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Ordföranden har ordet                 
Jag är stolt över att vara ordförande för vänföreningen till Neve Shalom/Wahat al-Salam. Vi har 
tillsammans och med församlingar under förra året kunnat sända 200.000 skr till byns 
fredsverksamhet. En ansenlig summa! Jag hoppas naturligtvis att årets insamling ska komma upp till 
samma nivåer och dessutom att alla efter förmåga bidrar till vår jubileumsgåva med anledning av 
vår förenings 30-åriga tillvaro.  

Redan kan jag notera att bidrag kommer till denna gåva, som ska lämnas till skolan i höst för 
upprustning av dess bibliotek. Se artikel på annan plats. 

Det är nu dags att kalla medlemmarna i vänföreningen till årsmöte 2015! Notera den 23 april och 
kom till Landstingshuset på Hantverkargatan kl. 18.30. 

Eftersom vi firar 30 år så har jag bett några tidigare styrelseledamöter att komma och berätta om 
sina upplevelser med arbetet i vänföreningen. Men framför allt hoppas jag att ni – några av våra 
över 350 medlemmar – kommer och ger oss stöd och synpunkter på vår verksamhet. De flesta av er 
är bara ett namn i vårt medlemsregister och jag skulle gärna vilja få ett ansikte till namnet! 
Kontakta gärna Ewa Bergström som håller i valberedningen och föreslå någon vän eller dig själv till 
den nya styrelsen som ska väljas den 23 april. Vi behöver nya krafter och idéer. 

Ewa har e-post: Ewa.lindman@comhem.se, tel 0708-143032. 

Vägra vara fiender! 
Detta upprop ringer I 
mina öron när jag läser 
reportage i tidningen 
om en fredsring av ca 
800 personer runt 
Stockholms synagoga i 
slutet av februari. Vår by 
deltog i en 
demonstration mot det 
våld som utövats mot 
Hand in Hand-skolan i 
Jerusalem som vi skrev 
om i februaris 
medlemsblad. På deras 
plakat stod ”Vi vägrar 
vara fiender!”. 

 
 

I Stockholm ville man manifestera mot dåden i Paris och Köpenhamn. Alla initiativ som kommer 
underifrån av representanter från civilsamhället kan försätta berg. Det ger hopp. Kärlek, förståelse 
och tillit vill organisationen Unga muslimer mot antisemitism och främlingsfientlighet sprida liksom 
övriga initiativtagare. Ett fint initiativ. 
Vi ses på årsmötet, glöm inte att anmäla er. 
Salam, shalom 

Catharina Hjortzberg-Nordlund 

mailto:Ewa.lindman@comhem.se
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                                VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 23 APRIL 2015 
 

Tid: 
 
Plats: 
Program: 
 

18.00 då vi börjar med mingel och förfriskningar innan själva 
programmet tar vid. 
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm 
Tidigare styrelseledamöter berättar 
Senaste nytt från byn 
Kort paus  
Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar 
 

Obligatorisk (!) anmälan görs senast den 21 april till hakan.hallberg@ub.uu.se 

eller på Telefon 0709-854523. 
Detta för att kunna passera receptionen i Landstingshuset. En namnbricka är 
förberedd. 
Till Landstingshuset går buss 3, 40, 52 och 62 hållplats 
Kungsholmstorg/Landstingshuset. T-banans blå linje till station Rådhuset, 
uppgång Landstingshuset. 
Styrelsen 
 

 
 

Vänföreningen 30 år! 
Kent och Ety Edlund 

För ett år sedan berättade jag om detta par som bosatte sig i byn sommaren 1983 och som betytt 
så mycket för byns framgång. Kent, som är svensk, har guidat många besökare i byn och runt om i 
Israel och Ety som var en av dem som startade skolan i Neve Shalom/Wahat al-Salam. 

Det var Kent som såg hur viktigt det var för byn den gången, och fortfarande är, med vänföreningar 
runt om i världen och eftersom ingen fanns i Sverige så beslöt han att de skulle åka runt och berätta 
om verksamheten i Neve Shalom/Wahat al-Salam. Han berättar för mig mycket livfullt om 
erfarenheterna från den resan; hur fullt det var i IOGT-lokalen i Örnsköldsvik och hur fängslad 
publiken var av Etys föredrag i flera timmar. Kontrasten sedan i Kramfors då det bara kom två 
personer – arrangörerna. Ety och Kent fick varm korv vid en korvkiosk och övernattning som tack 
för besöket. I Stockholm blev det mer lyckosamt trots att det kolliderade med Cordelia Edvardssons 
föredrag i samband med minnesdag om befrielsen i Auschwitz. Det kom 10 personer och de 
startade en vänförening – den förening som fortfarande existerar och i år fyller 30 år. 

Birgitta Hallén 

Birgitta kom in i vänföreningen 1989 via sin svärmor – Vera Starck Romanus – och rekryterades som 
kassör. Birgitta fanns med som vice ordförande i föreningen, när jag själv valdes in år 1999 som 
ersättare till revisor. Birgitta berättar att byn hade stora ekonomiska behov även på den tiden hon 
började, inte minst till grundprojekt för byns funktioner, som t ex avlopp. Hon minns särskilt en idé, 
som hon själv var med och lanserade. Att ”tigga pengar” till avlopp är inte det lättaste. Hjälp till 
skolan gick mycket bättre, fortsätter hon, men de fick till ett hyfsat säljande ”tiggarbrev” där de 
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preciserade vad 1 meter avlopp kostade och sa att man själv kunde välja hur många meter man ville 
bidra med. Som hon minns fick de in en hel del pengar på det. 

Den mesta energin lade de nog ner på att få hjälp från Bernadottefonden säger Birgitta, vilket också 
lyckades. Fonden har bidragit med många miljoner till bland annat byns hotell, skolan och skolbuss. 
Flera miljoner! Så nu finns byn där tack vare att många fler efter oss jobbat vidare, slutar Birgitta, 
här i Sverige och i andra länder. 

Didar Samaletdin 

Didar fanns med redan från början i vänföreningen och var aktiv i många år. Hon är fortfarande 
medlem och har lovat att komma till årsmötet och berätta varför hon engagerade sig i föreningen 
och vad hon minns från den tiden. Didar var kassör innan Birgitta Hallén kom in i föreningen. 

Ulla Pramborg 

Ulla orkar tyvärr inte komma till vårt årsmöte, men berättar i telefonen om den gången när Ety 
hållit sitt föredrag och de närvarande beslöt att starta en vänförening. Läkaren Johan Rudebeck var 
självskriven som en av styrelseledamöterna, han var nära bekant med Kent Edlund och mycket 
engagerad i frågan. 

Lars Gustafson 

Lars berättar att han sett så mycket hat i Mellanösterns konflikt, men återfann i Fredens Oas tron 
på det goda hos människan. Lärde känna Bruno Hussar, grundaren av byn. När han återkom till 
Sverige tog han kontakt med vänföreningen och reste under flera år runt och berättade om byns 
fredsarbete. Lars kommer till årsmötet den 23 april. 

Många namn glimtar förbi när jag läser i de gamla protokollen, några finns inte mer, andra är 
fortfarande medlemmar i vår vänförening och jag hoppas att många kommer till vårt årsmöte den 
23 april för att delge oss andra om sina minnen från vänföreningen. 

Catharina Hjortzberg-Nordlund. 

Jubileumsgåvan från den svenska vänföreningen går till skolans bibliotek 
Efter kontakter med byn har vi beslutat att pengarna vi får in i samband med vår 
jubileumsinsamling ska gå till skolans bibliotek. Detta var ett starkt önskemål från skolans rektor 
som vi är glada att stödja. Så här skriver hon: 

Det är härligt att se barnen gå till biblioteket, när de engagerar sig och tar fram en bok och sätter sig 
och läser. Men biblioteket behöver rustas upp. Vi vill satsa på skolbiblioteket som en integrerad del 
av skolans undervisning. Här kan arbetet med de två språken, arabiska och hebreiska, ytterligare 
förstärkas. Det är viktigt att resurserna i biblioteket förstärks. Länge har biblioteket släpat efter, inte 
minst vad gäller de tekniska hjälpmedlen. Vi har saknat pengar samtidigt som pedagogiken  

 
Barnen i skolans bibliotek 

utvecklats mot allt mer användning av tekniska 
hjälpmedel. Och så vill vi göra biblioteket 
mysigt, en plats man längtar till. 

Rektorns önskelista innehåller bl a stolar med 
kuddar, hyllor för tidningar och tidskrifter, 
datorer, skön- och facklitteratur och 
referensböcker på arabiska, hebreiska och 
engelska. 

Ett utmärkt mål för vår insamling, eller hur? Att 
stödja skolbibliotekets upprustning! 

Peter Haas 
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Fortfarande finns det möjlighet att anmäla sig till höstens resa till byn 
Nu har planerna för en resa till byn 4-11 oktober (OBS! En dags förskjutning mot vad vi skrev) 
avancerat så långt att vi engagerat Kent att vara vår guide på utflykterna till Jerusalem, Döda Havet 
och andra turistmål. Fortfarande finns några platser kvar. Flera som var med på vår förra resa har 
på nytt anmält sig. Ett gott betyg! Meddela före den 15 april till undertecknad om du vill följa med. 
Vi kan utlova en intressant resa. 

Kostnaden ligger på ca 10-12.000 kr (resa ca 3000, hotell med frukost 7 dagar: 4000 kr (dubbelrum), 
guidning och buss: 3000 kr, reserv 2000 kr). 

Peter Haas (mob 070 575 81 75, e-post: haas.j.peter@gmail.com 

 

Valet i Israel den 17 mars och framtiden 
När detta skrivs ska ett riksdagsval hållas i Israel. Vi vill inte spekulera hur det går. Det finns dock 
orsak att hysa en oro för framtiden. Aldrig har Israels grannskap varit så fullt av hot. Skulle 
dessutom bosättare och religiösa nationalister få mer makt skulle Israels ställning i världen 
ytterligare försvagas, opinionen i många länder är redan starkt Israel-fientlig. Vi ser också tendenser 
i det israeliska samhället som oroar. Araber utsätts på många håll i Israel för rasistiska angrepp, 
byns palestinier känner osäkerhet när de åker till jobbet. 

När ni läser detta så har valet redan ägt rum. Vi vet dock inte ännu vad den nya regeringens politik 
blir. Kommer en ny regering att se positivt på ett samhälle med en arabisk-judisk befolkning och 
tvåspråkig undervisning i skolan? Hur det än blir med detta, byn behöver vårt fortsatta stöd. 

Peter Haas 

 

Tack till våra medlemmar 
för de medlemsavgifter och bidrag som inkommit per 11 mars. Jubileumsgåvan har så här långt samlat in 
9.000:- och vi siktar på minst 50.000:-. 
Sedan februari har kollekt inkommit från Tingsryds pastorat. Varmt tack! 
Vi ber er som ännu inte sänt in medlemsavgiften att göra så.  

 

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 
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