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På flykt



På flykt
En familj bestämmer sig för att ta med det 
lilla de kan bära och fly från det ockuperade 
land de kallar sitt hem. I familjen har det 
precis fötts ett barn. Situationen är osäker, när 
som helst kan militära styrkor dyka upp för 
att ta livet av barnet, kanske hela familjen. I 
skydd av mörkret tar de en natt sin packning 
och påbörjar flykten. För att 
komma i säkerhet tvingas 
de korsa gränser och fly till 
ett annat land. 
Detta låter som en berättelse 
som skulle kunna utspela 
sig idag. Det låter som en 
historia vi skulle kunna 
höra på nyheterna. Men det 
är ingen historia hämtad 
ifrån den senaste tidens 
flyktingkris. Det är en 
berättelse om Josef, Maria 
och Jesus. Det är berättelsen om hur Jesus 
som nyfödd tillsammans med sin familj 
tvingades fly från oroligheter och dödshot. 
Människor har tvingats fly från krig, 
oroligheter och svält i alla tider. Flykten kan 
verka avlägsen för oss som haft turen att 
födas i en lugn del av världen, men faktum 
är att vi lever på en ö, en ö i både tid och 
rum. För 70 år sedan tvingades människor 
i våra grannländer att fly för sina liv under 
andra världskriget. När det bröt ut ett krig i 
Europa för 20 år sedan på Balkan tvingades 
människor som bor nära oss ta till flykt. Du 
och jag lever på en ö i både tid och rum. 
Vi behöver inte fly just nu, men för bara 
hundra år sedan tvingades människor korsa 
både gränser och ett världshav för att kunna 
överleva. De flydde från svälten i Sverige.
Jag har nyligen läst Vilhelm Mobergs 
romanserie Utvandrarna. Seriens 
huvudpersoner Karl-Oscar och Kristina 
tvingades likt Josef och Maria att bryta upp 
från sitt hem för att ta sig till ett främmande 

land där deras familj kunde starta om på 
nytt. Mobergs roman är berättelsen om vår 
historia, vi som lever här i Sverige. Jag har 
själv avlägsna släktingar i USA, ättlingar till 
de som tvingades fly. 
Under hösten sändes ett TV-program  
som testade teorin att alla människor är 

sammanlänkade i sex 
steg genom vänkontakter. 
Programledarna lyckas med 
sitt uppdrag. Teorin verkas 
alltså stämma, du och jag 
är sammanlänkade med 
alla människor på jorden i 
bara sex steg. Det betyder 
att människorna som står 
vid våra gränser och flyr 
från krig indirekt är någon 
som vi känner. De är inga 
främlingar. De är vänners 

vänner. Vi är alltså inte så långt ifrån 
varandra.
Både romanserien och TV-programmet har 
gjort starkt intryck på mig. 
För mig som kristen kan inte nationsgränser 
eller etnicitet sätta stopp för människors 
flykt undan svält, naturkatastrofer eller 
krig. Alla människor är skapade av Gud 
till Hans avbild. Som sådana hör vi ihop 
oavsett ursprung. Jesus budskap till oss i 
missionsbefallningen (Matt 27:19f) och 
hans undervisning om gudsriket som saknar 
nationsgränser (Luk 13:29), visar på det 
universella, det gränslösa hos oss människor. 
Detta inser Paulus när han skriver till de 
kristna i Galatien ”Nu är ingen längre jude 
eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. 
Alla är ni ett i Kristus Jesus” (Gal 3:28). 
Jesus som själv var flykting satte inga gränser 
mellan människor. Vilken rätt har då vi, här 
på vår ö i tid och rum, att göra det? 

John Lindar
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TACK GUNNAR!
Du har varit församlingens föreståndare 
i 11 år. En lång tid då mycket har hänt 
och förändrats. Mycket av det som hänt i 
församlingen har du varit med om att forma 
och utveckla. 

Du har varit en mycket god och tydlig 
förkunnare. Vi kan tacka vår Gud för att han 
gett dig en gåva som resulterat i djupa och 
minnesvärda predikningar. Du har också 
fått vara en god själasörjare för många i 
församlingen.

Du har tagit och stött initiativ som vidgat 
församlingens ramar och engagemang i 
samhällslivet. Det har satt Equmeniakyrkan 
på kartan hos många Växjöbor och drar nya 
vänner till kyrkan. 

När du kom till Växjö 2004 pågick samtal 
om samarbete med Svenska Kyrkan. Det 
blev det första lokala samarbetsavtalet. Vårt 
samarbete med Skogslyckans församling och 
EFS i Västrabo, liksom med Mariakyrkan 
och Ulriksbergskyrkan, har varit mycket gott 
genom åren. Du har personifierat samarbetet 
och var mycket aktiv i Växjö Kristna Råd. 

Du är en snabb och engagerad människa 
och dina många gåvor har du använt till 
församlingens bästa. 

För detta tackar församlingen och dess 
styrelse dig varmt! 

Vi önskar dig allt gott i dina framtida 
uppdrag och utmaningar.

TACK Equmeniakyrkan Växjö
Tack för goda år i Växjö och församling. 
Tack för goda individuella möten och möten 
i större samlingar med både skratt och tårar. 
Tack för förtroende och omsorg med mycket 
god uppmuntran. Avsked är svårt men jag 
vill låna Dan Anderssons; om än något 
omformulerat:

Tack och farväl jag önskar er, 
ni alla vandrare. 
Vi sluta sjunga och skiljas - 
vad mer om aldrig vi träffas igen. 
Jag har sagt något litet och fattigt av det  
som brunnit hos mig och som snart brinner 
ner 
men den kärlek där fanns, ej förgängelse 
vet. 
- Tack och farväl - åt er.

Gunnar Pettersson



Tankar för dagen
Panncentralen på Dalbo är en mötesplats 
dit alla är välkomna för att fika, umgås med 
vänner, bada bastu m.m. På onsdagkvällar 
är det Kvinnor Emellan, då Panncentralen 
bara är öppen för 
kvinnor. Förutom fika 
så anordnas det då alltid 
en aktivitet.  Kvinnorna 
har själva fått komma 
med förslag på aktivitet 
och det kan vara allt från 
bakning, matlagning, 
hennamålning till besök 
av läkare, dietist och 
tandvårdspersonal. Om någon behöver hjälp 
med läxläsning så hjälper vi till med det. 

Ljusstöpning i Mariakyrkan en kväll i 
november brukar alltid vara en uppskattad 
kväll. Liksom knytkalasen som ordnas en 
gång i månaden. Alla kvinnor tar då med sig 
någon maträtt och så dukas det upp en god 
buffé med mat från olika länder. När maten 
avnjutits vill kvinnorna ibland dansa. Då 
dras gardinerna för fönstren, slöjorna tas av 
och alla dansar tillsammans, oftast danser 
från Mellanöstern.
Sedan några år har jag många onsdagar 
fått vara med på Kvinnor Emellan som 
representant från Equmeniakyrkan. Det är 

en förmån att få gå till Panncentralen och 
möta kvinnor från olika länder. Att sitta ner 
och prata med kvinnorna och lyssna till deras 
livsberättelse gör mig ödmjuk. Så olika livet 

kan bli beroende på vilket 
land vi är födda i. 

Birgitta Ursby

Det är inte så länge sedan 
jag började vara med på 
träffen Kvinnor Emellan 
på Panncentralen, Araby. 
Men jag har hunnit se 
vilken fin verksamhet det 

är. Man samlas, tar en fika och så kan man 
delta i de aktiviteter som erbjuds. De som 
kommer är glada och pigga och deltar gärna. 
Två personer är anställda och hittills är vi 
två frivilliga från Equmeniakyrkan. Det vore 
trevligt om fler vill och kan komma med 
för att träffa kvinnor av olika nationalitet. 
För mig känns det bra att vi är tillsammans 
och ser varandra. Eftersom jag numera bor i 
närheten händer det ofta att jag träffar någon 
ute och då hälsar vi och pratar lite. Det kan 
vara lite svårt med språket ibland, men en 
kram är likadan på alla språk. Det är fint att 
känna gemenskap. Vi har olika ursprung men 
här möts vi.

Gun Broberg

Har du besökt Panncentralen?
Panncentralen är en öppen drogfri mötesplats till vilken man 
kan komma och umgås med sina vänner, grannar och lära 
känna nya människor. I caféet kan man köpa en billig fika, 
läsa tidning, spela sällskapsspel, gratis tillgång till dator  
och umgås med andra  besökare.  
Verksamheten på Panncentralen drivs av 
Ideella föreningen Dalbo i samverkan med: 
Växjöbostäder, Diakonicentrum, Växjö kommun, Svenska 
kyrkan Växjö, Equmeniakyrkan Växjö och Hyresgästföreningen. 
http://www.panncentralen.se
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Vi vill vara en plats där barn och unga växer 
i gemenskap med Jesus och varandra.

Scout!  från 7 år  
Måndagar 18:00-19:30
Scouterna är ofta ute, men vi har lika roligt 
inomhus! Vi grillar korv, åker på hajk, 
hanterar yxa och kniv, lär oss om naturen och 
mycket mer.

Girls Only! åk 5-7
Tisdagar 15:00 - 17:00
En grupp för bara tjejer!!! Eftermiddagar 
med stor plats för pyssel, fika och en massa 
prat! 

Mat Halleluja! 15 år+
Tisdagar 17:30-20:00
Vi träffas för att laga god mat och prata om 
allt mellan himmel och jord.

Trall & sprall 0 år och uppåt
Torsdagar 10:00-11:30
En mötesplats för vuxna med barn i alla 
åldrar. Vi har en lång sångstund med fika 
efteråt. 

Tonår 13 år +
Fredagar 19:30-23:00
Vi träffas för att umgås, leka, prata, fika och 
ha kul tillsammans. 

Söndagsskola från 4 år 
Söndagar 10:00
Under gudstjänsten går vi ner för att leka, 
pyssla och lära oss mer om Bibeln.

Årsmöte
Söndag 31 jan inbjuder equmenia Växjö 
till årsmöte i Equmeniakyrkan kl 12.00. Du 
som är medlem och vill göra din röst hörd 
är välkommen att vara med under mötet. 
Vi hoppas på ett gott möte som får lägga 
grunden till ett bra verksamhetsår 2016. 

Julfest och helguppehåll
Under december avlutas equmenias 
aktiviteter för i år med Julfest den 13 dec  
kl 12.00. Grupperna tar ett uppehåll över jul 
och nyår för att sedan starta igen under vecka 
3. Du som vill vara med är varmt välkommen 
att delta i de olika grupperna.   

Tonår har TV-spelskväll. Fotboll, bowling, bilar och självklart Super Mario!



Möte med
Många av oss har sett bilderna med båtar 
överfulla av människor som söker hamn 
i Europa. Kanske värjer du dig, liksom 
jag värjer mig, från att fråga vilka de 
är, personerna på båtarna. Vi kallar dem 
flyktingar och med det ordet håller vi dem 
ifrån oss. De är inte som vi. Det är 60 
miljoner människor på flykt idag och hälften 
av dem är barn. En siffra – berör den mig?

Jag möter två unga män, 
bröderna Nimar och 
Ramseen från Syrien. 
Båda har kommit hit till 
Växjö som flyktingar. 
Nimar är äldst och har nu 
varit i Sverige i mer än ett 
år. Fortfarande har han inte 
fått uppehållstillstånd och 
i Syrien väntar hans fru och barn på att få 
komma hit. Nimars son är 2 och ett halvt och 
har inte träffat sin pappa sedan augusti förra 
året. Det är 15 månader.

Ramseen kom hit för bara en månad sedan. 
Som ung man och kristen blir det allt svårare 
att vara kvar i Syrien. Risken att bli indragen 
som stridande i kriget är uppenbar. Båda 
bröderna har flytt för att söka ett tryggare liv 
för sig och sina familjer. Nu vill de bygga ett 
liv här i Sverige där de har både farbröder 
och fastrar med familjer.

När Nimar lämnade Syrien kom han först till 
Turkiet. Där fann han en människosmugglare 
som nattetid, i en liten jetbåt tog honom och 
ytterligare 10 personer nästan till ön Rhodos. 
Den sista biten simmade Nimar med ett 
barn på sin rygg. Det tog en halvtimma, 
sedan simmade han tillbaka till båten och 
hämtade barnets mamma. Efter en tid i 
Grekland och med hjälp av nya smugglare 

kunde Nimar flera månader senare komma 
till Sverige. Gång på gång har han lagt sitt 
liv i främmande människors händer, utan att 
kunna lita på någon. En nödvändig risk jag 
var tvungen att ta, säger Nimar.
 
Ramseen valde att stanna lite längre i 
Syrien eftersom han ville få ut sin examen. 

Men när ett likvärdigt 
examensbevis var till salu, 
utan att studera, valde 
Ramseen att bryta upp. 
Via Turkiet försökte han 
flera gånger nattetid ta 
sig vidare över gränsen 
till Bulgarien. Vid ett 
tillfälle fick han springa 
för livet när soldater sköt 
över huvudet på honom. 

Slutligen fick Ramseen plats på en av 
de överfulla gummibåtar som smugglare 
dagligen kör över Medelhavet. Båten tog 
honom till Grekland och han kunde ta sig 
vidare till Sverige. 

Båda bröderna tycker att de blivit väl bemötta 
i Sverige. Dock lider Nimar av att vara långt 
från familjen. Väntan på uppehållstillstånd 
är frustrerande när de som kommit mycket 
senare redan har fått positiva besked. Nimar 
är frisör och har praktiserat på en salong, men 
båda längtar efter meningsfull sysselsättning 
och att lära sig svenska, så att de kan börja 
bygga ett nytt liv.

I dagarna följer de oroligt sina systrars och 
Ramseens flickväns farliga väg genom 
Europa. När vi möttes var de fortfarande 
i Serbien. Kommer de att kunna ta sig hit 
oskadda och kommer de att få komma in i 
Sverige?

Cicci Hagevi
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Vinternatt 2015-2016 
Vill du vara med och dela en eller flera nät-
ter med utländska hemlösa ? 
Kontakta Fredrik Schiren  
fredrik.schiren@svenskakyrkan.se   
0470-70 49 67, 072-5743606

Volontär på Diakonicentum? 
Kontakta:
Martin Rosén 0470-70 49 09  
Sofia Eneroth 0470-70 49 11



Kalender
DECEMBER

Tis 1
17.30

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

1 advent 
– 31 
januari

Tänd ett ljus
Equmeniakyrkans internationella 
insamling. Se notis

Sön 6 
11.00

 
13.00

14.00

 20.00 

Gudstjänst med nattvard 
Cicci Hagevi. Thore Hildingsson, 
Barnvälsignelse. Lovsångsgrupp. 

Bibel & Lunch. Mat och samtal 
för unga vuxna. John Lindar

Julbord på Hjortsbergagården
Anmälan: hjortsbergagården.se

Ekumenisk 
studentadventsgudstjänst, 
Domkyrkan

Tis 8
17.30

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

Sön 13 
11.00

Ljusgudstjänst med små och 
stora. Karolina Bergenholtz, 
John Lindar, equmenias barn och 
ungdomar.
Julfest för equmenias grupper

Ons 16
19.00

Luciakonsert 
Katedralskolans musiktillägg 
under ledning av David 
Newkumet, John Lindar

Sön 20 
11.00

17-19

Gudstjänst 
Cicci Hagevi, Olle Sandvall.
Sång & Musik: Lars Jöneteg med 
familj.

Övning inför Julspel

Tor 24 
11.00

23.00 

Julspel med stora och små 
John Lindar

Julnattsgudstjänst
Cicci Hagevi. Julkören under 
ledning av Annica Claesson och 
Helene Olaisson

Sön 27 
11.00

Gudstjänst 
Resegruppen som besökt 
Palestina och Israel i höst. 
Lena Örnholmer.
Sång Ida-Maria Ellström.

28 dec – 
3 jan

Nyårsläger för ungdomar

Tor 31
19.00

Nyårsfest. 
Anmälan till Thore Hildingsson. 
Anmälan senast 10 dec. Se notis.

Kristen Närradio 102,4
Gudstjänster söndagar 16.00-17.30 

www.vaxjonarradio.se

Equmeniakyrkan Växjö är en del av Sjukhuskyrkan som finns till 
för dig som patient, anhörig eller anställd på Centrallasarettet och 

Sigfridsområdet.

Sjukhuspastor Anders Elfström 0470-587692 eller  0702-201090. 
E-post: anders.elfstrom@kronoberg.se

Telefonbibeln
Lyssna på dagens bibelord

0470-241 00
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Kyrkskjuts
I samband söndag  förmiddagsgudstjänster.

Ring till 073-020 06 83 mellan 
klockan 08.30 – 09.00

Ons 16
19.00

Luciakonsert 
Katedralskolans musiktillägg 
under ledning av David 
Newkumet, John Lindar

Sön 20 
11.00

17-19

Gudstjänst 
Cicci Hagevi, Olle Sandvall.
Sång & Musik: Lars Jöneteg med 
familj.

Övning inför Julspel

Tor 24 
11.00

23.00 

Julspel med stora och små 
John Lindar

Julnattsgudstjänst
Cicci Hagevi. Julkören under 
ledning av Annica Claesson och 
Helene Olaisson

Sön 27 
11.00

Gudstjänst 
Resegruppen som besökt 
Palestina och Israel i höst. 
Lena Örnholmer.
Sång Ida-Maria Ellström.

28 dec – 
3 jan

Nyårsläger för ungdomar

Tor 31
19.00

Nyårsfest. 
Anmälan till Thore Hildingsson. 
Anmälan senast 10 dec. Se notis.

JANUARI
Fre 1 
17.00

Ekumenisk Nyårsgudstjänst
Richard Grügiel, Oddbjörn 
Andreasen. Cicci Hagevi.
Sång Susanne Hallström

Sön 3 
11.00
Obs! 
Tiden

Gudstjänst med nattvard 
Thore Hildingsson,
Sång & Musik: Familjen Gårsjö.

Sön 10 
10.00

Ekumenisk gudstjänst
Mariakyrkan 
John Lindar, Börje Eidenskog

Sön 17 
10.00

18.00

Gudstjänst 
John Lindar, Thore Hildingsson.
Sång Robert Widmark

Andrum i Ekumeniska 
böneveckan 
Cicci Hagevi 

vecka 3 Equmenias grupper startar

Ons 20
18.30

Ekumenisk bön i böneveckan
Katolska kyrkan

Fre 22
12.00

Ekumenisk middagsbön i 
böneveckan Domkyrkan

14.30 Andakt på Norrelid

Sön 24 
10.00

Gudstjänst 
Cicci Hagevi, Ylva Jönsson 
Manskvartett

Mån 25
14.00

Angeläget - upptakt
På strövtåg i psalmernas värld
Bengt Gårsjö, musik- och 
körledare från Norrköping

Tis 26
17.30

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

Sön 31 
10.00

12.00

Gudstjänst 
John Lindar, Sofia Jensdotter
VM-brasset.

Årsmöte för equmenia Växjö.

FEBRUARI
Tis 2
17.30

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

Lör 6
15.00

Församlingens Årsmöte

Sön 7 
10.00

18.00

Gudstjänst med nattvard
Förbön för förtroendevalda. Cicci 
Hagevi, John Lindar, Karolina 
Bergenholtz. 
Kören Gloria

Konsert Växjö Gospelfest 
Konserthuset.
Gospelkör, Bodekull Gospel, 
Jazz Orchestra med solist Anna 
Weister Andersson. Se notis.



Aktuellt
Växjö Gospelfest
Nu är det åter igen dags för Växjö Gospelfest. 
I år har vi glädjen att hälsa Bodekull Gospel 
& Jazz orchestra med solist Anna Weister 
Andersson. Ett av Sveriges hetaste storband 
inom gospelgenren. Att utforska och förena 
jazz och gospel har blivit ett av deras signum.

Likt tidigare år så kan du vara med och sjunga. 
Repetition sker några söndagseftermiddagar 
i januari och februari och avslutar med stor 
konsert i Växjö konserthus söndag 7 feb  
kl 18.00. Biljetter köper du via biljettcentrum 
tel 0470-41600. Mer info finns på sensus.se. 

Nyårsfirande
Vill du vara med på ett nyårsfirande på 
nyårsafton i Equmeniakyrkan? Du kanske 
inte har planerat något annat för den kvällen 
än. Då skulle det väl vara fint att få tillbringa 
de sista timmarna på 2015 i kyrkan. Vid 
tolvslaget markerar vi att 2016 går in och 
vi önskar varandra ett Gott Nytt år. Firandet 
startar kl. 19.00 och håller på över tolvslaget. 
Under kvällen kommer vi att ha en festlig 
måltid och ett program med sång, trevlig 
underhållning och en del annat. Du som 
kommer har säkert något att bidraga med, vi 
formar firandet tillsammans.
Anmäl dig senast den 10 dec. till Thore 
Hildingsson eller Cicci Hagevi (se baksida)
Kontakta oss även om du har frågor och 
funderingar.

Luciakonsert
Den 16 dec kl 19.00 kommer Katedralskolans 
musiktillägg under ledning av David 
Newkumet att låta Lucia sprida sitt ljus för 
att ge oss alla härlig julstämning.

ANGELÄGET! 
Nu är programmet för Angeläget i vår klart 
och finns tillgängligt i kyrkan. Du erbjuds 
en omväxlande programserie för många 
intressen och smaker. Vi har besökare 
som kommer regelbundet och sådana som 
kommer mera sporadiskt, ett 40-tal varje 
gång. Välkommen om du hittar ett ämne som 
passar just dej. Var med som samtalspartner 
och stödperson i en grupp med intressanta 
och pigga människor som du kanske aldrig 
träffat tidigare. Hör också gärna av dej med 
nya idéer eller om du vill hjälpa till i vår 
servering!

Birgitta Hagman, Nils-Ivar Köhlin, Gun 
Sandvall
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Luk 1:30-35
Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli 

havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas 
den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska 
över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur 
skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande 

skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig.  
Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.

Aktuellt

Julspel 24 dec kl 11.00 

Tänd ett ljus 
är Equmeniakyrkans 
internationella insamling 
första advent till sista 
januari. Det interna-
tionella arbetet förblir 
en central del i att vara 
kyrka. Det handlar om 
trovärdighet, global med-
vetenhet och ett långsik-
tigt engagemang för hela 
människan.

M i s s i o n s s a m a r b e t e 
bedrivs i ett stort antal 
länder; med egna 
medarbetare eller med 
utbyten av olika slag - 
kyrkligt arbete eller arbete 
av samhällsbyggande 
karaktär. Samhällsbyggande handlar om 
utbildning, sjuk- och hälsovård. Skolgång 
skapar förutsättning för arbete och 
yrkesverksamhet och är en bas för fritt 
tänkande, människovärde, demokrati och ett 
fungerande samhälle. 

Trots dessa insatser är fattigdom det kanske 
allra största hindret för 
samhällsuppbyggnad. Aldrig 
förr har det funnits så många 
demokratiska länder som 
nu, samtidigt som många 
människor marginaliseras. 
Equmeniakyrkan vill på 
ett tydligare sätt stärka 
olika grupper för att de ska 
upptäcka sin förmåga att 
förändra samhället och verka 
för mänskliga rättigheter, 
demokrati och företagsamhet 
som bas för egen 
försörjning. Systerkyrkor 
i länder med bristande 
religionsfrihet behöver vårt 
stöd på ett särskilt sätt.

Välkommen med ditt bidrag på bank- eller 
postgiro 90 03 26 – 6 eller i samband med 
gudstjänsten första advent eller julspelet 
på julafton kl. 11.00



Internationellt
Resa till Israel/Palestina…
…. genom Galiléen, Samarien och Judéen blev 
en resa med många möten med människor i deras 
vardag och på platser och i miljöer som vi hört och 
läst om i bibliska berättelser och i nutida reportage. 
Vägar där Jesus vandrat och platser där kristna 
samlas och där ekumeniska följeslagare finns till 
hands. Svåra miljöer och omständigheter som 
inte är lätta att ta in. Murar, kontroller, visiteringar, 
hinder att resa, lång tid att komma genom militära 
vägspärrar – men också fina upplevelser. 

På SIRA-skolan i Jeriko mötte vi engagerade lärare 
med elever 6-11 år, som verkligen vill lära sig läsa 
och räkna trots inlärningssvårigheter. Efter en tid i 
denna skola är barnen mogna att gå in i den vanliga 
skolan.

I Ramallah fick vi veta hur Tamerinstitutet arbetar 
genom 300 gräsrotsorganisationer på Västbanken 
och i Gaza. Vi fick följa med till en flickskola 
i Kufer Ni’ma och se hur Tamer arbetar med 
samarbete, barns rättigheter och ickevåld. Där 
mötte vi ungdomar som efter skolan träffas i 
skrivarverkstäder för att ge ut en tidning eller för i 
drama beskriva hur det är att leva under ockupation. 
En av deltagarna, 17 år, sa: ”att få lära mig skriva 
och uttrycka mig med ord ger mig ett bättre redskap 
att vara med och påverka vår situation i Palestina 
på ett fredligt sätt”. Vi fick höra många ungdomars 
berättelser om dagliga svårigheter, att ta sig till 
skolan, till sina vänner och släktingar, rädslan när 
israeliska soldater kommer utan förvarning m.m. 
När alla hade berättat fick vi en fråga: ”Ser ni 
fängelset vi lever i?” 

Vi lyssnade in de kristna palestiniernas rop: Kom 
och Se! Omar från den ekumeniska rörelsen 
Sabeel berättade att idag finns det ca 1 % kristna i 
Palestina. 1920 var det 15 %. Ett problem idag är 
den religiösa fanatismen på alla sidor. 

Jesus föddes och levde också under ockupation. 
När vi idag som kristna palestinier läser bibeln 
genomsyras NT av fred och rättvisa för alla folk. 
Han menade att det gäller ännu idag. 

Vi mötte Sara Yarden, född i Ingelstad, som gav 
oss en bild av det judiska livets vardag. Bl. a att 
man på fredag em. när sabbaten inleds lägger allt 
groll åt sidan och firar sabbaten med bön, god mat, 
dans och mycket glädje. Oenigheter får vänta till 
söndagen. Inledningen av sabbaten kunde vi dela 
fredag kväll vid Västra muren. 

Vi besökte också den allra första kibbutzen, 
Degania, och fick en god inblick i kibbutzlivet förr 
och hur det idag har förändrats. 

Resan planerades av en grupp i Equmeniakyrkan 
Växjö i samarbete med Bilda. Vi besökte Tel Aviv, 
Tabors berg, Nasaret, Galileiska sjön, dop-platsen 
i Jorden-floden, Frihetsteatern i Jenin,  bad i Döda 
havet, Juda berg,  östra Jerusalem, Gamla stan i 
Jerusalem och  åt middag hos familjer i Betlehem

Anna Kimming



kraftkallan.biz/
konsulterade ingenjörer inom elkraftteknik

Annonsera gärna på den här sidan!
Kontakta Magnus Svensson  0470-22 109  magnus@saltas.se

Resegruppen vid Galileiska sjön
Hans och Inga Blad, Nina Palm, Daninge Danielson, Elisabeth och Sigge Backgård, Birgitta 
och Tommy Ursby, Eva Johansson, Gudrun Ahlgren, Anna och Kenneth Kimming



Vi tror inte på paketlösningar.  
Hos oss möter du personliga  

mäklare som ser till just dina behov.  
Det är nyckeln till en lyckad husaffär.

Bäckgatan 16,  Växjö  |  0470-459 94  |  www.a-maklare.se

“Vi tror inte på paketlösningar.  

Hos oss möter du personliga  

mäklare som ser till just dina behov.  

Det är nyckeln till en lyckad bostadsaffär.”

Varje bostadsaffär är unik



Närhet  - vi finns mitt i stan

Trygghet  - goda relationer

Flexibilitet  - vi löser dina behov

besöksadress: Norra Esplanaden 16      tel: 0470 - 74 90 13                 e-post: info@eklundens.se

Atelje Kamera Framkallning

DALBO SKO- & NYCKELSERVICE
- Skoreparationer och nyckeltillverkning
- Batteribyten till kameror, klockor och billarm
- Försäljning av klockor och klockarmband
- Kemtvättsinlämning
- Slipning av knivar och skridskor

Sambandsvägen 4 i Citygross lokaler

Telefon 0470-222 34

Hushållsnära tjänster

Hjälp ute och inne
Ring Ronny Polback 

0470-20 910, 0727-28 00 12 010-709 99 58
0730-22 12 13

www.bilda.nu
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