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Foreningen Venner af
Fredens Oase
Landsbyen I Israel, hvor jøder og
palæstinensere lever og arbejder sammen for
fred
Neve Shalom/Wahat al-Salam, 99761 Doar Na Shimshon, Israel.
Tlf.:(fra Danmark) 00972 2 991 22 22
Fax: 00972 2 991 20 98
E-mail: nswas@compuserve.com
Internet: www.nswas.com

Bestyrelsen:
Formand: Sognepræst Claus Helsbøl,
Havnebyvej 154, Kirkeby, 6792 Rømø.
Tlf.: 74 75 52 94 Fax: 74 75 67 22
E-mail: che@km.dk
Næstformand og redaktør af ‘Nyhedsbrevet’: Sognepræst Kirsten Greve,
Vinkelvej 177, Vinkel, 8800 Viborg.
Tlf. og fax: 86 63 92 16
E-mail: kgr@km.dk
Kasserer: Sygeplejerske Ester Westergaard,
Østergade 85, 9440 Aabybro.
Tlf.: 98 24 44 75
E-mail: lafia@worldonline.dk

Generalforsamling
Hermed indkaldes til generalforsamling i Venner af Fredens Oase, Fredag
den 21 september kl. 19:00 i konfirmandstuen, Vinkelvej 177, Vinkel ved
Viborg.
Dagsorden

1.Valg af dirigent
2.Beretning ved bestyrelsen/formand Claus Helsbøl
3.Fremlæggelse af regnskab /kasserer Ester Vestergaard
4.Indkomne forslag
5.Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
På valg er Ester Vestergaard og Kirsten Greve
6.Valg af revisor for to år og suppleant
På valg er Erik Nørkjær
7.Eventuelt.

Medredaktør af Nyhedsbrev: Informationsmedarbejder Marit Flø Jørgensen,
Halfdansgade 29, 2tv., 2300 Kbh S.
Tlf.: 32 96 96 87,
E-mail: MaritFloe@netscape.net
Højskoleforstander Peter Hedegaard,
Kirkestien 7, 5856 Ryslinge.
Tlf.: 62 67 10 20 (arbejde),
fax: 62 67 19 55.
E-mail: ryslinge.hoejskole@inet.uni2.dk

På bestyrelsens vegne

Claus Helsbøl

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsesmedlem Marit Flø Jørgensen
belyse konflikten ud fra de erfaringer, hun gjorde som TIPH´ er * i
Hebron. Foredraget begynder kl. 20.00 og er et offentligt møde, hvor alle –
medlemmer og ikke-medlemmer af FO - er velkomne.
* : Temporary International Presence in Hebron (Den midlertidige
internationale tilstedeværelse I Hebron bestående af ca. 100 observatører
fra seks lande).

”Du skal plante et træ”
En udtalelse, som er blevet lagt Martin Luther i munden, da han blev
spurgt, hvad han ville sige og ønske, hvis han fik at vide, at han skulle dø
næste dag lyder: ”Du skal plante et træ”. Det handler om håb om
fremtiden.
I Israel/Palæstina ser det for tiden helt fortvivlet ud. I skrivende stund er op
imod en snes jøder blevet myrdet og 100 kvæstet af en fanatisk
palæstinenser, som gik ind i et cafeteria i Jerusalem og med sin jakke foret
med sprængstof sprængte sig selv i luften og dermed skabte endnu mere
død og ødelæggelse omkring sig. Og jøderne har svaret igen med
helikopterangreb, snigmord og så videre. Det er som om voldsspiralen
aldrig vil høre op.
For knap to år siden var jeg i Israel/Palæstina med en gruppe danskere,
hvor vi boede i Fredens Oase. Vi havde en dag inviteret TV2’s
udenrigskorrespondent Steffen Jensen til at holde foredrag for os. Han var
dengang temmelig optimistisk med hensyn til den såkaldte fredsproces,
men efter det sidste palæstinensiske selvmords-attentat lød der i TV 2
forståelig nok andre toner fra ham. ”Kun når begge sider, jøder og
palæstinensere, har indset, at de ikke kan fortsætte med deres
selvmorderiske aktiviteter, først da er der mulighed for at de kan begynde
på reelle forhandlinger, som kan føre til fredelig sameksistens mellem de
to befolkningsgrupper.”
Det vil sige endnu flere uskyldige mennesker skal dø, før de politiske
ledere indser, at de bliver nødt til at indgå i de smertelige, men nødvendige
kompromisser, for at de kan leve fredeligt sammen i fremtiden.

Det er klart, at denne brutale politiske virkelighed også influerer på livet i
Fredens Oase. Den influerer på flere områder. For det første synligt ved,
at der kun kommer ganske få turister, gæster m.v. som overnatter i
gæstehuset. Det er med til at gøre landsbyens økonomi særdeles sårbar og
vanskelig. Psykologisk spiller konflikterne i det omkringliggende samfund
også ind på landsbyens indbyggeres aktiviteter og ”mentale overskud.”
”Følelserne” hænger mere udenpå tøjet. Begge dele har været med til at
man i landsbyen følte, at man ikke havde ressourcer til at gennemføre
årsmødet for venskabsforeningerne. Det er udskudt til næste år, hvor vi
håber at kunne deltage og være med til at støtte landsbyen og dens arbejde
for fred og forsoning, som der desværre er lang vej til at kunne opleves af
landets indbyggere.
Martin Luther sagde optimistisk :”Du skal plante et træ”. Også vi må
bevare håbet og fortsætte med at støtte indbyggerne i Fredens Oase på
denne vej.
Claus Helsbøl ,
formand for Venner af Fredens Oase

