
 
 

Sabeels	vänner	i	Sverige	-	
Verksamhetsberättelse	år	2018	

 
Inledning – en hälsning från Sabeel Jerusalem och Naim Ateek 
“När vi ser tillbaka på år 2018, ser vi att det varit ett väldigt svårt år i Palestina. Men även om 
situationen tycks bli förvärrad, och natten verkar alltför mörk och lång, minns vi att evangeliet är en 
berättelse om Guds kärlek till världen. Det är en berättelse om en kärlek som är utåtriktad, flödande, 
ovillkorlig och uppoffrande. Vi ser samma kärlek för rättvisa i den ickevåldsliga motståndskraften 
bakom Marschen för återvändande och i det ickevåldsliga motståndet mot rivningen av beduinbyn 
Khan al-Ahmar. Vi ser samma kärlek i handling och bön från så många världen runt. Vi ser denna 
kärlek när länder är modiga nog att höja sin röst för Palestina för att skipa rättvisa. Vi vet att där 
kärlek råder och rättvisa praktiseras är frihet och fred inte långt borta. Utmaningen i vår tid för 
Palestinas folk är att framhärda i ickevåldslig kamp, för det israeliska ledarskapet och för alla judar 
med moral och samvete att höra ropet från de förtryckta palestinierna och att arbete för befrielse, 
grundad på folkrätten. För alla våra vänner och för människor världen runt att bli aktivt engagerade i 
att bygga en rättvis fred i enlighet med den internationella humanitära lagen. Därför ber vi alla 
människor av god vilja att (likt Jairus dotter) resa sig upp tillsammans för rättvisa och - genom 
Sabeels initiativ Kumi Now sida vid sida med vårt palestinska folk, israeliska och internationella 
vänner - dela (evangeliets) budskap om kärlek och fred, hopp och glädje”. 
 
Årsmöte 
Årsmöte för att avsluta 2017 års verksamhet hölls den 10 mars 2018 i Uppsala Missionskyrka. 
Mötet följde efter uppskattade föredrag av Bernt Jonsson om sionismen, av Anna Karin Hammar 
om apartheid och folkrätten och av Johnny Jonsson som presenterade Naim Ateeks senaste bok 
”Palestinian Theology of Liberation, The Bible, Justice and the Palestine-Israel conflict”. 
Föreningen bidrag med berättelser från Witness Visit resor med Sabeel Jerusalem. 
 
Styrelse 
Styrelsen har sedan årsmötet bestått av Kenneth Kimming (ordförande), Marianne Kronberg 
(kassör), Marie Körner (vice ordförande, utskick av Cornerstone), Martin Wikerstål (sekreterare). 
Olivia Sporre (ungdomsansvarig och hemsida/Fb), Anita Brodén, Helena Dahlin Kassé, Inger 
Styrbjörn och som nyvald Sofia Nordin. Styrelsen arbetar via Skype (6 protokollförda möten) och 
mejl samt vid arbetsträffar när så är möjligt i samband med arrangemang (Sjöviksseminariet i juni). 
Av ekonomiska skäl är det svårt att samla styrelsen till traditionella styrelsemöten.  
 
Medlemmar 
Vid slutet av året hade vänföreningen cirka 75 betalande enskilda medlemmar och därutöver några 
kyrkliga organisationer. Styrelsen skickar med medlemsbrev vid distributionen av Cornerstone. 
Målet 100 medlemmar 2018 har inte uppnåtts, trots många försök att hitta (mejl-) adresser till dem 
som anmält intresse av föreningen vid möten i Sverige eller vid besök på kontoret i Jerusalem. 
Medlemsavgifter är föreningens enda fasta inkomstkälla, vilket innebär att föreningen är helt 
beroende av dem och av samverkan med andra för att driva verksamheten.  
 
Kommunikation 
Vänföreningens kommunikation via sociala medier har fortsatt under året. Hemsidan som togs i bruk 
2017 (www.sabeelsverige.se) och sidan på Facebook (@friendsofsabeelsweden) har regelbundet 
uppdateras med Wave of Prayer, översatt till svenska med hjälp av Marianne Claesson som också 
stödarbetar på kontoret i Jerusalem. Tack till Marianne! Till dessa medier är mejladressen 
sabeelsverige@gmail.com knuten. Vänföreningens logotype och informationsfolder förnyades 2017, 
 
Cornerstone 
Sabeel Jerusalems tidskrift Cornerstone distribuerades som papperstidning två gånger under året 
till medlemmar och till teologiska institutioner och strategiska personer. Även om tidskriften också 
finns som PDF på nätet, har papperstidning värde som informationsmaterial på bokbord mm.  
 



 
 
 
 
Sjöviks-seminariet 
”Rättvis fred i Palestina och Israel kräver mod och handling” var temat på seminariet i Sjöviks 
folkhögskola den 15–17 juni 2018. Underrubriken Judar, kristna och muslimer– tillsammans för 
rättvis fred, speglades väl bland både medverkande och deltagare. Arik Ascherman, rabbin och 
aktiv i samarbetet mellan judar och palestinier för en rättvis fred. Naim Ateek, grundare av Sabeel 
befrielseteologiska centrum i Jerusalem och Amira Hass, journalist på tidningen Haáretz samt 
aktiva för mänskliga rättigheter och globalt ickevåld I Gaza och på Västbanken. Vänföreningen 
bidrog aktivt i presentationer och samtal. Därutöver fick styrelsen tillfälle att samråda med Naim 
Ateek, Sabeels grundare och tidigare direktor.   
 
Kumi Now – www.kuminow.com 
Under hösten lanserade Sabeel Jerusalem sin stora satsning: Res dig upp – Kumi Now     
inspirerat att berättelsen i Markus 5 där Jesus uppväcker Jairus dotter med orden “Talitha Kumi”. 
Projektet har utvecklats i samarbete med palestinska, israeliska och internationella organisationer. 
Det ger möjligheter att be för de organisationer som som lyfts fram varje vecka, prata och 
informera om deras arbete och praktisera den aktivitet som föreslås på den informativa hemsida.  
 
Sabeel International Conference 
Under 2018 arrangerade Sabeel Jerusalem ingen internationell konferens men under året har 
Sabeel 11th International Conference planerats inför hösten 2019. Styrelsen anser att det är bättre 
att uppmuntra deltagande i dessa utmärkta konferenser med unika resmål än att ordna egna. 
Styrelsen uppmuntrar stift, församlingar m.fl. att delta i Sabeels konferenser. 
 
Sabeel Witness Visit 
Sabeel Jerusalem arrangerade i mars och oktober studieresa för vänner över världen. Vid vårens 
Witness Visit deltog en medlem i föreningen. 
 
Young Friends of Sabeel – Sweden 
Sabeel Sveriges ungdomsnätverk Young Friends of Sabeel - Sweden (YFOSS) är ett nätverk som 
vill samla unga människor som kommit i kontakt med eller vill veta mer om Sabeel i Jerusalem och 
Nasaret. Nätverket har varit vilande under året. 
 
International Friends of Sabeel   
IFOS är ett nätverk för att stödja nationella Friends of Sabeel-grupper och ger även Sabeel Jerusalem 
möjlighet att lyfta sina visioner och få vägledning i sitt arbete. Under året har nätverket varit vilande. 
 
Det ekumeniska följeslagarprogrammet 
Vänföreningen är medlem i det ekumeniska följeslagarprogrammet i Sverige, SEAPPI. Även under 
2018 deltog Marianne Kronberg (som ordförande) och Inger Styrbjörn i styrgruppens möten och vid 
intervjuer av sökanden. Vänföreningen bidrog även i år med 2000 kr till verksamheten.  
 
Slutord 
Vänföreningens ändamål är att stödja Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center (Jerusalem), 
och dess arbete för fred, rättvisa och försoning i regionen. Under året har världen kunnat glädjas 
över en ny satsning, Kumi Now från Sabeel Jerusalem och styrelsens förhoppning är att den ska få 
stor betydelse när det gäller medvetenheten om situationen i landet och behovet av samarbete 
världen över för att en rättvis fred ska bli möjlig.  
 
För Sabeels vänner i Sverige 
 
Styrelsen 
genom Kenneth Kimming, ordförande 


