Verksamhetsberättelse Shalom Värnamo för 2018.
Shalom Värnamo är en förening, som arbetar för att ge information och sammanhang kring
det judiska folket och staten Israel, gärna ur ett bibliskt perspektiv. Föreningen hade vid
årsskiftet 108 medlemmar. Föreningens verksamhet består av olika grenar.
Närradioverksamhet, offentliga möten, medverkan och medhjälp vid Israels Vänners
sommarkonferens i Värnamo.
Närradion har under året vari i full aktion. Vi sänder på FM 98,1 och Sveriges Kristna Radio.
Under hela året har föreningen stått för sändning av Dan Johanssons kvartsprogram ”Nyheter
från Israel” varje fredagskväll med repris på måndagsmorgonen.
Det var uppehåll av Dans program över sommaren men under dessa 8 veckor sändes ”Möten
med människor i Israel”. Serien producerades av Ann-Mari Wiberg och var intervjuer med
personer, som hon mött under sin vistelse där under maj månad. Dessa program går också ut
till KRN – Kristna Radionätet och sänds därmed på ett flertal närradiostationer. Under
juluppehållet sändes repris av serien.
Under våren och hösten 2018 har program med undervisning, ”Insikt Israel”, producerats och
sänts på onsdagskvällarna i Värnamo Närradio.
Ann-Marie Wiberg och Lennarth Ekerstam har gjort en viktig insats med närradion.
Under hösten har Anders Lägersten börjat förbereda sin produktion av ”Nyheter från Israel”,
med start i februari 2019, och efterträder Dan Johansson, vars sista program gick i mitten av
december.
Den 19 januari var Irene Kärrbrandt och talade över ämnet ”Det moderna Israels framväxt”.
Den 19 februari talade Anders Sjöberg över ämnet ”Välsignelsen med att vara inympad”.
Årsmötet hölls den 3 mars i Allianskyrkan i Värnamo. Efter sedvanliga förhandlingar talade
Göran Gustavsson över ämnet ”Helighetslängtan” på kvällens offentliga möte.
Den 9 april gästade Tommy Lilja och hans ämne var ”Israel”.
I slutet av juni var så Israels Vänners sommarkonferens. Den blir bara större och större. Talare
var bland andra Dan Johansson, KG Larsson, Hans Weichbrodt och rabbin Shneur Kesselman
från Malmö, som talade i ett av seminarierna.
Shalom Värnamo var med och organiserade volontärerna, som jobbade i sextimmarspass med
dukning, disk och städ. Anders Lägersten såg till, att det fungerade både ekonomiskt och
praktiskt med volontärernas uppgifter.
Den 6 augusti kom Kicki Toledano och talade över ”Ockupationen som inte existerar”.
Den 3 oktober talade Max Federmann över ”Israel 70 år. Det moderna Israels historia”.
Den 5 november gästade Hillel Goldberg och hans son Gabriel, som talade över ”Israel vid
tidens slut”.
Den 19 november kom Dan Johansson. Han gjorde en sammanfattning av Israels Vänners
arbete i Israel.
Den 3 december kom KG Larsson och talade över ”Den röda kvigan, tidens tecken”.

Ekonomin är god och sköts på ett betryggande sätt av vår kassör Anders Lägersten. Styrelsen
har under året haft sex protokollförda sammanträden.
Föreningens ordförande har varit Lennarth Ekerstam. Övriga i styrelsen har varit Bengt
Klintenberg, Anders Lägersten, Bitte Lundqvist, Rodhe-Maria Karlsson, Leif Andersson och
Monica Elofsson.
Vår förening kan lägga bakom sig ännu ett viktigt år av arbete för att sprida kunskap om det
judiska folket och staten Israel. Låt oss fortsätta arbetet för att ljus ska nå in där nu mörker
råder.

Monica Elofsson, på uppdrag av Shalom Värnamos styrelse.

