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Styremøter
Det har vært ti styremøter i 2016. 83 saker er behandlet. I tillegg har de enkelte
prosjektene hatt egne arbeidsmøter for å planlegge sine områder.
Nablusforeningen, representert av Øyvind Kirkhus og Anita Middelthon var også i
Sarpsborg på nettverksmøte.
Egne planleggingsgrupper har vært i aktivitet for følgende prosjekter:

Kokkeprosjekt
Jan Iver Leren, Rogaland Fylkeskommune, Anne Dorthe Magnus Ask, Godalen
videregående skole, Nina Bente Bjørseth, Anita Middelthon, Anndi L. Jacobsen

UiS: Erasmus+ stipend drama
Trym N Holbæk: UiS, internasjonal koordinator, Anna Songe-Møller: dramapedagog UiS,
Anndi L. Jacobsen: generalsekretær Nablusforeningen.

TAP- The Art Project
Karin Sunderø: Nablusforeningen, Agnes Btffn: kunstner

Nablusnytt, nettside og Facebook
Tormod Eikill har vært redaktør og ansvarlig for Nablusnytt og for nettsida. Det er i
2016 sendt ut to utgaver av Nablusnytt. Det har blitt lagt ut noen nyheter på nettsiden.
Facebook administreres av to 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 i dag 329 medlemmer på Facebook.

Medlemmer:
Nablusforeningen hadde ved utgangen av 2016 144 betalende medlemmer. Dette er en
økning på 27 medlemmer i forhold til i fjor. Mye pga. styret tok et tak med å
ringe/kontakte ikke-betalende medlemmer. Noen nye er også kommet til.
Medlemskontingenten er fremdeles kr. 200,- for ordinære medlemmer og kr. 100,- for
pensjonister/studenter.
Det bør fremdeles være et mål å få flere til å støtte foreningen gjennom medlemskap da
dette er med å avgjøre tilskudd fra kommunen ved sida av støtte til foreningen direkte.
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PROSJEKTER I 2016
Samarbeid med vennskapsskoler
Samarbeidet med vennskapsskoler er hovedsakelig fulgt opp av Helene Berge Galta og
Silje Rostøl Svela. Gosen, Kristianslyst, Tastaveden, Austbø og Gautesete har vært
vennskapsskoler i 2016. Gautesete har også vennskapsskole i Netanya, Israel og gikk ut
av samarbeidet høsten 2016, da det dobbelte samarbeidet med en skole i Israel ble for
vanskelig for Nablus.

Dette var nok en ny erfaring for lærerne og elevene fra Nablus!
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Hver av vennskapsskolene fikk tilført kr 40 000 i 2016. Disse midlene ble brukt til å
invitere lærere og elever fra Nablus hit til Stavanger første uken i juni. Delegasjonen fra
Nablus bestod av 5 lærere og 5 elever, samt Ziyad Sahloub som er skolekoordinator i
Nablus. Hver av vennskapsskolene var representert og vi hadde en travel og innholdsrik
uke sammen. Lærerne var innlosjert på hotell, mens ungdommene bodde i vertsfamilier.
Delegasjonen fikk besøkt alle vennskapsskolene og lærerne fra Nablus hadde forberedt
aktiviteter og foredrag. Særlig populært var dabke-workshop, der de norske elevene
lærte palestinsk folkedans. Delegasjonen var også på besøk hos skolesjefen, der vi fikk et
foredrag om Stavangerskolen og diskutert utdanning og skoleløp i de to ulike landene.
Stavanger kommune inviterte også lærerdelegasjonen på middag fredagskvelden, der
Bjørg Tysdal Moe var vertskap. Ungdommene tilbrakte mye av tiden i vertsfamiliene,
men vi hadde en fin ettermiddag og kveld sammen på Lundsvågen naturskole, der
høydepunktet var tur ut i båt. For øvrig holdt vi flere delegasjonsmiddager i private
hjem, der ansatte på vennskapsskolene og medlemmer i Nablusforeningen deltok i
dugnadsarbeidet. Lærere og elever har utvekslet epostadresser og holder kontakt blant
annet via sosiale medier.
Skoler som søker om og får innvilget søknad om skolesamarbeid perioden 2017-20 er
forespeilet en årlig sum på 35 000. Disse midlene håper vi å bruke til å sende en
delegasjon lærere fra Stavanger til Nablus.

Samarbeid med An Najah, UiS og Jæren folkehøgskole
I kjølvannet av de årlige workshopene i drama på UiS, har UiS fått et internasjonalt
Erasmus+ stipend. Erasmus+ stipendet gir rom for 3 studenter å studereet semester ved
Universitetet i Stavanger over en treårs-periode. Kun en av studentene, ZainaJaber fikk
visum og kom til Stavanger våren 2016.
I september dro en delegasjon fra UiS til Nablus for å styrke samarbeidet og plukke ut
nye studenter til dramafaget våren 2017. Dramaseminar ble gjennomført, og 6 studenter
ble plukket ut til å søke opphold ved universitetet i Stavanger.
I første omgang fikk ingen av studentene visum, men etter klage og diverse brev og
telefoner både fra UiS og Nablusforeningen, ble vedtaket omgjort og alle studentene var
på plass i begynnelsen av januar 2016.
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Her er årets seks studenter endelig kommet fram til Sola.
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Universitetet har fått stipendet blant annet med henvisning til Nablusforeningens lange
samarbeid med UiS og med An Najah National University i Nablus. Likeens har en lagt
vekt på at Stavanger kommune i 20 år har vært vennskapsby med Nablus. Vi er således
for «fødselshjelpere» å regne og forventes å fungere som studentenes «faddere» her i
Stavanger.
Det ga oss en utfordring i starten å kartlegge hvor studenttjenesten på UiS hadde rutiner
for mottak, og hvor vi i Nablusforeningen måtte trø til.
Vi regner med at ansvarsfordelingen avklares til neste kull kommer. Allerede nå har vi
fått besøkshjem til de seks studentene, og for å bøte på dårlig økonomi for studentene,
etterlyser vi medlemmer som kan tenke seg å bidra med noe lommepenger.

Det årlige studentbesøket til Jæren folkehøgskole
Også i år har vi hatt delegasjon fra An Najah til Jæren folkehøgskole. Budsjettet ga bare
rom for 5 studenter i tillegg til reiseleder Naseer Arafat mulighet for å komme.
Delegasjonen ble gjennomført etter samme mal som før. I år fikk studenten en dag på
musikk/dans /drama ved Kongsgård Videregående skole. Studentene bidro med innlegg
om ulike tema fra Nablus. Solidaritetsfesten/ kulturkvelden var godt besøkt.

Fra kulturkvelden.
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Det var lagt opp et tett program for Naseer Arafat. Han hadde møter med de ulike
museene for å få en referansegruppe for eget vitensenter i Nablus. Dessuten hadde vi
møte med Lærdal Medical for å undersøke muligheter for samarbeid innen medisin og
medisinsk utstyr.
Naseer deltok også med foredrag på åpent møte på Sting. Møte var svært godt besøkt.
Likeens hadde han foredrag på institutt for Urban design på UiS. Dette var lite besøkt.

TAP- The Art Project
Prosjektet TAP (The Art Project) er et utvekslings-samarbeid for kunstnere fra Nablusregionen og Stavanger. Samarbeidsavtale er signert mellom kunstakademiet ved
AnNajah Universitetet i Nablus, Nablusforeningen og aktuelle parter i Stavanger
(Stavanger kommune, Rogaland kunstsenter) om utveksling av kunstnere i to måneders
opphold i de respektive byene. Hittil har fire kunstnere deltatt i prosjektet: Agnes Btffn
og Signe Christine Urdal fraStavanger og Isra Issa og Nemer Sartawi fra Nablus.
Finansieringen av TAP har vært krevende, og da vi ikke greide å skaffe midler til
kunstnerutveksling i 2016trådte Agnes Btffn støttende til. Hun betalte for Nemer
Sartawis opphold i Norge, mens Nablusforeningen dekket reisen og Rogaland
kunstsenter bidro med residency i Fridas Hus.
Agnes Btffn har engasjert seg sterkt i TAP og har vært en betydelig ressurs for
Nablusforeningen i samarbeidet. Nemer Sartawi ble valgt på bakgrunn av møter Btffn
hadde med kunstneren da hun var i Nablus og samtaler mellom Sartawi og prosjektleder
for TAP, Karin Sunderø, under en delegasjonsreise i september 2015. AnNajah
Universitetet var dermed ikke involvert i valget av denne kunstneren. Fordelen med
dette er at vi fikk til Stavanger en kunstner som vi visste var svært dedikert, bakdelen er
selvsagt at universitetet ikke føler seg inkludert.
Sartawis Norges-opphold i mai og juni 2016 var svært vellykket. Han besøkte lokale og
nasjonale visningssteder i flere byer, møtte kunstnere og besøkte atelier, og arbeidet
godt med egne kunstprosjekt. Sartawi deltok også i performancefestivalen PAB i Bergen
og holdt utstilling i Rogaland kunstsenter. Kunstneren er aktiv også etter at han kom
tilbake til Nablus, og vi er trygge på at han vil ta på seg oppgaven som vert for framtidige
stavangerkunstnere som besøker Nablus.
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Nablusforeningen fikk nylig epost fra akademiet i An-Najah om at de er positive til at
TAP fortsetter. TAPs pilotperiode med to utvekslingskunstnere fra hver by er imidlertid
over, og Nablusforeningen må avgjøre om prosjektet skal videreføres. Samarbeidet med
universitetet i Nablus er krevende, for henvendelser forblir ubesvarte og vi må ofte
involvere tredjepart (Naseer Arafat) for å få svar. Men kunstnerne som har vært
involvert, har positive erfaringer som det er viktig å videreføre. Forutsatt at foreningen
greier å finansiere prosjektet, anbefales det derfor å fortsette.
Les mer om TAP på https://taptheartproject.wordpress.com

Nemer Sartawi besøkte mange kunstnere og visningssteder for kunst under oppholdet i Norge. Her i
god samtale med Karen og Jens Erland i verkstedet deres.
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Kokkeprosjektet
Vi fikk ikke prosjektmidler til å videreføre kokkeprosjektet fra UNESCO, slik vi hadde
planer om i 2015. Målet er nå å etablere en kokkefaglig utdanning på videregående
nivå/fagbrev for unge kokker i Nablus og nærliggende kommuner. Målet er å få støtte til
dette med midler fra SIU, Senter for Internasjonalisering av Utdanning (som er et
forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet). Arbeidet må gjøres i tett samarbeid
med relevante lokale samarbeidspartnere i Nablus og omegn. Det er sendt en
prosjektskisse til SIU for å avklare om vi vil komme inn under søknadskriteriene for
2017. Målet er å få sendt en endelig søknad høsten 2017.

Kulturprosjektet
Nablusforeningen deltok på Nablus Cultural Festival i 2016. Festivalen er en del av
samarbeidet mellom Stavanger kommune og Nablus, som i 2016 hadde tjueårsjubileum
som offisiell vennskapsby. Festivalen hadde som mål å tilby folk i Nablus muligheten for
å presentere et vidt spekter av internasjonal kunst så vel som å gi folk fra utlandet
anledningen til å oppleve lokal 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.

Liv og Kjell Inge sammen på scenen.
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Nablusforeningen inviterte musikerne Liv Runesdatter og Kjell Inge Torgersen og
fotokunstner Signe Christine Urdal til å delta på festivalen.Kjell Inge Torgersen er en
allsidig sanger og musiker som også tidligerehar hatt samarbeid med palestinske
musikere. Liv Runesdatter er en sanger og musiker med lang erfaring fra internasjonalt
samarbeid. Signe Christine Urdaler fotokunstner og var Nablusforeningens andre
kunstner i residens til Nablus, hvor hun bodde i to måneder i 2014. Under
kulturfestivalen fikk de anledning til å samarbeide med lokale kunstnere og
institusjoner som Academy of Art ved An Najah National University i Nablus.
Med i delegasjonen stilte UiS med to lærere som holdt dramaworkshop ved Universitetet
og rekrutterte studenter til dramautdanningen i Stavanger.Universitetet i Stavanger har
gjennom et Erasmus+ stipend samarbeid med Universitet i Nablus om dramautdanning.
Festivalens nettside:www.nablusfestival.org

Miljøprosjektet CO2
CO2 prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger kommune og Nablus. Prosjektet, som
finansieres av skatt fra kommunens flyreiser, er fulgt opp av Anndi Lomeland Jacobsen,
Audun Kvinnesland, og miljøavdelingen i Stavanger kommune.
Etter noe tid med forholdsvis sporadisk kontakt mellom Nablus og Stavanger grunnet
personalskiftet i begge byer, er nå prosjektet aktivt igjen. En ny miljøvernsjef er på plass
i Stavanger, Jane Aalhus. Hun har satt Torunn Møllerhaug Tysvær til å være ansvarlig for
oppfølging.
Torunn M. Tysvær har etterlyst rapport fra prosjektet i 2016. Det viser seg at rutinene
har vært ufullstendige i Nablus. Dette skaper problemer når nye midler skal tildeles.
Fra Nablus blir det gitt uttrykk for at dette skyldes turbulens i forbindelse med
ordførerskifte. Det er imidlertid stor interesse for å fortsette, og ordfører Samih har
skrevet et brev til miljøavdelingen og her gitt løfte om å få på plass rapportering. Han
har også satt Rajah Taher som ansvarlig for oppfølging.

Representasjon og foredrag
Øyvind Kirkhus og Anita Middelthon
·

Deltakelse på vennskapsbyseminar i Sarpsborg i oktober

Anndi Lomeland Jacobsen:
·

Reiseleder og kjentperson på UiS sin delegasjonstur til Nablus
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Kian Reme
·

Foredrag om Nablus og Palestina for Jæren folkehøgskole

Tormod Eikill
·

Musiker på Nablus Cultural Festival

Konklusjon:
Anndi Lomeland Jacobsen takket av etter flere år som leder ved årsmøtet i fjor. Året som
har gått, har vært aktivt og godt med ny ledelse, og med Anndi fortsatt i sekretariatet.
Høydepunktet har vært deltakelsen på kulturfestivalen i Nablus i mai. Samarbeidet med
skolene går godt, noe også delegasjonsbesøket i Stavanger viste klart. Skolebesøket til
Jæren utvikles videre og fortsetter i trygge og gode baner. Det spennende Erasmus+prosjektet hadde én student i fjor, men fikk seks nye nå i januar, og foreningens rolle i
dette forventes nærmere avklart i denne prosessen.
Økonomien er under kontroll. Antallet betalende medlemmer har gått opp, men det er
enda plass til mange flere!

Takk til:
Stavanger kommune ved kulturavdelingen, skoleavdelingen, skolehelsetjenesten,
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 universitetet og ta dem inn i sin skoleplan
Universitetet i Stavanger, Drama og kommunikasjon for godt samarbeid.
Austbø, Gosen, Gautesete, Kristianslyst og Tastaveden skole for godt og
inspirerende samarbeid. Vi takker av Gautesete og ønsker skolen lykke til videre
Stavanger bibliotek og Sølvberget for å stille lokaler til disposisjon og bidrag
gjennom frivillighetsarbeidet
Dialogsenteret for samarbeid om ulike prosjekter
Og til alle som har mottatt våre gjester fra Nablus med informasjon og gjestfrihet.
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Inge Steenslands Stiftelse
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