
Biskop Atle Sommerfeldt: 

Vennskapet Sarpsborg-Betlehem 
viktigere enn noen gang 

Frps leder i Sarpsborg, Kai Roger Hagen, og enkelte andre som mener seg å være Israels venner, har 

varslet en interpellasjon i bystyret der han vil anbefaler at Sarpsborg avvikler vennskapsforbindelsen 

med Betlehem. For Den norske kirke i Borg vil dette være et stort tap. Vi har i over ti år hatt en 

vennskapsavtale med Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land (ELCJHL) som har et 

av sine kjerneområder i Betlehem og de nærliggende landsbyene Beit Sahour og Beit Jalla, også kjent 

som «det kristne triangelet». For dette kirkelige vennskapsarbeidet er relasjonen mellom Betlehem 

og Sarpsborg en viktig bærebjelke og gir en utmerket ramme for de pilgrimsreisene vi tar sikte på 

utvikle sammen med ELCJHL. For Den norske kirke i Borg vil dette knyttes til den økte vekten vi legger 

på Olavsarven i Sarpsborg og pilgrimsvandringene her i Østfold. Nettopp i Fødselskirken i Betlehem 

er jo også Olav avbildet på en av søylene, og Betlehem er derfor en helt sentral del i en helhetlig 

forståelse av Olav og hans betydning for hele den økumeniske kirke. Den kristne kirken i Betlehem 

lever under sterkt press og deres internasjonale relasjoner er en livlinje for dem. 

Hagens argument er at Betlehem er en palestinsk by og at vennskapsforbindelsen dermed innebærer 

at Sarpsborg som by uttrykker sympati med den palestinske befolkningen. Vennskapsrelasjoner er et 

folk-til-folk-samarbeid og kan ikke gjøres avhengig av politisk styresett i de respektive byene. Det 

finnes ekstreme såkalte Israelsvenner som avviser at det er noe som heter «et palestinsk folk», men 

dette er en så ytterliggående posisjon at jeg ikke kan forestille meg at et fremtredende medlem av et 

regjeringsparti slutter seg til dette. Realiteten er i alle fall at kirkene i Betlehem med dets innbyggere 

viser kontinuerlig tilstedeværelse i byen siden urkirken. Når Sarpsborg har holdt vennskapet med 

dem levende i alle disse årene, er det et viktig bidrag til å bryte isolasjonen, vise medfølelse i deres 

stadige kamp for arbeid og inntekt, og medvandring når de opplever kriser. 

Både i Israel og i de palestinske områdene er det nå en kamp mot ekstremister som gjensidig nekter 

å anerkjenne hverandre. En måte vi kan bidra til å svekke ekstremisme på palestinsk side, er nettopp 

å opprettholde og helst forsterke slike vennskapsrelasjoner. Det bekrefter deres menneskeverd og 

viser at relasjoner utenfor ens egen gruppe er mulig og gir mye tilbake. 

Sarpsborg har en stigende befolkning fra andre deler av verden, også muslimer. Vennskapsrelasjonen 

med Betlehem er en viktig ressurs for Sarpsborg når byen skal videreutvikle seg til et fellesskap med 

mangfold.  

   


