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Stockholm den 7 september 2019
Kära vänner!
När denna hälsning skrivs har vi lagt ännu en sommar bakom oss. Även om vi väl ibland
önskar att vi kunde hålla kvar sommaren ett tag till, får vi glädja oss över dagarnas höga luft,
trädens färger, frukt som mognar, och allt vad det nu är som gör sensommarens annorlunda
skönhet så säregen.
Vi ser också tillbaka på sommaren som gått, och jag önskar att ni fått uppleva sådant som ni
gärna hämtar fram ur minnenas skattkammare. Själv kommer jag att ägna det här nyhetsbrevet åt den sommarkurs i augusti som för mig blev just en sådan upplevelse som på många
sätt kom att sätta sin prägel på sommaren. Som jag nämnde i mitt förra brev, handlade den
om Johannesevangeliet, och detta evangelium blev min dagliga följeslagare under en ganska
lång tid när kursen skulle förberedas. Samtalen med Jesper Svartvik blev många och långa,
och det kändes som om evangeliet bara växte i höjd och vidd under förberedelsernas gång.
Vad skulle vi särskilt lyfta fram under de få dagar vi hade till vårt förfogande, och hur skulle vi
göra det?

Det var också mycket roligt för oss att så många hade anmält sig till kursen. Ja, Helsjöns folkhögskola fylldes till bristningsgränsen, och några kunde tyvärr inte beredas plats. Det var första
sommarkursen vi ordnat på sju år, och som jag berättat i tidigare brev, kallade vi den en ”jubileums-sommarkurs”, eftersom det i år är tjugo år sedan Jubileumsfonden instiftades. Några av
deltagarna på kursen var med från allra första början, och åtskilliga har sedan deltagit i tidigare
sommarkurser, så det blev många kära återseenden. Men naturligtvis var vi lika glada över alla
dem som kom för första gången och som vi hoppas få träffa fler gånger i olika sammanhang.
Som sig brukar när ett
jubileum firas ägnade
vi en kväll åt ”blicken
tillbaka och blicken
framåt”. Vid det tillfället, den 13 augusti,
höll Jubileumsfondens
styrelseordförande,
Lars-Åke Spånberger,
ett tal som utgör en
fin sammanfattning av
denna tillbakablick och
av den framtidsvision
som vi bär vidare mot
kommande år. Därför
vill jag gärna återge
hans tal i detta nyhetsFlygbild över Helsjöns folkhögskola.
brev. Jag känner stor
(Helsjöns folkhögskola ©.)
ödmjukhet inför alla goda
ord han uttalar, men jag
vill verkligen understryka
den tacksamhet han uttrycker mot er som möjliggjort denna verksamhet under tjugo år, och
som gör att vi med tillförsikt kan se fram emot att fortsätta vårt arbete.
Därmed lämnar jag ordet till Lars-Åke:

Jubileumsfonden 20 år!
Det är inte bara en jubileumskurs vi är med om, det är också ett jubileumsår. I mitten av februari i år fick många av er ett brev med rubriken 2019 – ett bemärkelseår. Det var vår vice
ordförande, Jesper Svartvik, som författat detta brev som vi alla i Styrelsen ställde oss bakom. I brevet beskrevs Jubileumsfondens verksamhet genom åren och brevet innehöll också
en inbjudan att få vara med och stödja fondens fortsatta arbete med en ”Jubileumsgåva”.
Nära nog samma dag som brevet skickades ut började gåvorna strömma in. Så pågick det
sedan ända fram till för någon månad sedan. Det blev ett gott resultat. Många har bidragit.
Kanske med 100 kr, 200 kr, 500 kr, i vissa fall med 1000 kr eller mer, tillsammans med en
och annan riktigt stor gåva. Märkta med ”Jubileumsgåva” kom det in nästan 145 000 kr. Utöver detta kom det under denna period in ca 30 000 kr ytterligare, alltså ungefär 175 000 kr!

Eftersom jag förmodar att många av givarna sitter här just nu, så vill vi i styrelsen framföra
ett stort och varmt TACK! Era gåvor gör det möjligt för fonden att leva vidare ett tag till. Fonden är ju helt beroende av att det finns människor som vill att fonden ska leva vidare och är
villiga att hjälpa till med det.
Det som utmärker vår jubileumsfond är dess teologiska fokus och djup, fast förankrad i kristen tro – i ödmjuk och respektfull dialog med en levande judendom. Det finns andra goda
organisationer som arbetar i samma riktning, en del utifrån kristet perspektiv med intresse
för landet Israel och det judiska folket. Det finns även en del judiska organisationer som varit med att bygga upp landet Israel. Samarbetsrådet för Judar och Kristna finns ju också och
ingår i en internationell organisation, ICCJ (International Council of Christians and Jews),
som i år hade sin årliga konferens i Lund i början av juni.
När Göran Larsson fyllde 50 år, så startades en insamling för att uppvakta honom. Insamlingen överträffade alla förväntningar. Frågan blev då hur dessa pengar kunde användas
på bästa sätt. Då föddes tanken på Jubileumsfonden och dess första projekt - utgivandet av
boken Jossel Rakovers samtal med Gud. Allt gick bra, boken gick åt och fonden växte.
Många här i Sverige tyckte nu att Göran var långt borta, ville få ”hem” honom till Sverige och
inte minst tillbaka till Jerusalem. Så föddes tanken – tänk om Fonden kunde anställa honom,
i alla fall på deltid. Om vi går ihop, några människor, och förbinder oss att stödja Fonden regelbundet så kanske det skulle fungera. Det var då vi fick frågan av Anita Taranger som då
satt i styrelsen om vi kunde ställa upp. Självklart, det gjorde vi gärna - liksom uppenbarligen
många andra. Och Göran fick en anställning. Så har det rullat på. Snart utkom fler böcker,
en ny utgåva av Uppbrottet, denna otroligt rika källa till en sund bibelförståelse, och sedan
Tid för Gud, Fönster mot Gud och nu senast - men förhoppningsvis inte sist – Judarna, Ers
Majestät!
På senare år har fonden fått verka
också internationellt. Göran är ju
känd i hela världen. En av hans
elever från Jerusalem är numera
rektor för Lutherska Teologiska
Seminariet i Hong Kong. Han
frågade om Göran kunde tänka
sig bli professor där i ämnet Judiska studier och vara med och
bygga upp verksamheten kring
detta ämne. Göran har varit där
regelbundet i fem år nu. Och han
kan göra det tack vare fonden och
dess givare, alltså oss! Så har det
arbete som begynte för 20 år sedan nu fått ringar på vattnet, från
bokutgivningen i liten skala till ett
Modell av forntida Jerusalem avtäcks och förevisas
betydelsefullt internationellt arbeinför eleverna i Hong Kong. Modellen orsakade stort
te med konsekvenser inte bara i
intresse. Förlagan är gjord av Ingemar Eklöv på
Hong Kong och Kina utan för hela
Hållandsgården i Jämtland.
Sydostasien. Seminariet har nämligen studenter från många länder som sedan återvänder hem som präster eller lärare, med
nya kunskaper i den kristna trons judiska rötter och ett annat sätt att förstå bibeltexter, och
detta bär sedan frukt i undervisning och predikningar.

Så har vi dessa sommarkurser på Helsjön. Snart blev också de en del av Fondens arbete,
här på Helsjön med dubblering i Skellefteå eller Älvsbyn. Någon gång också på Öland. De
här kurserna är unika. Det finns gott om sommarkonferenser – också med Israelintresse;
en del drar mycket folk och det är jättebra att de finns. Det finns också en del akademiskt
inriktade kurser. Helsjön har både – och. Det är både folkbildning och fortbildning, tillgänglig
för alla med sin bredd – men också med ett nästan omätbart djup. Det finns inget annat ord
än just – unikt!
Helsjökurserna – Göran och Jesper i samverkan – fantastiskt att vi är här igen, och att det
blev en jubileumskurs! Ett bättre sätt att fira fondens 20 år finns nog inte. Jag tror inte att vi
alltid är medvetna om hur kvalificerade föreläsare vi har på de här kurserna. De tillhör eliten
av bibelforskare, de nämns med stor respekt, inte minst i den judiska världen, i Sverige som
jag hört, och även runt om i världen vad jag förstår. Det är en otrolig förmån att de finns här
också. Trevliga och mänskliga, glada och öppna som de är. Sitter med vid våra måltider,
finns tillgängliga för alla våra knepiga frågor.
Nu vill vi förstås att fonden ska leva vidare. Göran är fortfarande anställd på halvtid. Och
han har inga andra planer än att jobba vidare, både i Hong Kong och i Sverige. Vi hoppas
han också fortsättningsvis får uppdrag att hålla föredrag i församlingar eller fortbildningsdagar för präster, diakoner, lärare, församlingspedagoger och andra medarbetare.
Stipendier ska vi nog fortsätta med. Vi har understött några unga studenter med bidrag.
Särskilt en person har vi stött ett par gånger, vilket hjälpt henne på vägen att bli antagen
som doktorand i Lund. De årliga resorna omkring Italiens judiska historia som Göran gjort
tillsammans med Sonia Schlossman kommer säkert också att fortsätta.
Och fonden har sin bokserie som vi hoppas får en fortsättning.
I huvudsak existerar fonden på de gåvor som kommer in. Vi är otroligt tacksamma över dem
som troget och regelbundet understödjer fonden med sina gåvor. Ett stort glädjeämne! Nu
inbjuder vi alla som kan och vill att stödja fonden. Vi behövs alla om detta viktiga arbete ska
fortsätta.
Lars-Åke Spånberger
* * *
Till sist vill jag kort nämna några punkter i höstens program.
I oktober kommer jag att vara i Hong Kong om inget oförutsett händer i den oroliga tid som
råder där. Men innan dess kommer jag att besöka Hertsökyrkan i Luleå den 13-15 september.
Helgen börjar på fredag kväll kl. 18 och fortsätter sedan på lördagen med föredrag kl. 10, kl. 13
och kl. 18. På söndagen predikar jag i gudstjänsten kl. 11. För närmare upplysningar går det
bra att kontakta Margareta Granström, tel. 072-7187785;
margareta.granstrom@bredband.net.
Följande helg predikar jag i gudstjänsten i Uddevalla kyrka söndagen den 22 september kl. 11
och håller sedan ett föredrag i Mikaelsgården kl. 13.
På måndag kväll undervisar jag i Pingstkyrkan kl. 18-21. För närmare upplysningar,
se http://www.uddevalla.pingst.se/motesplatser/israelgruppen.

Jag besöker Åhus den 28 november, där jag ska hålla ett föredrag i Åhus frikyrka, Yngsjövägen 11, kl. 19. För närmare upplysningar går det bra att kontakta Birgitta Dérand,
tel. 044-243328; derand@tele2.se.
Till sist vill jag redan nu nämna att nästa års kunskapsresa kommer att gå till Sicilien den 2-9
maj. För närmare upplysningar, kontakta Ulla Terling, Månadsvägen 44, 17742 Järfälla; tel.
070-4978978; ulla.terling@gmail.com, och Sonia Schlossman, sonia@romajudaica.nu.
De varmaste sensommarhälsningar med alla goda önskningar inför hösten,
Er tillgivne

P.S. Ibland har läsare av dessa nyhetsbrev har frågor och kommentarer. Skicka i så fall
dessa direkt till mig på min e-postadress goran.larsson@judiskkristnarelationer.se. Om
ni trycker på svarsknappen till själva nyhetsbrevet, det som vi skickar ut via e-post, kan det
hända att ert meddelande blir liggande i en obevakad brevlåda.
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