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Sterk studietur til Palestina og Israel. 
Av Ola Smeplass 

 

Fra 4.til 11.mai var ti 

diakoner på studietur til 

Palestina og Israel i regi av 

DNDF og Kirkens Nødhjelp. 

Formålet med turen var å få 

erfare situasjonen i Palestina og 

Israel med egne øyne, møte 

palestinere og israelere som 

kan lære oss mer om det som 

skjer der, og se og lære om 

arbeidet Kirkens Nødhjelp gjør 

sammen med sine partnere i 

området, samt bli inspirert til å 

mobilisere for Kirkens 

Nødhjelps arbeid i Palestina og 

Israel.  

Turen var full av inntrykk. Ikke minst var møtet med de mange guidene sterke. Alle 

hadde sin personlige historie som de villig delte med oss. Vi fikk en sterk følelse av å bli møtt 

med tillit og de fortalte sterke historier både fra egne liv og andres. Det var tydelig at Kirkens 

Nødhjelp nyter stor respekt hos palestinerne. I tillegg satt guidene inne med til dels utrolige 

mengder med kunnskaper som de delte med oss. Palestinerne er et folk på okkupert land med 

en sterk og til dels tragisk historie som de ønsker skal bli delt med resten av verden. Det vil vi 

som var deltagere på turen bidra med.  

 

Dag 1.  

Etter å ha tatt direktefly (praktisk!) fra Oslo til Tel Aviv ble vi busset til Bethlehem 

Hotel, som var hovedbasen vår. Deltagerne var litt spente på hvordan det ville bli å komme inn 

i Israel og deretter gjennom muren til Betlehem som ligger i Palestina. Å komme inn i Israel 

var uproblematisk, men det skulle vise seg at det er betydelig lettere å bevege seg fritt i området 

for nordmenn enn for palestinere. Mens de sto i kø ble vi vinket gjennom gang på gang. Første 

kveld fikk vi en sikkerhets-brief. Det var tross alt et område med store politiske spenninger vi 

befant oss i.  

 

Dag 2.  

Vi ble skysset til den Lutherske Kirken i Beit Sahour utenfor Betlehem (på 

Betlehemsmarkene). Der fikk vi innføring i arbeidet til Kairos-bevegelsen, en av Kirkens 

Nødhjelps samarbeidspartnere, Kairos betyr «Tiden er nå», og baserer seg på et dokument som 

har temaet «Et øyeblikk av sannhet: Et dokument om tro, håp og kjærlighet fra hjertet av 

palestinsk lidelse, et kall fra en rekke palestinske kristne til kristne rundt om i verden for å bidra 

til å bekjempe den israelske okkupasjonen». Kairosbevegelsens hovedaktivitet er spredning av 

dette dokumentet, og å bidra til debatt omkring situasjonen i Midt-Østen fra et palestinsk 

perspektiv. Vi fikk også bli kjent med guiden som skulle være sammen med oss i ørkenen de 

to neste dagene. Han er selv palestiner, kristen, og gikk som barn på skolen ved den lutherske 

kirken. Side dette var søndag deltok vi på gudstjenesten deres. Det var sterkt å befinne seg i en 

kirke på Betlehemsmarkene på deres hyrdesøndag. Deretter ble vi kjørt ut i ørkenen, og resten 

av dagen vandret vi deler av Abraham-ruten til vi kom til en beduinleir i Rashaydeh. Der ble vi 

servert mat, vann og det som der og da opplevdes som tidenes beste glass med kald cola. 
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Vandring i en skyggefri ørken i ca. 35 grader i flere 

timer er utfordrende, men alle kom frem i god behold. 

På kvelden fikk vi bli bedre kjent med beduinene. De 

hadde klynger av hus/skur flere steder i området, og 

hadde innlagt både strøm, vann og avløp. Vi hadde til 

og med mobildekning. Ganske utrolig i det 

landskapet. På kvelden ble vi forlagt i en felles 

sovesal. De fleste fikk sove på tross av utfordringer 

med eselskryt, hundebjeffing, snorking (unnskyld…) 

og kakerlakkjakt med påfølgende latterkule. 

 

Dag 3.  

Vi ble vekket tidlig, allerede kl 4 på morgenen. Grunnen var at vi skulle transporteres i 

biler (noen av oss på lasteplan) 40 minutter ned til en klippe der vi kunne se soloppgangen over 

Dødehavet. På tross av en litt disig morgen ble det en flott opplevelse. Etter tilbaketuren langs 

svært dårlige ørkenveier/tørre elvefar kom vi tilbake til beduinleiren der vi ble servert frokost. 

Deretter startet dagens vandring. Været var det samme, 

varmt og tørt. Etter 3-4 timers vandring, blant annet 

gjennom restene av et 1500 år gammelt byzantinsk 

klosteranlegg i ørkenen, nærmet vi oss byen Beni Naim 

like ved Hebron. De siste kilometrene ble vi skysset inn 

til byen. Vi delte oss i grupper på 2 og 3 og ble innkvartert 

i 5 ulike private hjem, alle muslimske. Denne dagen var 

den første i muslimenes fastemåned ramadan, og 

oppholdene våre bar preg av det. Alle gruppene kunne 

fortelle om gjestfrihet, åpenhet og gode samtaler med et høytidsstemt vertskap. Kirkens 

Nødhjelp støtter forøvrig lokale organisasjoner som hjelper palestinere med å skaffe seg 

inntekter fra turisme, som det vi fikk oppleve i beduinleiren. Overnattingen i private hjem i 

Beni Naim er et prosjekt i regi av Verdensbanken. 

 

Dag 4.  

Vi samlet gruppa i Beni Naim sentrum og ble skysset til Hebron. Der fikk vi med oss 

en guide fra den israelske organisasjonen Breaking the Silence, som er partner av Kirkens 

Nødhjelp. Han tok oss med til åsene sør for Hebron. Breaking the Silence består av tidligere 

israelske soldater som forteller om overgrep den israelske okkupasjonsmakten og israelske 

bosettere har gjort overfor palestinere. Dette består blant annet i bruk av vold, ydmykelser, 

razziaer i private hjem om natten, avstenging fra egen jord, timelange avhør uten grunnlag, 

byråkrati, juridisk forskjellsbehandling og begrensning av bevegelsesfrihet. Det gjorde inntrykk 

å stå i en liten palestinsk landsby mens vi hørte noen av historiene. Et par hundre meter unna 

så vi en israelsk bosetting med bevæpnet vakt. Israelske militære hadde gjort mye for å gjøre 

livet vanskelig for palestinerne, som for eksempel å kjøre over husene og ødelegge brønnene 

deres. Militante bosettere som utøver vold mot palestinere blir gjennomgående beskyttet av 

israelsk militære. Det var fint å få gjort innkjøp av nydelig håndverk i den palestinske landsbyen 

vi hadde besøkt. Deretter fikk vi en sen, men fantastisk lunch i Hebron, etterfulgt av vandring 

gjennom markedet i gamlebyen. Turen gikk forbi moskeen der Abrahams grav ligger. Der fikk 

vi dessverre ikke komme inn på grunn av restriksjoner i forbindelse med ramadan. Vi fikk også 

besøkt et glassblåseri og utsalg i Hebron, hvor mange fikk kjøpt med mye fint og bidratt til 

lokal verdiskaping og inntekter. Om kvelden kjørte vi tilbake til Bethlehem Hotel der vi bodde 

resten av oppholdet. 
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Dag 5.  

Dette ble en dag da vi skulle oppleve noen av 

turistmålene i området rundt Betlehem og Jerusalem. 

Fødselskirken i Betlehem var første stopp. En time i kø 

for å komme inn var verdt det, selv om selve oppholdet i 

grotten bare varte i noen få minutter. Vi fikk oppleve folk 

fra hele verden som hadde kommet for å oppleve stedet 

der Jesus sannsynligvis ble født, rett under alteret i 

fødselskirken. For mange av de som var der virket det 

som om det var et av de sterkeste øyeblikkene i livet. Vi 

vandret deretter rundt i Betlehem, en by som er hovedsakelig muslimsk. Deretter tok vi buss 

via Jerusalem til Jeriko, kjent som verdens eldste by. Byen har ikke så mye å by på som 

turistmål, men vi fikk med oss 10.000 år gamle ruiner som er utgravd og bekrefter Jerikos 

utrolig lange historie. Så kjørte vi til Dødehavet og tok en veldig salt dukkert i sjøen som er 

verdens lavest beliggende sted, 421 meter under havnivå.  

 

Dag 6.  

Vi besøkte Augusta Victoria-sykehuset på Oljeberget. Det er 

et svært viktig tilbud når det gjelder helsehjelp til palestinere, og 

støttes av Kirkens Nødhjelp. Vi fikk dessverre ikke møte pasienter 

eller personell i direkte kontakt med dem, men fikk en god innføring 

i hva sykehuset betyr for den palestinske befolkningen av en ansatt. 

Deretter gikk turen til kirken som er bygget på stedet der Jesus etter 

tradisjonen ble løftet opp til himmelen på Kristi Himmelfartsdag. 

Derfra spaserte vi mot Jerusalem og gikk blant annet gjennom 

Getsemane-hagen. Det slo oss alle hvor korte avstander det er 

mellom de kjente stedene vi hører om i Bibelen. Etter å ha busset de 

få kilometrene til Jerusalem sentrum gikk vi inn i gamlebyen. Vi 

gikk til Gravkirken der vi etter tradisjonen finner både stedet for 

korsfestelsen (Golgata) og Jesu grav. Deretter gikk vi Via Dolorosas 

ulike stopper i omvendt rekkefølge (det var mest praktisk slik….). 

Vi endte opp i Church of the Redeemer, en luthersk kirke i Jerusalem. Der fikk vi en gripende 

innføring i vanskelighetene det fører med seg å være kristen kirke i en by som er sterkt preget 

av konflikten mellom jøder og muslimer. Kristne blir marginalisert i Jerusalem. Vi hørte blant 

annet om trusler, motarbeidelse og begrensninger når det gjelder menighetsliv. Kirkens 

Nødhjelp støtter arbeidet de kristne kirkene gjør for fredelig sameksistens mellom jøder, 

muslimer og kristne i Jerusalem.   

 

Dag 7. 

 

Denne dagen dro vi på sykkeltur. En av Kirkens Nødhjelps samarbeidspartnere, Palestinian 

Vision, driver med guiding og utleie av el-sykler som en av flere aktiviteter som gir inntekter. 

De tok oss med til et flott naturområde like ved Jerusalem. På veien fikk vi innføring i historier 

om overgrep mot palestinerne da staten Israel ble opprettet i 1948. Palestinere som levde i dette 

naturskjønne området ble fordrevet fra sine hjem. Noen av ruinene er fremdeles synlige, og 
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også hulene de brukte til overnatting ved 

beitemarkene. Senere på dagen gikk vi (på 

palestinsk side) langs den israelskbygde 

muren i utkanten av Bethlehem. Muren er 

dekket av utsagn/bilder som protesterer på 

dens eksistens og hensikt som er å beskytte 

Israel. På israelsk side er det nesten ingen 

som har skrevet/tegnet på den. Vi besøkte 

et museum som er viet historien om muren 

og forhistorien til den. Dette inkluderte et 

galleri der lokale og andre kunstnere hadde 

utstilt bilder som på sin måte fortalte om 

palestinernes opplevelse av israelsk okkupasjon, og drømmen om en fremtidig med fredelig 

sameksistens uten mur. Sterke inntrykk. På kvelden tok en av guidene fra sykkelturen oss med 

på en spontan og privat guidet tur i Jerusalem. Der opplevde vi ved Jaffaporten en jevn strøm 

av jøder som var på vei fra sin start på sabbaten, samtidig som muslimer kom inn porten for å 

gå til fredagsbønn i moskeen etter nettopp å ha spist dagens første måltid, etter solnedgang i 

Ramadan. Vi fikk også se deler av byen som svært få turister får se, på byens tak over 

palestinernes marked. Lokalkjente guider er definitivt best. 

 

Dag 8.  

Vi ble busset fra hotellet i Betlehem til den israelske havnebyen Jaffa. Der nøt vi solen 

og Middelhavet noen timer før vi dro til Ben Gurion-flyplassen for å rekke flyet til Oslo. 

På vegne av deltagerne vil jeg takke hjerteligst for turen. Takken går til Leiv Sigmund som 

hadde lagt mye arbeid med å forberede turen, og til Kirkens Nødhjelp som både støttet oss 

økonomisk og stilte med en flott reiseleder, Siv Engebråten Bonde. Det ble mye informasjon 

og mange inntrykk, men vi sitter igjen med mye inspirasjon og kunnskaper vi vil ta med oss 

tilbake til de lokale menighetene og arbeidsplassene våre.  Turen var lagt opp av det palestinske 

reisebyrået Shepherd Tours som har drevet virksomhet helt tilbake til 60-tallet.  

  

Deltagere var Eli Skimmeland, Line Bakke, Kristina E Pettersen, Hanne Louise Salvesen, Inger 

Pauline Gravem, Randi Mathiasdatter Larsen, Jan Arne Lervåg, Stian Berland Kjølsvik, Brita 

Bye og Ola Smeplass. Reiseledere var Siv Engebråten Bonde fra Kirkens Nødhjelp og Brita 

Bye. 

Bildene er tatt av Jan Arne, Kristina og Randi 

 

*************************************************************************** 
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Nye bøker: 

HÅNDBOK I KLINISK HELSEPSYKOLOGI  

For deg som behandler pasienter med somatisk sykdom og 

skade 

Sykdom og skade i kroppen innebærer både fysiske og 

mentale belastninger. Det er ikke bare kroppen som blir 

rammet, men hele mennesket, med følelser, tanker og 

relasjoner. Roller og funksjoner i familie og arbeid blir 

berørt. Mange trenger hjelp til å mestre smerter, utmattelse, 

søvnproblemer og psykiske plager og samtidig ta vare på 

livet. 

Håndboken er skrevet for deg som behandler pasienter med somatisk sykdom eller skade. Ditt 

arbeidssted kan være i primær- eller spesialisthelsetjenesten, i somatisk eller psykisk 

helsevern, som lege, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, farmasøyt, ernæringsfysiolog, 

ergoterapeut, psykiater, psykisk helsearbeider, psykiatrisk sykepleier, prest, diakon, 

helsesekretær, psykolog eller kanskje noe ganske annet. Du kan også være student på vei inn i 

en av disse profesjonene. Den gir deg nyttig kunnskap og godt dokumenterte metoder i din 

bistand til pasienter med et bredt spekter av sykdommer og plager. 

Boken er skrevet av Torkil Berge, Elin Fjerstad, Ingrid Hyldmo og Nina Lang som er 

psykologspesialister ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Sykehuset har en egen klinisk 

helsepsykologisk tjeneste for pasienter og pårørende. 

Fagbokforlaget. Koster kr 699,- 

*************************************************************************** 

 

BESØKET 
Barnebok om ensomhet og hvordan et barn kan hjelpe en voksen 

Elise er ensom og engstelig. En dag kommer et papirfly seilende inn 

gjennom et åpent vindu og lander i stua. Dagen etter får hun besøk. 

Et besøk, som forandrer alt. 

Besøket er en bildebok som formidler hvor lite som skal til for å 

slippe lyset inn i livet til noen som sliter. Litt etter litt blir 

illustrasjonene, og livet til Elise, fylt med lys og farger. 

Forfatter og illustratør Antje Damm har skrevet mange bøker for barn. For denne vant hun 

New York Times Best illustrated Children’s Book Award for 2018. Boka vil passe fra 4-

årsalder, men vil også være fin for mange voksne. 

IKO-forlaget. Koster kr 239,-. 
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Studietur til London 26.-30. November 2018 
 

Diakonirådgiverne fra bispedømmekontorene og Kirkerådet samt rådgiver for Nord-Sør 

informasjonen i Kirkerådet hadde en interessant og utbytterik sstudietur til London i 

November 2018. Vi takker for det økonomiske tilskuddet vi fikk fra Diakonforbundet. 

Beløpet var kjærkomment og ble brukt inn i felleskassa for utgifter sammen med tilskudd fra 

Kirkerådet. Det vil i hovedsak si utgifter til møterom på hotellet og fellesmåltider. Vi måtte 

leie møterom oftere enn planlagt, fordi vi hadde møter bade angående prosessen omkring 

revisjon av Plan for diakoni og til ide-dugnad knyttet til bevilgningen på 14 millioner kroner 

til diakoni i 2019-budsjettet! 

 

Vi hadde tre hovedtema for studieturen:  

• Sosial rettferdighet  

• Anti radikalisering, sett fra både kristent og muslimsk arbeid  

• Frykt og fredsarbeid i lokalsamfunn og menigheter  

 

Hver dag hadde vi samlinger hvor vi oppsummerte hva vi hadde lært, det ble opprettet 

grupper på to og to som hadde ansvar for rapportering og oppsummering for hver sine dager. 

Allerede første dag valgte vi å endre noe på programmet fordi vi anså det som viktig å også ha 

oppmerksomhet på de aktuelle diakoni-hendelsene i organisasjonen.  

 

Glimt av hva vi opplevde og lærte: 

 

Besøket ved Minhaj ul Quran moske var svært interessant. Det var flott å få innsikt i  

Antiradikaliserings- arbeidet i en muslimsk menighet og også deres «welfare foundation». Vi 

møtte også presten i den anglikanske kirken i samme distrikt og hørte om deres samarbeid, 

blant annet ved å invitere til hverandres høytider. Måltidsfellesskap i et trangt og gjestfritt 

lokale med mulighet til samtale med deres barnearbeidere var flott å få med seg. 

 

Vi besøkte Sjømannskirken og hadde program der nesten en hel dag. Først var det foredrag 

ved sjømannspresten om deres arbeid og særlig om Robes prosjektet som handlet om 

overnattingstilbud til husløse, men som manglet noen diakonifaglige refleksjoner. 

Deretter lunsj med biskop Jonathan fra Southwark bispedømme og deler av staben ved 

Sjømannskirken.  

I den påfølgende økten hadde vi innledning av biskop Jonathan. «Serving the mulitcultural 

City – from a Bishop’s perspective»- og fra Rosemarie Mullet, director of justice, peace and 

integrity of Creation.  

 

De har tre hoved overskrifter for sitt arbeid:  

 To respond to human need by loving service 

 To transform unjust structures of society, to challenge violence of every kind, and 

pursue peace and reconciliation   

 To strive to safeguard the integrity of creation, sustain and renew the life og the 

earth  

Vi hadde gode samtaler og drøftinger sammen med de to innlederne. 

 

Siste hele dagen var vi på besøk i St.Ethelburga`s, et senter for forsoning gjennom blant 

annet sosialt arbeid med aktører av unge mennesker fra ulik religiøøs bakgrunn. Vi fikk 
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innføring i deres verdigrunnlag og deres arbeidsmetoder, også ved praktisk å delta i deres 

«øvelser». Av tema vi arbeidet med den dagen:   

“Guided tour and learning about the 4 historical stories of place that guide our work”, 

“Talk about the work of St St.Etheklburga`s Christian reconciliation training”,  “Young adult 

interfaith work – sacred activism and spiritual ecology  Work with refugees”, “Working with 

stories – why we work with story and what techniques we use”, med videre.  

 

 Avreisedagen hadde vi oppsummering og diakonifaglige refleksjoner over det vi hadde 

opplevd.  

 

Vedlegg: programmet for turen, samt eksempel på dagrapporter som ble drøftet om kveldene. 

 

 

 

På vegne av gruppa studerende, 

 

Guro Hellgren 

 

 

VARMEBUSS PÅ RUSSETREFF 
Oslodiakonene stilte også i år med varmebuss på rusetreff på Tryvann. En populær buss med 

varme av ulik art, ikke minst varm kakao. 
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DIAKONVIGSLINGER 
Denne våren har det, etter det vi har registrert, vært åtte diakonvigslinger. Vi gratulerer. 

 

Reidun Fadum Hvale,  

Agder- og Telemark bispedømme: 

Vigslet 6.januar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Herwig Buer 

Oslo bispedømme 

Vigslet 3. Februar 

 

 

 

 

 

 

Siri Johannessen 

Stavanger Bispedømme 

Vigslet 10. februar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martha Garborg Bergsli 

Nidaros bispedømme 

Vigslet 17. februar 
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Mona Teresa Vandrer 

Hamar bispedømme 

Vigslet 14. april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Seines 

Sør-Hålogaland bispedømme 

Vigslet 19. mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise-Ingeleiv Grunnaleite 

Stavanger bispedømme 

Vigslet 19. mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrid Gustad Angelus 

Nidaros bispedømme 

Vigslet 10. juni 
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GUD & MILJØET 

Hva sier Bibelen? 

 

Forfatteren Kjell Arne Norum sier at Det har vært viktig 

for meg å få fram at gleden over skaperverket er en 

drivkraft til handling. 

I tillegg til bibelstoffet inneholder boka en del sider om 

jordens tilstand i dag med tanke på forurensning, bruk 

og overforbruk av ressurser, klimaendringer og 

dyrevern og artsmangfold. 

Boka er utstyrt med en samtaleplan. 

 

Verbum skriver om boken: 

"Er det plass til gleden over skaperverket til tross for varslet klimakrise? 

Hva kan inspirere oss til å ta bedre vare på kloden slik at naturen blir en kilde til glede 

også for de neste generasjonene? 

Stilt overfor slike alvorlige spørsmål, er det grunn til å la seg inspirere av Bibelens 

formidling om skaperverket, mener Kjell Arne Norum. 

Et positivt syn på menneskeverdet og skaperverket vil forme våre holdninger og 

motivere til handling. 

Gjennom bibeltekster, salmevers og dikt belyser forfatteren både gleden og alvoret ved 

et særdeles aktuelt tema." 

 

Verbum forlag. Koster kr 298,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


