalen om fred. 

Lisa Strömbom har bland annat inriktat sig på teori rörande konflikter och 
konfliktlösning och hennes forskning har på senare tid delvis handlat om 
konfliktlösning i delade städer med fokus på Jerusalem. 
 

Tid: 20 april 2017, kl 19.00 

Plats: Waldenströmsalen i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm 
 

Arrangör: Svenska vänföreningen Neve Shalom/Wahat al-Salams vänner och 
Immanuelskyrkans församling 

 

mailto:catharina.hjortzberg@telia.com
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FREDENS OAS - Neve Shalom/Wahat al-Salam eller "ETT FRÖ TILL FRED I 
MELLANÖSTERN"!!! 
Ända sedan år 1985 har jag haft glädjen att inspireras av den unika fredsexperimentbyn Fredens 
Oas och alla kämpande fredsivrare där samt i den svenska Vänföreningen! Tack! Utan Er, så hade i 
alla fall jag aldrig velat återvända till Israel/Palestina! För under mina två år i Israel, bl.a. i Jerusalem 
och Nasaret och södra Israel, så såg jag tyvärr mycket hat och våld. MEN hopp och framtidstro gavs 
mej av alla oförtrutet fredskämpande vänner på STI, Svenska Teologiska Institutet, Fredens Oas och 
intillliggande Kibbutz Gezer! 

Och mötena med och samtalen med grundaren av NS/WAS, dominikanerpatern Bruno Hussar, har 
varit några av mitt livs viktigaste ögonblick angående samförstånd och samhällsförändring till det 
bättre! Att få lära känna Bruno med sitt lugn, underfundiga humor, patos, empati och glöd att skapa 
en mötesplats "ansikte mot ansikte" mellan judar och palestinier och en del andra grupper, ex. 
katoliker och protestanter från Nord-Irland, - ja att faktiskt viga hela sitt liv åt att försöka skapa just 
en "oas av fred", både inre och yttre! - Därför drev Bruno Hussar också på, så att det skulle byggas 
en "stillhetens hus/hörn", Pinat Domia, i själva byn. Och det språk, som där skulle användas, var 
bl.a. "tystnadens språk", dvs. att mitt i det aktiva livet stilla sej och lyssna på sitt eget samvete och 
inre röst - ensam eller tillsammans med andra! 

Metoden, vilken tillämpats under alla år i Fredsskolan är bl.a. bildpedagogiken för att välja några 
foton och uppmuntra deltagarna till öppenhet och samtal, allt för att lära känna varandra på djupet, 
och inte bara fördöma varann för olika uttryck i traditioner, religioner, kulturella egenheter och 
olika politiska inställningar m.m. - Detta är en pedagogik, som borde vara ett obligatoriskt inslag 
även i det svenska skolsystemet! Detta kan jag påstå, eftersom jag ända sedan år 1986 och framåt 
varit inbjuden till hundra skolor, folkhögskolor, FN-föreningar och kyrkor  i Sverige OCH där sett 
glädjen i mångas ansikten, då de känt på sej, att de börjat "skrapa på" sitt innersta och ökat viljan 
till en förståelse och respekt för människors olikheter! Alltså, en harmonisk upplevelse, precis som i 
"FREDENS OAS"!!! 

Låt oss fortsätta att stödja arbetet hos vännerna i Neve Shalom/ Wahat al-Salam, och medverka till 
att fröet till fred kan slå rot i många människors hjärtan, oavsett ålder och etnisk tillhörighet!  

Er tillgivne Lars Gustafson, f.d. volontär i NS/WAS och under flera år styrelseledamot i den svenska 
Vänföreningen 

 

 

 

 

 

 

                   Missa inte konserten den 28 april 

Daniel Barenboims konsert i Stockholm med sin West-Eastern Divan Orchestra 

är en stor kulturhändelse i Sverige – så skrev vi i förra bladet (dec. 2016). 

Vänföreningen har förhandsköpt ett antal biljetter å vännernas vägnar så att 

många får en chans att se och höra unga palestinska och judiska musiker i 

samspel i en stor symfoniorkester. Om du vill ha fler upplysningar kan du ringa 
eller skriva till Willmar.Sauter@teater.su.se, tel. 070-517 9447. 

Vår kassör Birgitta Carlsson har hand om biljetterna. Vänligen kontakta henne på 
mobil 076-8864100 eller via e-post m.birgitta.carlsson@gmail.com med besked 

om hur många biljetter du vill ha och vart de ska skickas. 

 

 

mailto:Willmar.Sauter@teater.su.se
mailto:m.birgitta.carlsson@gmail.com


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

         c/o Catharina Hjortzberg-Nordlund 
         Ritarvägen 1, 79144 Falun  
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The School of Peace - Fredsskolan 
I ett tidigare medlemsbrev berättade vi att hälften av våra insamlade medel skall gå till The School 
for Peace – här förkortat till SFP. Denna verksamhet, som primärt riktar sig till vuxna, kan sägas 
utgöra ett strategiskt fredsarbete med inriktning på det Israeliska samhället. Många personer från 
olika delar av samhället får genom SFP samtala om hur ett arbete skall utformas som tar sikte på 
samarbete och förståelse, inte på konfrontation. 

Det är flera projekt inom SFP som är intressanta. Några utbildningar tar sikte unga israeliska och 
palestinska politiker och är en del i strategin att påverka beslutsfattare. En annan utbildning syftar 
till en utökad pluralism och jämlikhet i staden Acre som har både en judisk och palestinsk 
befolkning. Här möts grupper från arbetsplatser och/eller affärslivet för att samtala om hur staden 
kan bli en stad för alla invånare. I en annan stad, Lydda, satsar man på att öka och fördjupa 
relationen mellan judar och palestinier genom att arrangera ett veckoslutsseminarium på 
Fredsskolan i byn. Man räknar med att palestinska och judiska ledamöter i kommunfullmäktige 
kommer att delta. Syftet är att inleda samtal och hur man undanröjer hot och skapar en positiv 
hållning till att nå överenskommelser för att rikta mer resurser till den arabiska befolkningen i 
Lydda. Att bygga nya bostäder och att undvika förstörelse av bostäder står i fokus för samtalen.  

Som vi tidigare utlovat kommer vi i kommande medlemsbrev att fortsätta rapporteringen om SFP. 

Jan-Erik Billinger 
 

TACK TILL MEDLEMMAR OCH FÖRSAMLINGAR för generösa bidrag 
Sedan början december 2016 har kollekter inkommit från Salems församling, Burlövs församling, 
Skärholmens församling vid tre tillfällen, Svärdsjö församling, Östra Ryds församling, Österåker, Frustuna 
församling, Gnesta, och Trelleborgs kyrkokassa. 

 

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 

Glöm inte att betala medlemsavgiften för år 2017! 
 

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

