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Møtevirksomhet
Det har vært 11 styremøter og i tillegg har de enkelte prosjektene hatt egne arbeidsmøter for å
planlegge sine områder.
Helene Berge Galta deltok på årsmøtet til Vennskap Nord-Sør i Oslo 25. mars.
Årsmøtet ble holdt 20. februar kl. 19.00 på Cafe Sting.
I tillegg inviterte vi til åpne møter på Sting med Vera Halvorsen fra Kirkens Nødhjelps ledsagerprogram
24.8 og med advokatene Brygfjeld og Hadler om barn under okkupasjon og internasjonal rett 15.11.
Nablusnytt, nettsiden og Facebook
Tormod Eikill har vært redaktør og ansvarlig for Nablusnytt og for nettsiden. Det er i 2017 sendt ut to
utgaver av Nablusnytt. Vi har en god avtale med trykkeriet, og selv om mye nå foregår online, er det
viktig å fortsette å gi ut Nablusnytt i dette formatet.
Facebook administreres av flere personer og fungerer som et godt kontaktnett mellom medlemmer og
styret. Det meste skrives her på engelsk og er således også et kontaktpunkt mellom Stavanger og
Nablus. Vi har prøvd å unngå direkte politiske konfronterende saker. Vi har i dag 398 medlemmer på
Facebook.
Nettsiden har vært oppdatert ganske ujevnt. Den blir fort glemt og fokuset blir lagt på Facebook-siden.
Det har vært litt bedre i det siste, etter at flere styremedlemmer har fått tilgang. Facebook fungerer
fortsatt bra, spesielt etter at flere kan legge inn og godkjenne andre sine innlegg. Hovedspråket på
nettsiden er norsk.
Medlemsutvikling:
Nablusforeningen hadde ved utgangen av 2017 153 betalende medlemmer. Dette er en økning på 10
medlemmer i forhold til i fjor. Styret bruker hvert år mye tid på å kontakte ikke-betalende medlemmer. Vi
har i år gjort det mulig å betale med Vipps. Vi taper noen kroner pr medlem på dette, men håper likevel
det blir lettere for medlemmene våre å betale kontingenten sin. For oss er hver et medlem gull verdt.
Medlemskontingenten er fremdeles kr. 200,- for ordinære medlemmer og kr. 100,- for
pensjonister/studenter.
Prosjekter og aktiviteter
Skole
Tastaveden, Austbø, Kristianslyst og Gosen har fått innvilget en ny 4 - årsperiode i
vennskapssamarbeidet med Nablus (2017 - 2020).
Hver av vennskapsskolene fikk tilført ca. 30.000.- i 2017. Disse midlene ble i hovedsak brukt til å dra på
besøk til Nablus i september. Delegasjonen besto av to lærere fra hver skole, to fra skolesjefens stab,
samt Helene og Silje fra styret, og to døtre og to sønner av delegasjonen. I tillegge hadde vi med oss
syv lærere og ansatte fra Erasmus+ prosjektet (se under for mer informasjon om Erasmus+).
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Lærerne fra Stavanger oppgir at de hadde stort utbytte og glede av reisen og at det var spesielt kjekt at
vi hadde med oss ungdommer ned denne gang. Vi besøkte tre av vennskapsskolene som full
delegasjon, mens Qadri Toqan gutteskole fikk besøk av sine venner fra Austbø.
Medlemmer fra delegasjonen gir tilbakemelding om godt utbytte av samarbeidet mellom
vennskapsskolene, kulturelle opplevelser, foredrag og guiding, samt sterke personlige møter. Videre
holder skolene kontakt via e-post og sosiale medier.

Vilde Svela Mjeldheim, Frida Waldow, Fredrik Fyljesvoll og Tord Borg Finnesand svarer villig på spørsmål fra elevene på
Gosens vennskapsskole, Saeb ibn Amer.

Vi ble staselig mottatt på skolene i Nablus - her fra Rafedia, Tastavedens vennskapsskole.
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Jæren Folkehøgskule
Årlig utveksling av studenter fra An Najah National University til Jæren folkehøgskole ble av Jæren
utsatt til mars 2018 grunnet endringer i årsplan for skolen. Nablusforeningen har fått 60.000 kroner til
utvekslingen fra Inge Steenslands Stiftelse. Dette er avsatt til å invitere 5 studenter og Naseer Arafat i
2018. Det har av den grunn ikke vært delegasjon til Jæren i 2017.

Erasmus+
UiS fikk fra 2016 Erasmus+ stipend i Drama og interkulturell kommunikasjon. Prosjektet er en stor seier
for UiS, og har fått stipendet delvis på grunn av samarbeid med Nablusforeningen. Prosjektet ledes av
dramapedagog Anna Songe Møller.

Fra Workshop ved An Najah National University.

Erasmus+ stipendet ga rom for at 5 studenter fra Nablus våren 2017 kunne ta halvårs utdanning i
Drama og interkulturell kommunikasjon ved UiS. Videre ga stipendet åpning for å invitere lærekrefter fra
An Najah University til UiS våren 2017.
Gjennom året ble samarbeidet mellom UiS og høgskolene i Norge utvidet slik at det nå utgjør et
konsortium av UiS, Høgskolen på Vestlandet og Høgskolen i Østfold. Sju lærere og ansatte fra de tre
lærestedene var med i skoledelegasjonen til Nablus i september. De avholdt en tre dagers workshop
med påfølgende forestilling for studenter og lærere ved An Najah. I tillegg ble det utlyst mulighet for 12
studenter, fordelt på de tre lærestedene å studere drama våren 2018. Dramaseminaret ble gjennomført
og 6 studenter ble plukket ut til å søke opphold ved Universitetet i Stavanger. Detaljer om delegasjon og
studier ligger på UiS nettside.
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Møte med rektor Maher Natsheh ved An Najah Universitetet. Fra venstre: Mette Bø Lyngstad, Anna Songe-Møller, rektor
Maher Natseh, Anne Liv Fossbråten

TAP- The Art Project
TAP er et utvekslingssamarbeid for kunstnere fra Nablus og Stavanger. Prosjektet tar sikte på en
utveksling av kunstnere i et to måneders opphold i de respektive byene. Samarbeidsavtale er signert
mellom kunstakademiet ved An Najah University i Nablus, Nablusforeningen og aktuelle parter i
Stavanger (Stavanger kommune, og Rogaland kunstsenter). Siden starten i 2013 har i alt fire kunstnere
deltatt: Agnes Btffn og Signe Christine Urdal fra Stavanger, og Isra Issa og Nemer Sartawi fra Nablus.
TAP-kunstner i 2018 er Hege Haraldsen, som i vår etter planen reiser til Nablus for et to måneders
opphold. Haraldsen har en bachelor i fotografi fra RMIT University i Melbourne, Australia, og har - ved
siden av egen kunstneriske karriere - utviklet Arthou, en internasjonalt orientert plattform for kunstnerisk
samarbeid og promotering av kunst. Hun besøker Nablus i perioden mars - april. Vi vil knytte henne opp
mot musikerne som skal opptre under kulturfestivalen i april og se om også hun kan bidra med et
prosjekt der.
Karin Sunderø, møtte Nemer Sartawi da hun besøkte Nablus som en del av Stavanger-delegasjonen i
september. Kunstneren fortalte at han - sammen med andre kunstnere og ansatte ved akademiet i
Nablus - har dannet en kunstnergruppe som opererer aktivt i Nablus-området. Han uttrykker at han har
hatt stort utbytte både faglig og personlig av oppholdet i Stavanger, og han er klar for oppgaven som
vert for stavangerkunstneren som besøker Nablus våren 2018.
Karin Sunderø og Anndi Lomeland Jacobsen møtte også dekanen for kunstakademiet, Dr. Ghawi
Natsheh, for å diskutere akademiets rolle i utvekslingsprosjektet. Han ga forsikringer om at TAP er
interessant for akademiet og følger opp forpliktelsene i avtalen med fri bolig og en kontaktperson som
stavangerkunstneren kan benytte seg av. Han er også interessert i at kunstneren holder foredrag eller
workshop for studentene, og vil legge til rette for det.
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TAPs pilotperiode med to utvekslingskunstnere fra hver by er nå over, og Nablusforeningen har
besluttet at prosjektet skal videreføres. Foruten søknader til legater og fond, har foreningen opprettet en
egen Vipps-konto, hvor de som ønsker det kan bidra: Nablusforeningen, TAP - The Art Project #134259

Hege Haraldsen er valgt som TAP-kunstner 2018. Hun gleder
seg til oppholdet og til å møte kollegaer i Palestina.

Les mer om TAP på https://taptheartproject.wordpress.com
Utdanning av kokker
Nablusforeningen gjennomførte i 2017 et forprosjekt med det mål å etablere en kokkefaglig utdanning
på videregående nivå/fagbrev for unge kokker i Nablus og nærliggende kommuner. Til forprosjekt i 2017
fikk vi kr 45.000 fra Inge Steenslands fond.
Prosjektkomiteen besluttet å sende nestleder Øyvind Kirkhus og prosjektleder Iver Jan Leren til Nablus
for å klargjøre hvorvidt vi har støtte for prosjektet hos lokale og nasjonale aktører og
myndighetspersoner. Etter å ha konstatert at det er full støtte hos samtlige av disse, ble det bestemt å
søke midler til oppstart i 2018. Søknaden ble levert inn 6. oktober, og når årsplanen skrives venter vi
enda på svar.

Bildet er fra avslutningssermonien for et kort kokkekurs i Nablus i 2016
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Nablus Cultural Festival
Nablusforeningen deltok på Nablus Cultural Festival også i 2017. Festivalen er en del av samarbeidet
mellom Stavanger kommune og Nablus. Festivalen har som mål å tilby folk i Nablus muligheten til å
presentere et vidt spekter av internasjonal kunst så vel som å gi folk fra utlandet anledningen til å
oppleve lokal palestinsk kunst, kultur og levemåte. Konsertene ble holdt i gamlebyen og i Askar
flyktningleir. Til festivalen kom også deltakere fra andre vennskapsbyer og venneforeninger i Europa og
Amerika. Fra Lille i Frankrike kom en delegasjon på 20 deltakere.Nablusforeningen inviterte musikerne
Øystein Bru Frantzen er en erfaren musiker med lang fartstid fra Palestina. Han er en ressurs for
Nablusforeningen siden han er godt kjent og snakker arabisk. Fjorårets inviterte artist, Liv Runesdatter,
deltok i tillegg på eget initiativ, og bidro med det til å oppfylle et av Nablusforeningens viktigste mål - å
skape kontakt på grasrotnivå. I tillegg deltok Nablusforeningens leder Tormod Eikill som musiker på
festivalen.
Hanne Vasshus og Øystein Bru Frantzen til å delta på festivalen. Hanne Vasshus var årets
stavangerkunstner i 2016, og er en levende og jordnær sanger som fenget mange med sin stemme, sitt
gode humør og latter.
Under kulturfestivalen fikk musikerne anledning til å samarbeide med lokale kunstnere og institusjoner
som Academy of Art ved An Najah National University i Nablus.
Festivalens nettside: www.nablusfestival.org

Fra konserten med Hanne Vasshus, Tormod Eikill og Øystein Bru Frantzen
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Turisttur
I forbindelse med kulturfestivalen arrangerte Nablusforeningen også en turisttur med 15 deltakere.
Øyvind Kirkhus og Anndi Lomeland Jacobsen var reiseledere. Hanne Vasshus og Tormod Eikill deltok
på turen i etterkant av deres opptredener på festivalen. Utover oppholdet i Nablus besøkte vi Jericho og
Dødehavet, Betlehem, Hebron og Jerusalem. I alt nitten personer fra ulike steder i landet deltok i turistturen.

Her er gruppen samlet på Oljeberget i Jerusalem med utsikt til Haram al-Sharif.

Miljøprosjektet CO2
CO2 prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger kommune og Nablus vedtatt i bystyret i 2007.
Prosjektet, som finansieres med CO2 skatt fra kommunens flyreiser, er fulgt opp av Anndi Lomeland
Jacobsen, Audun Kvinnesland, og miljøavdelingen i Stavanger kommune.
Etter en noe turbulent tid pga. politisk skifte og omrokkering i administrasjonen i Nablus, har den nye
miljøvernrådgiver Torunn Møllerhaug Tysvær tatt tak i de formelle sidene gjennom rapportering og
planskriving.
Dette er fulgt opp av Nablusforeningen både i møte mai 2017 og i september 2017, og det ser ut til at de
formelle rutinene er i ferd med å falle på plass igjen. Det er en utfordring at det ikke foreligger en
administrasjon som kan viderefører prosjekter som dette pga. utskifting etter politisk valg.
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Varaordfører Bjørg Tysdal Moe besøkte Nablus og treplantingsprosjektet i september, sammen med
Elin Gjedrem fra næringsavdelingen, kommunalråd for SV Eirik Faret Sakariassen og Nablusforeningen
ved Kian Reme.

Bjørg Tysdal Moe hjelper til med planting av trær i Nablus.

Fagforeningskontakt
I april sendte den palestinske fagbevegelsen en invitasjon til LO i Rogaland og Stavanger, som
forhåpentlig vil resultere både i et delegasjonsbesøk til Nablus - og til varige prosjekter.

Oppsummering
Styret vurderer foreningens resultater i 2017 som gode, både mht. gjennomførte aktiviteter, økonomi og
medlemsutvikling.
Vi har gjennomført 4 reiser til Nablus i foreningens regi og vært vertskap for 6 studenter fra An Najah
University som var på utvekslingsopphold ved UiS. Det er nedlagt et betydelig arbeid i forberedelse og
søknad om midler til prosjekt for utdanning av kokker og vi håper dette lar seg realisere i 2018.
Situasjonen for befolkningen i Palestina blir dessverre stadig vanskeligere, og styret vurderer
foreningens arbeid som tilsvarende viktigere i tiden som kommer.
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Takk til:
Stavanger kommune ved kulturavdelingen, skoleavdelingen, miljøavdelingen, ordfører og varaordfører
for viktige bidrag, økonomisk og som samarbeidspartner.
● Inge Steenslands Stiftelse for økonomisk bidrag til studentutveksling.
● Jæren folkehøgskole for samarbeid og bidrag gjennom å gi opphold til studentene fra An Najah
University og ta dem inn i sin skoleplan.
● Universitetet i Stavanger, Drama og kommunikasjon for godt samarbeid.
● Austbø, Gosen, Kristianslyst og Tastaveden skole for godt og inspirerende samarbeid.
● Palestinagruppa i Stavanger.
● Dialogsenteret for samarbeid om ulike prosjekter.
● Og til alle som har mottatt våre gjester fra Nablus med informasjon og gjestfrihet.
● Til alle medlemmer, spesielt alle som har bidradd som ressurser og støttespillere, fadder for
studentene og økonomisk støtte både i form av medlemskontingent og til ekstra tiltak for
studenter og andre.

Inge Steenslands Stiftelse
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