Medlemsavgift
Att vara med i vänföreningen Sabeels vänner i
Sverige kostar 250 kronor om året. Du som är
studerande, pensionär eller arbetslös betalar 100
kronor. För organisationer och församlingar är
avgiften 800 kronor per år.
Medlemsavgift och gåvor kan sättas in på vårt
plusgirokonto: 22 43 21-0. Glöm inte att ange
namn, adress och epost-adress.

”Vi kristna palestinier behöver känna att vi
inte är bortglömda utan stöds av vänner i
i Sverige. Vi hoppas att du vill bli medlem i
vänföreningens arbete för rättvisa, fred och
försoning” Omar Haramy, Sabeel

SABEELS
vänner i Sverige

Kontaktperson
Kenneth Kimming
Nickelgränd 12
162 56 Vällingby
Tfn:+46 70 635 47 08
E-post: sabeelsverige@gmail.com

Sabeel Ecumenical Liberation
Theology Center
PO Box 49084
91491 Jerusalem
Tfn: +972 2532 7136
Fax: +972 2532 7137
E-post: sabeel@sabeel.org
www.sabeel.org

”Ni ska lära känna sanningen och
sanningen ska göra er fria.”
Jesu ord i Johannes 8:32
är vägledande för Sabeels arbete.

Läs mer om Sabeels vänner i Sverige

www.sabeelsverige.se
Följ oss på Facebook:

Friends of Sabeel Sweden
@friendsofsabeelsweden

Sabeel är en kristen, ekumenisk gräsrotsorganisation som arbetar bland de
kristna palestinierna i Palestina o Israel.

Sabeel är en palestinsk, kristen, befrielseteologisk
och ickevåld-baserad gräsrotsorganisation som
arbetar bland kristna palestinier i Palestina och
Israel. Sabeel är en ekumenisk organisation och
samlar människor från många olika kyrkor och
samfund.
Inspirerad av Jesu lära och liv försöker Sabeel att
styrka tron hos de kristna palestinierna. Förhoppningen är att människor genom det stödet kan ta
en aktiv del i kampen för fred och rättvisa, arbeta
för kyrkans enhet och förnyelse - och för ett slut
på ockupationen och förändring av samhället.
Sabeel tar sin utgångspunkt i en befrielseteologi
från det palestinska sammanhanget. Genom den
inspirerar de kristna kvinnor och män - unga och
gamla - så att de kan förstå och använda den
kristna tron i sin vardag som palestinier – en
verklighet som är präglad av ockupation, våld,
diskriminering, förnedring och övergrepp mot
internationell lag och de mänskliga rättigheterna.
Sabeel ser det också som sin uppgift att bidra till
en större internationell förståelse för de kristna
palestinierna - deras identitet och livssituation.
Sabeel arbetar därför med att motivera både
enskilda och kyrkor i västvärlden till att arbeta för
en rättvis och varaktig fred mellan Palestina och
Israel. Det sker genom information, vittnesbörd,
bön och uppmaning till konkreta handlingar.
Sabeel vänder sig till alla men har kyrkor och de
kristna som sin huvudsakliga målgrupp.

Sabeels vänner i Sverige fokuserar sitt arbete på
att informera och inspirera kyrkor och kristna till ett
aktivt deltagande i arbetet för en varaktig och
rättvis fred mellan Palestina och Israel.
De kristna palestinierna arbetar utifrån icke-våld
för fred, rättvisa och frihet. Som medlem i Sabeels
vänner i Sverige kan du vara med och arbeta för
att detta ska hamna både på de svenska
kyrkornas dagordning och i de politiska partiernas
arbete.
Ditt medlemskap blir därför ett viktigt bidrag till
arbetet för liv och fred i en del av världen som
domineras av våld, diskriminering och förtryck.

Sabeels vänner i Sverige vill:
Stödja det ekumeniska arbete som bedrivs
genom Sabeels center i Jerusalem, bl.a. genom
förbön och praktisk handling.
Uppmärksamma människor i Sverige på de
kristna och det palestinska folkets situation.
Kämpa för och försvara arbetet för en rättvis
lösning av konflikten baserad på internationell lag
och rätt, religionsfrihet och ökad religiös tolerans.

Medlemskap
Sabeels vänner i Sverige
Sabeels vänner i Sverige är en vänförening i nära
samarbete med Sabeel i Palestina. Vänföreningar
finns även i Norge, Storbritannien, Irland, USA,
Canada och Australien.

Sabeels vänner i Sverige inbjuder till samtal och
seminarier. Du kan läsa mer om vår verksamhet
på www.sabeelsverige.se och följa oss på
Facebook @friendsofsabeelsweden

Insikten och kunskapen om Sabeels befrielseteologiska centers arbete i Jerusalem och om det
heliga landet ökar. Alltfler engagerar sig i stödarbetet och vi ser gärna dig som medarbetare.
Som medlem i vänföreningen blir du del av en
positiv arbetsgemenskap och får dessutom:
 Cornerstone, en kvartalstidning på engelska
med aktualiteter om arbetet.
 Förslag på svenskt och internationellt
studiematerial.
 Information om seminarier och samlingar som
stödjer fredarbetet i Mellanöstern, t.ex. om det
ekumeniska följeslagarprogrammet.
 Inbjudningar till Sabeels internationella
konferenser och till resor i landet.

