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Kære venner
Så er det atter tid for vores forenings årlige generalforsamling.
Som I ved, forsøger vi at holde den forskellige steder hvert år, så
flest mulige af I medlemmer kan få mulighed for at deltage.
I år er mødestedet i Haderslev. Sted: Sct. Hans Kirkes mødelokale
(Gl. Sct. Hans Hospital) Sct. Hans Plads.
Tidspunktet er mandag d. 16. september kl. 17.00.
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Landsbyen I Israel, hvor jøder og palæstinensere
lever og arbejder sammen for fred
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Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved bestyrelsen/Claus
3. Fremlæggelse af regnskab/Ester
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen :
(Marit Flø Jørgensen ,Peter Hedegaard, og Claus Helsbøl)og
suppleanter:(Betina Thygesen og Kristen Westergaard).
6. Valg af revisor for to år:(Erik Nørkjær og suppleant Ole Olesen).
7. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at møde den
evangelisk lutherske præst i Betlehem, Mitri Raheb. Mitri prædiker
ved en Gudstjeneste i Haderslev Domkirke kl. 19.00 og vil bagefter
holde foredrag om situationen i Betlehem og på Vestbredden.
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En af Mellemøstens mest fremtrædende teologer, dr. Mitri Raheb fra
den evangelisk-lutherske ”Julekirke” i Betlehem kommer til
Danmark i september. Mitri Raheb ønsker at træffe forskellige fra
det kirkelige og folkelige liv i Danmark, da han er overbevist om, at
Danmark med vores grundtvigske arv vil kunne bidrage til og
inspirere både det kirkelige og folkelige liv samt undervisningen i de
evangelisk-lutherske
menigheder
i
Palæstina.
Som følge af den israelske indrykning i bl.a. Betlehem blev
kirkecentret og kirken svært beskadiget. Pastor Mitri Raheb var også
flere gange i husarrest, og mange Gudstjenester og kirkelige
handlinger kunne ikke gennemføres på grund af den israelske
besættelse. Mitri Rahebs ”kultur- og forsoningscenter” stod ellers
lige for at skulle indvies. Centret er mødested for forskellige
befolkningsgrupper og religioner, som på entydig ikke-voldelig vis
peger på dialog og nødvendigheden af en retfærdig fred.
Der er mere end nogensinde brug for centret med dets
højskolelignende aktiviteter i den forsoningsproces, der må komme.
Med stort engagement og mod prøver Mitri Raheb og hans
medarbejdere at skaffe midler til at istandsætte centret og genoptage
arbejdet.
Danmarks Radio viste i øvrigt i påsken TV-udsendelsen: ”Fredens
Oase i Betlehem” som var en portrætudsendelse af centret og
præsten,
og
hvor
undertegnede
var
producer.
Mitris besøg i Danmark er arrangeret i samarbejde mellem Det
mellemkirkelige Stiftsudvalg i Haderslev Stift og Rømø kirkes
menighedsråd.
Claus Helsbøl

NYT FRA FREDENS OASE.
Fra Oasens nyhedsside har vi samlet følgende pluk af, hvad der
foregår dernede.
HAP- projektet. HAP står for Humanitarian Aid for Palestine.
På grund af besættelsen af Vestbredden er der mange steder en
katastrofal og akut mangel på medicin og lægemidler. Og da
ambulancerne ikke kan få lov at passere checkpoints, så syge
mennesker kan komme på hospitalet, er der også øget brug for
lægehjælp. En del steder er der også brug for fødevarer. Derfor har
indbyggerne i Fredens Oase sat forskellige tiltag i gang for at
afhjælpe problemerne. De har samlet penge ind, så der kunne
fordeles fødevarer – bl.a. mælkeerstatning til småbørn - og medicin,
og man har fået læger og sygeplejersker til at indgå i et frivilligt
hjælpekorps, der kan tage ud til de hårdest ramte områder.
Det er svært at finde chauffører, der vil køre ind i de besatte byer og
det er svært at få tilladelse fra de israelske myndigheder, så man kan
komme ind i et palæstinensisk område. Og selvom man har
tilladelsen, så er det stadig vanskeligt at få lov at passere
vejspærringer, og det er forbundet med lange ventetider og mange
ydmygelser. Alligevel er det indtil videre lykkedes Fredens Oase at
sende lastbiler og lægehold af sted 6 gange i løbet af april og maj.
Transporterne er selvfølgelig fortsat henover sommeren, men derom
ligger endnu ikke en rapport.
Det pluralistiske center: Det svære navn dækker over de
aktiviteter, der finder sted i Stilhedens Hus - landsbyens
kirke/moske/synagoge. Her har der i foråret været holdt en række
møder, med det formål at lytte til hinandens lidelsesfyldte historier.
Desuden har der været en møderække om dialogen mellem de tre
religioner.

