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Ordföranden har ordet 
Ett nytt skolår började i Neve Shalom/Wahat al-Salam i september. Rektor Carmella Ferber hyllade 
den 30-åriga skolans existens, som startade en ny rörelse av judisk-palestinsk utbildning. Grundarna 
var Abdessalam Najjar och Ety Edlund. Till vår glädje har skoldepartementet i Israel uttryckt att de 
vill stödja arbetet med att bevara och vidareutveckla skolan i NSWAS. 
Vi följer med intresse utvecklingen i skolan under ledning av dess nya rektor Carmella Ferber. 
Antalet elever ska utökas och balansen mellan judar och palestinier, flickor och pojkar bevaras 
understryker Carmella. 
Den 1 september 2014 startade alltså ett nytt skolår i Neve Shalom/Wahat al-Salam och nybörjare 
från sammanlagt 13 byar och städer anlände storögda och lite spända. Var och en av de 26 
nybörjarna leddes traditionsenligt in i skolan av en äldre elev från 6:e klassen. Den yngre eleven fick 
en present och lyckönskningar: ”Du kommer att praktisera fred här” och ”Du kommer att ha roligt 
på rasterna och få många nya vänner!” En av skolans grundare, Ety Edlund, såg stolt ett av sina 
barnbarn bland eleverna. 
När Carmella tillfrågades om vad hon uppskattade mest i byns skola svarade hon att närheten till 
naturen var något hon uppskattade mycket. Det faktum att eleverna och deras föräldrar gör ett 
aktivt val att studera här är en mycket positiv sak.  
Stämningen bland personalen är underbar och man måste vara öppen för andra på många sätt. 
På frågan vilka de största utmaningarna 
framöver är för skolan anser Carmella att 
förutom att utöka antalet elever vill hon 
öppna två förstaklasser nästa år och sedan 
gradvis utöka varje år. Höja kvaliteten på 
utbildningen är också viktigt samt att bevara 
grundtanken och det speciella upplägget med 
två språk och två folk som denna skola har. 
Det finns en jämlikhet här som är speciell och 
vidare en öppenhet mellan lärare och elever 
som är mycket fin. Carmella framhåller att 
hon vill få elevernas föräldrar mer 
involverade i skolans arbete. Det finns så 
mycket som de kan mötas kring, saker som 
rör deras barn, utbildning och deras liv. 
Nyckeln kring skolans framgång är hårt 
arbete, optimism och att leva och lära 
tillsammans. Vi måste vara beredda på 
svårigheter längs vägen. Dessa löser vi 
tillsammans.  
Vi önskar barn, lärare och rektor lycka till! 
 
Shalom, salam 
Catharina Hjortzberg-Nordlund 

 
Barnen vid ceremonin för nya skolåret 
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Svenska vänföreningen 30 år 
Vår vänförening celebrerar 30 års existens i år. Vi vill manifestera detta genom att samla in och 
sedan överlämna till byns skola en jubiléumsgåva, varför vi uppmanar alla medlemmar att förutom 
medlemsavgiften insätta ytterligare pengar till denna gåva, som vi ämnar överlämna i slutet av året. 
Vi har bett skolan önska till vilket specifikt ändamål denna gåva ska riktas och jag återkommer i 
nästa medlemsblad om detta. 
Den svenska föreningen hade sitt konstituerande möte den 7 november 1985 efter en föreläsning 
av Ety Edlund på judiska centret i Sthlm. Dess första ordförande var Kerstin Ekman och Erling Bager 
följde efter två år 87-90. Carl Anders Ifvarsson var föreningens ordförande i 17 år! Sedan tog Peter 
Haas över och han ingår fortfarande i vår styrelse. Från 2013 är undertecknad vänföreningens 
ordförande. 

Catharina Hjortzberg-Nordlund 
 

 

 
Byn högtidlighåller en fredsdag 
I byn har man på olika sätt manifesterat ”Internationella fredsdagen” den 21 september. Det var 
första gången man aktivt deltog i denna fredsdag, som FN skapade för över 30 år sedan. Det var en 
grannlaga uppgift för lärarna i byns skola att diskutera fred i ljuset av sommarens krig. Dagen 
förbereddes mycket noga av föräldrar och lärare. Barnen fick se en film där man beskrev alla olika 
fredsprojekt runt om i världen och man diskuterade sedan omkring vad de sett. 
De målade tillsammans och många fina bilder växte fram av regnbågar och duvor samt olika texter 
egna och andras om vad fred innebär för dem. Lärarna förklarade för eleverna varför de går till 
skolan i Neve ShalomIWahat al-Salam, vilka idéer som ligger bakom denna binationella och 
bilaterala skola. 

Catharina Hjortzberg-Nordlund 

 
 

 
 

SVENSKA VÄNFÖRENINGEN 
30 år! 

Tänk på jubiléumsgåvan 
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Barn och föräldrar från båda skolorna tillsammans 
mot våld 

 
Judar och araber vägrar vara fiender 
 
Natten till 29 november, bröt kriminella sig in i 
Hand in Hand skolan i Jerusalem och satte bl a eld 
på ett av klassrummen och sprayade slagord på 
väggarna. Byns skola, som har ett nära samarbete 
med Hand in Hand-skolan i Jerusalem och står 
som modell för skolans verksamhet för judiska 
och palestinska barn, visade sin solidaritet genom 
att bege sig dit för att med 2.500 andra 
demonstranter gå under parollen ”judar och 
araber vägrar att vara fiender.” 

 
 

Ny resa till byn planeras för våra medlemmar hösten 2015 
Kanske kommer ni ihåg att vi för några år sedan ordnade en resa till byn för våra medlemmar. 
Mycket lyckad, om vi får säga det själva. Förutom bekantskapen med byn, dess människor och 
verksamheter, fick våra turister guidning under flera dagar till de mest populära resmålen. 
Vi planerar att resa den 5 oktober med Norwegian och vara tillbaka den 12 oktober. Det går att 
förlänga resan och resa runt på egen hand. Vi bor i byn som ligger mycket centralt i Israel. 
Vår reseguide, mycket uppskattad under förra resan, är Kent Edlund, som med sin familj bor i byn. 
Kents stora kunskaper om byn och Israel och han entusiasm kan göra att utflykterna drar ut på tid. 
Vad kostar det hela? Bokar man på Norwegian i god tid kan flygresan kosta ca 3000 kr fram och 
tillbaka. Dubbelrum i byn kostar ca 500 – 600 kr per natt inkl frukost. Buss och guidning 
tillkommer. Totalt bör kostnaden hamna mellan 10000 - 12000 kr beroende hur många som 
anmäler sig. 
Skulle antalet anmälningar överstiga vad Kent och utflyktsbussen klarar av så kan eventuellt en 
ytterligare resa bli aktuell. 
Anmäl intresse senast 1 mars till Peter Haas, mobil 070-5758175 eller e-post haas.j.peter@gmail.com 

 
Nadine Nashef - ny ansvarig för fritids-
verksamheten i ungdomscentet, Nadi.  

Den unga Nadine, 23 år, har nu tagit över ansvaret för 
ungdomsverksamheten i byn som kallas Nadi. 
Nadine flyttade till byn med sina föräldrar 2000 och har genomgått 
byns skola före sina övriga studier i bl a fotografi. Var volontär i Nadi 
som tonåring och anser att det är en viktig verksamhet för de yngre 
barnen. 
Tillsammans med fyra volontärer som slutat skolan i byn ska hon nu 
fortsätta driva denna ungdomsgård som funnits i flera år. 

 
Nadine Nashef 

mailto:haas.j.peter@gmail.com


Nyhetsbrev från svenska vänföreningen för Fredens Oas  
– Neve Shalom/Wahat al-Salam, februari 2015  

4 

 

Man driver många aktiviteter, just nu behöver lokalerna fräschas upp och man anordnade en populär pizza-
fest för byns medlemmar för att få in pengar till nya möbler och färg att måla väggar med. 
När vänföreningarna träffades i byn i slutet av 2014 blev deltagarna inviterade till Nadi då vi fick höra om 
deras planer för kommande år.  De vill att Nadi ska vara som ett andra hem för byns alla ungdomar, en plats 
att läsa läxor i lugn och ro, att umgås, eller att bara ”slappa” på. 
Vi kommer att få höra mer om Nadi och önskar Nadine lycka till! 

Catharina Hjortzberg-Nordlund 
 

Föreningen söker en ny revisor ...och intresserade som vill ingå i vår 
styrelse 
Vänner, bli inte förskräckta. Ingen fara på taket, ekonomin är i bästa ordning. Hur gärna hade vi inte 
velat behålla vår nuvarande revisor, Barbro Johansson. Dessutom auktoriserad. Barbro har varit en 
viktig person och garant för att vår förening har skött sin ekonomi enligt alla lagar och föreskrifter. 
Dessutom med ideella förtecken om ni förstår vad jag menar. Tack, Barbro! 
Nu har hon dock anmält att hon efter många års arbete önskar avsluta sitt uppdrag med årets 
revision. Vår del av arbetet har nog inte varit den mest betungande av hennes uppdrag, ca 200 
bokföringar varje år och några styrelseprotokoll att granska. Vem kan överta detta jobb? Enligt våra 
stadgar behöver vi inte ha en auktoriserad revisor, men vi har ändå för att få medlemmarnas 
förtroende tyckt att det är en bra lösning. Anmäl ditt intresse till undertecknad! 
Samma problem, att ersätta förtroendevalda som slutar, gäller också styrelsen. Anmäl intresse till 
undertecknad! 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! 

Peter Haas 

Tack till våra medlemmar 
för inkomna generösa bidrag. Som ni ser på annan plats börjar vi nu att samla in pengar till 
jubileumsgåvan. Vi kommer att redovisa här i fortsättningen hur mycket som samlats in till denna. 
Årets resultat är det bästa på många år mycket beroende på den kollekt som församlingarna har 
skickat in. 
Sedan november tackar vi särskilt Ockelbo församling, Tidaholms pastorat, Nacka församling, 
Borensbergs pastorat, Falköpings pastorat, Burlövs församling, Lunds pastorat, Karlshamns-
Trensums pastorat, Trelleborgs kyrkokassa och Österåker-Östra Ryds församling. 
 

Så här kan du stödja Fredens Oas 
Alla bidrag till de olika verksamheterna i Fredens Oas är välkomna. Passa på att uppvakta vid högtidsdagar 
med ett bidrag. Den som uppvaktas får ett vackert gåvobrev av föreningen. Kontakta sekreteraren i god tid 
före aktuellt datum. Medlemsavgiften från 2014 i vänföreningen är 200 kronor per år. Ungdomar under 25 
år betalar 25 kronor per år. 

Plusgiro 491 75 58-1, bankgiro 383-3977 
 

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 sekr. Håkan Hallberg, hakan.hallberg@ub.uu.se, 0725-285233 

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

http://www.nswas.com/
mailto:hakan.hallberg@ub.uu.se
mailto:catharina.hjortzberg@telia.com

