Niels Peter Jacobsen - yderst til venstre - var senest i
Palastina i august i år. Her var han med i en Iille deleqation,
som besøgte den lutherske kirke i Bethlehem. Privatfoto.

Foredrag følges måske

af sognerejse
RØDDING: Man kan høre
om Israel og Palaestina ved
to foredrag i sognehuset
Arken i Rødding og måske
endda også komme ud at
rejse. Hvis der er interesse for det, vil foredragene
nemlig senere blive fulgt op

er måske etforkert narm at

bruge om omvæIbringerne,
for det er langt fra sikkert,
at sommeren er på vej til
den arabiske verden. KIimaforandring er en bedre
metaforfor den uro, der
hersker i området.

af en sogrrerejse til Israel
ogPalæstina.
Foredragsholderen ved
detfurste foredrag i morgen, tirsdag den 19. september kl. 19, er den lokale sognepræst Niels Peter Jacobsen, som også er formand

for foreningen Betlehems
Venner Hanvil give en introdul<tion til landet, historien, religionerne og kon-

flikten.
Onsdag den 23. oktober

vil Leif Vestergaard, der er
tidligere sognepræst i Viby ved Århus, fortælle om,
hvad man kan se og opleve
på en tur til Israel og Palæstina. Han er en erfaren
rejseledeq der har stået i
spidsen for mange ture til
det hellige land og er også

medforfatter og redaktør til
bogen >En guide til palæstinensisk kristendom<, som

udkomtidligere

iar

I de to foredrag vil foredragsholderne gøre status
over situationen i Mellemøsten. Det Arabiske Forar

lkke tegn på forår
Niels Peter Jacobsen skriver

i kirkebladet:
>I Betlehem er der ikke
mange forårstegn. Den politiske situation kan i bedste fald beskrives som uændret. Der pladægges konstant nye bosættelser - også

i områdetomkringBeflehem. En del af de mest rabiate bosættere furer sig aggresivt frem med chikanerier og hærværk. Også fra
ofliciel side lægges mange

praktiske forhindringer

i

vejen for palæstinensernes
daglige liv ogfærden.
Til trods for det er der
mennesker i BeUehem, som

modigt, stædigt og kreatft't
arbejder for at uddanne unge palæstinensere og bygge
et

civilsamfimd op, som kan

fimgere, nar der engang bliver en løsning på konflikten. Palæstina er absolut et
besøg værd - og det er ikke

farligt.<
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