
 
 

Sabeels	vänner	i	Sverige	-	
Verksamhetsberättelse	år	2020	

 
Inledning 
Vänföreningens syfte är att stödja Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center och dess 
arbete för fred, rättvisa och försoning i regionen. Det arbetet sker i grupper för olika åldrar 
och med en mässa och reflektion varje torsdag kl. 12 i Sabeels lokal i östra Jerusalem.  
 
Dessa mässor sändes digitalt under året. 2020 blev radikalt annorlunda än tidigare år för 
verksamheten både i Sverige och på Västbanken p.g.a. den pandemiska spridningen av 
Covid-19-viruset. Det präglade liv och samverkan över hela världen och gör så även när 
denna berättelse skrivs. Digitala möten har stor betydelse när fysiska möten inte är möjliga.    
 
Årsmöte 
Årsmöte för att avsluta 2019 års verksamhet hölls den 10 maj 2020 via det digitala verktyget 
Zoom. 15 medlemmar deltog digitalt och 7 medlemmar biföll dagordningens förslag via 
mejlkommunikation före mötet. En motion om att inbjuda till digital medverkan på årsmöte, 
även om mötet genomförs fysiskt, bifölls.      
 
Styrelse 
Styrelsen har sedan årsmötet bestått av Kenneth Kimming (ordf.), Marie Körner (vice ordf.), 
Martin Wikerstål (kassör och sekr.). Olivia Sporre (ansvarig för hemsida/FB), Elin Dellås 
(repr. i SEAPPI styrgrupp), Anita Brodén och Karin Larsson. Styrelsen har under hela året 
träffats via Zoom (5 protokollförda möten) och kommunicerat via mejl. Under året har 
styrelsen infört en verksamhetsplanering baserad på strategiska mål, delmål och aktiviteter.   
 
Medlemmar och ekonomi 
Vid slutet av året passerade vänföreningen antalet 100 enskilda medlemmar och några 
kyrkliga organisationer. Medlemsavgifter är föreningens enda fasta inkomstkälla och styrelsen 
är helt beroende av dem för att driva verksamheten, ge stipendier så att unga vuxna kan delta 
på konferenser på Västbanken samt att samverka kring seminarier i Sverige. Årets överskott 
att överföra till 2021 års räkenskaper är 13 405:90kr. Styrelsen skickar regelbundet ut 
medlemsbrev, bl.a. vid distributionen av Cornerstone. 
 
Kommunikation 
Vänföreningens kommunikation via sociala medier har fortsatt. Hemsidan, som togs i bruk 
2017 (www.sabeelsverige.se) och Facebook-kontot @friendsofsabeelsweden har regelbundet 
uppdaterats med bl.a. Wave of Prayer, översatta till svenska. Tack till Marianne Claesson! Till 
dessa medier är mejladressen sabeelsverige@gmail.com knuten.  
 
Cornerstone 
Sabeel Jerusalems tidskrift Cornerstone distribuerades som papperstidning två gånger under 
året till medlemmar och till teologiska institutioner och strategiska personer. Även om 
tidskriften finns som PDF på nätet, har papperstidningen värde som informationsmaterial. 
Teman under 2020 var Theologies of Palestine och Reflections on Covid-19 in Palestine.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Kumi Now – www.kuminow.com 
År 2020 var det andra helåret för Sabeel Jerusalems stora initiativ Kumi Now - Res dig upp,     
inspirerat att berättelsen i Markus 5 där Jesus uppväcker Jairus dotter med orden “Talitha 
Kumi”. Projektet genomförs i samarbete med ett 100-tal palestinska, israeliska och 
internationella organisationer. Det ger möjligheter att be för och lära känna de organisationer 
som lyfts fram varje vecka, informera om dess arbete och, inte minst, praktisera den icke-
vålsliga aktivitet som föreslås på den informativa hemsida. Styrelsen ser Kumi Now som ett 
enastående initiativ och uppmanar alla att följa de veckovisa berättelserna och nyhetsbreven.  
 
Teologisk referensgrupp 
Vänföreningen gick 2020 vidare med förfrågan att samverka med Sabeel Jerusalem genom 
att starta lokala grupper för samtal om hur bibeltexter kan förstås idag,en kontextuell läsning. 
Förhoppningen är också att möta grupper på Västbanken, digitalt eller på plats. En studiebok 
har påbörjats under året med stöd av en teologisk referensgrupp knuten till styrelsen.   
 
Konferenser 
Vare sig Sabeel International Gatherings, Sabeel Witness visits eller resa med Young 
Friends of Sabeel har kunnat genomföras under 2020 p.g.a. pandemin. 
 
Det ekumeniska följeslagarprogrammet 
Vänföreningen är medlem i det ekumeniska följeslagarprogrammet i Sverige, SEAPPI. Under 
första halvan av året representerade Inger Styrbjörn vänföreningen i styrgruppens och 
presidiets möten. Därefter har Marianne Kronberg, ordinarie, och Elin Dellås, suppleant ingått 
i styrgruppen. P.g.a. pandemin har ingen rekrytering av följeslagare skett under året. Som 
medlemsorganisation bidrog vänföreningen även 2020 med 2000 kr till verksamheten. 
 
Slutord – en hälsning från Jerusalem 
We give thanks for and come alongside our Christian brother, Frank Chikane, who suffered 
many years for his courageous anti-apartheid work in South Africa. Now, our friend is unjustly 
criticized for his solidarity with Palestinians suffering under the Apartheid State of Israel. 
Rev. Chikane has been the target of a vicious smear campaign that leveled the charge of 
antisemitism, a false attack familiar to Palestinians and those around the world who speak 
out against the racist laws and practices of Israel and value the dignity and human rights of 
Palestinians. 
This Statement is by Kairos Palestine, Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center, Christ 
at the Checkpoint, East Jerusalem YMCA, YWCA of Palestine, The Joint Advocacy Initiative, 
and Film Director and Producer of “The people’s Patriarch” film. 
 

“We believe in God, good and just.  
We believe that God’s goodness will finally triumph over the evil of hate and of death that still 

persist in our land.  
We will see here “a new land” and “a new human being”, capable of rising up in the spirit to 

love each one of his or her brothers and sisters.” 
 
 
För Sabeels vänner i Sverige 
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