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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.
Anne Hylland og Øyvind Kirkhus deltok på samling med øvrige vennskapsbyer i Sarpsborg
17.3.
Helene representerte Nablusforeningen hos Soroptmistene i september 2018. Fortalte om
Nablus og foreningen.
I tillegg inviterte vi til følgende åpne møter:
● Foredrag av Mads Gilbert om sitt mangeårige arbeid i Gaza ifm årsmøtet 28.2
● Konsert med Eddie Andresen, Elisabeth Barstad, Øystein Bru Frantzen og Hege
Haraldsen 11.6
● Foredrag av Ayed Abu Eqtaish om palestinske barn i israelsk fangenskap 10.10

Nablusnytt, nettsiden og Facebook
Det er i 2018 sendt ut en u tgave 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 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 457 medlemmer på Facebook.
Nettsiden oppdateres etter behov og anses som en viktig informasjonskilde for medlemmer

og andre interesserte.

Medlemsutvikling
Nablusforeningen hadde ved utgangen av 2018 113 betalende medlemmer. Dette er en
nedgang i forhold til i fjor.
Medlemskontingenten er fremdeles kr. 200,- for ordinære medlemmer og kr. 100,- for
pensjonister/studenter.

Prosjekter og aktiviteter
Skolene Tastaveden, Austbø, Kristianslyst og Gosen fortsetter arbeidet med
vennskapsskolene i Nablus. Skolene er innvilget midler t.o.m 2020, 33 333,- per skole per
år. I 2018 ble midlene brukt til delegasjonsbesøk i slutten av september fra våre
vennskapsskoler, samt representanter for skolekontoret i Nablus. Hver av
vennskapsskolene sendte én lærer og én elev, til sammen 10 gjester. Vi hadde et godt og
variert program i besøksuka, blant annet deltakelse på psykisk helse-dag på Tastaveden,
animasjons-workshop og besøk på rådhuset og skolesjefens kontor med påfølgende
middag. Austbø skole arrangerte grillfest og båttur på Lundsvågen naturskole og vi deltok i
feiring av jubileum på Gosen skole. Uka ble avsluttet med buffet, dans og sang på
Kristianslyst skole. Deltakere både fra Nablus og Stavanger var svært fornøyd med besøket
og holder ellers kontakt via e-post og sosiale medier gjennom året.

Lærerikt besøk hos skolesjef Jørn Pedersen og stab 

Glade ungdommer på båttur i Lundsvågen

Jæren Folkehøgskule
Fem studenter fra An Najah National University ble i tillegg til arkitekt Naseer Arafat invitert
til den nå tradisjonsrike internasjonale uka ved Jæren Folkehøgskole. Tid for besøket var
denne gangen skjøvet fra november til februar året etter. Besøket varte fra 27 februar til 6.
mars.
Kian Reme holdt i forkant et innføringsforedrag om Palestina og Nablus samarbeidet for
elevene ved skolen.

Internasjonal dag for fred ble feiret sammen med den palestinske gruppa.

Programmet på Jæren Folkehøgskole besto av foredrag ved Naseer, presentasjoner av
ulike tema fra Nablus/Palestina ved studentene fra Nablus. I tillegg deltok de i kor, folkedans
og ulike fritidsaktiviteter som tilbys på skolen. Mads Gilbert besøkte skolen og holdt et
engasjerende foredrag om arbeidet i Gaza.
En dag deltok de i dramakurs på UiS. De fikk også med seg årsmøtet og møtet med Mads
Gilbert i Nablusforeningen.
En dag var det lagt inn omvisning i Stavanger med besøk på Oljemuseet, og siste dag fikk
de båttur til Lysebotn med stopp i Flørli hvor de fikk erfaring med Turistforenigens tilbud til
friluftsliv gjennom de åpne hyttene.
Mandag var som vanlig satt av til åpen kulturkveld på Jæren folkehøgskole

Naseer Arafat hadde i tillegg eget program hvor han deltok på årsmøtet i Støttegruppa for
Palestinske studenter, samt hadde møter med Lærdal Medical, Oljemuseet og varaordfører i
Stavanger.
Oppholdet var sponset av Inge Steenslands Stiftelse.

Universitet samarbeid
Universitetet i Stavanger (UiS) fikk fra 2016 Erasmus+ stipend i Drama og interkulturell
kommunikasjon. Nablusforeningen har vært en viktig samarbeidspartner med UiS for å få på
plass dette prosjektet. Nablusforeningen bidrar også med praktisk tilrettelegging knyttet til
studentutveksling fra Nablus. Prosjektet ledes av dramapedagog Anna Songe Møller.
Erasmus+ stipendet ga rom for at seks studenter fra Nablus våren 2018 kunne ta halvårs
utdanning i Drama og interkulturell kommunikasjon ved UiS. En av dem fikk ikke visum,

dermed var det fem studenter som i praksis gjennomførte studiet ved UiS våren 2018.
Prosjektet var i forkant utvidet til et konsortium bestående av Høgskolen på Østfold og
Høgskolen på Vestlandet i tillegg til UiS. UiS var prosjektkoordinator. Lærere fra samtlige
høgskoler og universitet besøkte Nablus og An Najah i 2017, og våren 2018 studerte 3
studenter ved Høgskolen i Østfold og tre studenter ved Høgskolen på Vestlandet drama, i alt
11 studenter fordelt på de tre lærestedene.
Basert på de gode erfaringene har UiS ønsket å utvide samarbeidet med Nablus til flere
fagområder. Det ble derfor i september gjennomført et delegasjonsbesøk til An Najah der
flere fakultet var representert. Delegasjonen var ledet av varaordfører Bjørg Tysdal Moe og
prorektor ved UiS Dag Husebø. Nablusforeningen bidro med planlegging og praktisk
tilrettelegging. Delegasjonsreisen vurderes som svært vellykket, bl.a fordi den resulterte i en
intensjonsavtale mellom de to universitetene. UiS planlegger nå en ny reise i januar 2019 for
å operasjonalisere intensjonsavtalen.

TAP- The Art Project
TAP (The Art Project) er Nablusforeningens utveksling av kunstnere fra Nablus-regionen og
Stavanger. Prosjektet legger til rette for to måneders opphold i de respektive byene.
Samarbeidsavtale er signert mellom kunstakademiet ved AnNajah, Cultural Heritage
Enrichment center ved Naseer Arafat, Nablusforeningen, kunstnere som har deltatt i
utvekslingsprogrammet og aktuelle parter i Stavanger (Stavanger kommune, Rogaland
kunstsenter). Siden starten i 2013 har i alt fem kunstnere deltatt: Agnes Btffn, Signe
Christine Urdal og Hege Haraldsen fra Stavanger, og Isra Issa og Nemer Sartawi fra Nablus.
TAP-kunstner i 2018 var Hege Haraldsen. 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 besøkte Nablus i perioden april og mai. Der arbeidet hun med kunstprosjektet "I
am Also You", portrett-fotografier av kvinner og menn hun møtte i Nablus. Hun traff andre
kunstnere - blant dem forrige utvekslings-kunstner Nemer Sartawi - og holdt foredrag og en
utstilling på An-Najah University.
Etter oppholdet arbeidet Hege videre med "I am Also You", og Nablusforeningen støttet
publiseringen av en katalog om prosjektet. Hege presenterte prosjektet og fortalte om
oppholdet i Nablus under en konsert/visning, hvor også Elisabeth Barstad, Eddie Andresen
og Øyvind Bru Frantzen deltok. Disse tre var Nablusforeningens utsendte musikere til
kulturfestivalen i Nablus i 2018.
TAPs pilotperiode er over, og Nablusforeningen håper kunstnerutvekslingen kan
videreføres. Foruten å søke midler fra legater og fond, har foreningen opprettet en egen
Vipps-konto, hvor de som ønsker det kan bidra: Nablusforeningen, TAP - The Art Project
#13425
Les mer om TAP på https://taptheartproject.wordpress.com

Utdanning av kokker
heretter kalt “kokkeprosjektet”, har sitt utspring i et samarbeidsprosjekt mellom Mariam
Hashim Centre( MHC) i Nablus, “Chefs for Peace” i Jerusalem, en kokkeskole i Netanya,
Godalen og Jåttå vgs i Stavanger, Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune.
Prosjektet ble finansiert av Unesco Norway. Dette prosjektet ble avsluttet i 2015 da det ikke
ble gitt videre finansiell støtte. I etterkant har MHC og Nablusforeningen blitt enige om et
fortsatt samarbeid om om videreutvikling av kokke-/og servitørutdanning i Nablus. Med
støtte fra Inge Steenslands stiftelse, gjennomførte vi en workshop på MHC i 2016, med to
faglærere fra henholdsvis Godalen og Jåttå vgs. Opplegget var så vellykket, at en ble enige
om å søke videre støtte med tanke på et utvidet samarbeid. Prosjektkomiteen i
Nablusforeningen, besluttet å sende Øyvind Kirkhus fra Nablusforeningen og Iver Jan Leren
fra Fylkeskommunen, til Nablus i 2018, for å ha møter med palestinske
skolemyndigheter.Etter å ha konstatert at det er full støtte hos samtlige av disse, ble det
bestemt å søke midler til oppstart i 2018 til The Representative Office of Norway to the
Palestinian Authority. Tilbakemeldingen fra kontoret pekte imidlertid på at søknaden burde
forbedres og at det sendes inn ny søknad for 2020.

Bildet er fra avslutningssermonien for et kort kokkekurs i Nablus i 2016

Kulturfestivalen i Nablus
Nablus Cultural Festival er en ganske ny del av samarbeidet mellom Stavanger kommune
og Nablus. I 2018 deltok Nablusforeningen for tredje gang med tre musikere: Øystein Bru
Frantzen, Elisabeth Barstad og Eddie Andresen. Til festivalen kom også deltakere fra andre
vennskapsbyer og venneforeninger i Europa og Amerika. De tre konsertene til “The
Norwegian Band” ble holdt i gamlebyen, i New Askar flyktningleir, og i oldtidsbyen Sebastia.
Øystein Bru Frantzen er en erfaren musiker med lang fartstid fra Palestina. Elisabeth
Barstad er fløytist, og Eddie Andresen er en allsidig perkusjonist. De to spilte sammen med
Øystein og med studenter ved Edward Said-fakultetet ved An Najah i Nablus.
I juni holdt de tre musikerne en konsert i Stavanger, koblet med en presentasjon av
kunstboken som TAP-kunster Hege Haraldsen laget etter endt opphold i Nablus.

Fra den siste konserten, i Sebastia.

Festivalens nettside: www.nablusfestival.org

Miljøprosjektet CO2
CO2 prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger kommune og Nablus, vedtatt av bystyret i
2007. Prosjektet finansieres av CO2 skatt fra kommunens flyreiser og følges opp av Anndi,
Maria og miljøavdelingen i Stavanger kommune.
Rapporteringsrutinene er nå på plass, ikke minst takket være iherdig påtrykk fra Torunn
Møllerhaug Tysvær i kommunens miljøavdeling og Nablusforeningens oppfølging. Maria og
Anndi hadde en grundig gjennomgang av rapporter og gjennomførte befaring med samtlige
områder med Abdel Aker Afo og parksjef Raed Yaish i april. Mer enn 600 trær ble plantet ut i
løpet av året. Rapport er sendt Stavanger kommune.
Det er stor entusiasme for prosjektet i Nablus. Her har en fått engasjert studenter og andre i
sivilt samfunn med planting og møter om miljøbetydningen av dette.
Også i Nablus utsettes mange nyplantinger for utstrakt hærverk. Trærne søkes erstattet
umiddelbart, og forebyggende tiltak gjennomføres ved foredrag og deltakelse.
Det er lenge siden Stavanger kommune har inspisert prosjektet, og det arbeides fra Nablus
og fra Nablusforeningen for at representanter fra kommunens miljøavdeling skal delta.

Maria i trehospitalet

Det plantes langs veiene og i rundkjøringer da dette er land som disponeres av kommunen.

Fagforeningskontakt
I april 2017 sendte den palestinske fagbevegelsen en invitasjon til LO i Rogaland og
Stavanger. Etter at LO-sekretæren Øystein Hansen fikk plass på Stortinget, er Eirin Sund
ansatt som ny LO-sekretær i Rogaland. Sammen med Per Jo Jenseg fra Stavanger LO har
vi hatt flere møter, der intensjonen er å gjennomføre en faglig delegasjonsreise i 2019.

Delegasjoner til og fra Nablus
April: Deltakelse på Nablus Cultural Festival
September: UiS- delegasjon til Nablus. Andre prosjekter følges opp
Februar- Mars: Studentdelegasjon fra Nablus til Jæren folkehøgskole
September- oktober: Skoledelegasjon fra Nablus

Oppsummering
Som det fremkommer ovenfor har 2018 vært et aktivt år for Nablusforeningen og styret
vurderer foreningens resultater i 2018 som gode, både mht. gjennomførte aktiviteter,
økonomi og medlemsutvikling.
Utover de vel etablerte samarbeidsprosjektene knyttet til skole og kultur er vi spesielt tilfreds
med at det nå planlegges et bredere samarbeid mellom universitetene i Stavanger og
Nablus.
Situasjonen for befolkningen i Palestina blir dessverre stadig vanskeligere, og styret
vurderer foreningens arbeid som tilsvarende viktigere i tiden som kommer.

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 og
kokkeprosjektet.
● Jæren folkehøgskole for samarbeid og bidrag gjennom å gi opphold til studentene fra

An Najah og ta dem inn i sin skoleplan.
● Universitetet i Stavanger for godt samarbeid.
● Austbø, Gosen, Kristianslyst og Tastaveden skole for godt og inspirerende
samarbeid.
● Alle som har mottatt våre gjester fra Nablus med stor gjestfrihet.
● Alle medlemmer, spesielt alle som har bidratt som ressurser og støttespillere, fadder
for studentene og økonomisk støtte både i form av medlemskontingent og til ekstra
tiltak for studenter og andre.
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