


Årsberättelse 2021

Året 2021 kan vi nu lägga bakom oss. Ett år med pandemi, isolering, hemar-
bete, stängda arbetsplatser och kyrkor, men trots allt detta väljer vi ändå att 
fokusera på Guds omsorg om oss. Han har varit närvarande och burit oss 
igenom både sorg och smärta. I Jesaja 51:12 säger Herren, 2”Ja, jag är den 
som tröstar er.”

Vi förstår att ju närmare Jesu andra tillkommelse vi kommer, desto svårare 
tider går vi till mötes. Kanske är det just för den här tiden Gud behöver väcka 
upp ett folk som gör sig beredda att tjäna Honom på ett speciellt sätt. Vi 
upplever att Israels Vänner har en nyckelroll i vår tid genom att stå på bar-
rikaderna och inte ge avkall på någonting i Guds ord. Vi vill ge människorna 
Bibelns svar på de där tuffa frågorna som så många bär på idag. Vad kom-
mer att hända i Mellanöstern och hur blir det med krig och krigslarm, ekono-
min, klimatet och världsstyret? Kan vi förlita oss på Guds suveränitet, storhet 
och trygghet? Om detta kan vi bl a. läsa i Jesaja 46:9-11 

Kom ihåg det som hänt för länge sedan, för jag är Gud, och det finns ingen 
annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som ska komma och 
långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut ska förverkligas, allt 
jag vill kommer jag att göra. Vad jag talat låter jag ske, vad jag beslutat utför 
jag.

Under tiden vi väntar på Jesu återkomst ber vi att Gud ska rusta oss så att 
vi blir lyhörda för Den Helige Andes ledning. Vi ber att vi på bästa sätt ska 
kunna förvalta de olika uppgifter som Gud har anförtrott oss i Israels Vänner.
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Det finns saker som vi under året jobbat extra med och som vi tror ligger nära Guds hjär-
ta, det är den allt mer utbredda antisemitismen, det är de ungas okunskap om Bibeln 
och det profetiska ordet samt den felaktiga informationen om Israel.

Tabloiden  
Vi har under året gjort en storsatsning genom att trycka 
och dela ut annonsbladet Tabloiden, Varför Israel? Ta-
bloiden är en bilaga som delats ut i 150 000 exemplar i 
de flesta kristna tidningarna i landet men även i profan 
press. Många lokalgrupper har delat ut denna utomor-
dentligt informativa skrift om Israel som har underrubri-
ken Forntid/Nutid/Framtid.

Unga vuxna 
Dagens ungdomar saknar bibelkunskap och 
insikt om det profetiska ordet trots att Bibeln 
är den viktigaste och mest högaktuella bok-
en idag. Vi måste för en vilsen ungdomsskara 
se till att de får veta sanningen om Guds ord, 
därför planerar vi för ett nytt material som ska 
bemöta ungdomarnas frågor om livets exis-
tens och besvara dessa frågor utifrån både på 
video och i text. Vidare har vi flera andra sats-
ningar som bibelläsplaner på YouVersion och 
foldern ”Varför Israel?” Den största satsningen 
vi tagit beslut om är att förlägga en sommar-
bibelskola för ungdomar på Orit i Israel. Att få 
studera Guds ord på plats i Israel måste vara 
det absolut optimala. 
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Antisemitism 
För en tid sedan kunde vi läsa i dagspressen att en busschaufför i Malmö bad en man som 
bar en judisk symbol på sitt klädesplagg att stiga av bussen. Chauffören menade att andra 
passagerare kunde bli upprörda. Vi ser att det blir allt jobbigare för våra judiska vänner att 
vistas i vårt land. Därför har vi bl.a. jobbat med politikerna i Malmö och haft ett frukostmöte 
som uppföljning av konferensen ”Nej till antisemitism.” Sådana möten har också skett på 
andra platser i landet. Vidare har vi gjort inspelningar med Mira Kelber och Salomea Gose-
nius som båda arbetar i organisationen ”ung och judisk” i Malmö. Detta material kommer vi 
att använda på olika ungdomssammankomster och på YouTube.

Galakväll
Under året har vi genomfört en galakväll som blev mycket uppskattad. Det blev en kväll 
med god mat, underbar sång och musik, utdelning av utmärkelser och information om vårt 
arbete, att utifrån ett bibliskt och profetiskt perspektiv väcka intresse och kärlek för Israel. 
Galakvällen föddes utifrån vår ständiga bön: 
“Herre visa oss nya vägar där vi kan presentera ditt ord och få möjlighet att nå ut med rätt 
information om Israel. Herre visa oss också hur vi ska nå utanför våra egna led!”

Mira Kelber

Salomea
Gosenius
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Lokalgrupper
Lokalgruppernas viktiga arbete har som många andra sammankomster fått ske via nätet 
men trots pandemin har vi haft en hel del mindre konferenser och ledarutbildningar. Här 
vill vi också uppmärksamma Dan Johansson som under året oförtrutet rest i både Sverige 
och Norge för att förkunna det profetiska ordet. Flera andra talare från Israels Vänner har 
varit engagerade som Magnus Jonegård, Henry Nordin, Carlos Villablanca och Monica 
Bergh. Utöver dessa så har även KG Larsson gjort en betydande insats för Israels Vänners 
verksamhet. 
 
Israels Vän
Israels Vän har även det här året varit till stor glädje genom sina många artiklar som spridit 
kunskap och insikt på så många plan. 

Arbete i Israel 
Även det här året har vi fått vara med och understött olika projekt som Ukraina, Arbete 
bland barn, Messianska och Arabiska församlingar, Biblar och litteratur, Gamla och behö-
vande, Skolor, Livsmedelsutdelning, Judar till Israel, Sabra-unga vuxna, Sjukvård, Träd och 
vattenprojekt.

Orit
Vårt hotell i Netanya har under pandemin inte haft så många 
besökare men vi har haft flera hyresgäster som bott på hotellet under 
längre perioder. Vi har också haft inhemska hotellgäster. Till vår stora 
glädje har vi haft Marita Usi på plats som vår föreståndare. Marita har 
arbetat 50%.
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Vi är väldigt glada för vår personal, de är ett härligt gäng som gör en utomordentligt bra 
insats och känner glädje i att få tjäna Gud också genom sitt arbete. 
Ett stort och innerligt tack till er alla!
De ska kortfattat få presentera vad de arbetar med…

Koordinerar tillsammans med Carlos Villablanca och arbetsutskott 
resp. styrelse föreningens verksamhet. Har till uppgift att få verk-
samheten att flyta på så bra som möjligt. Leder personalen i det 
dagliga arbetet och ger intern utbildning. Har ansvar för ekono-
miska frågor; bistår styrelsen i ekonomisk uppföljning, genomföra 
bokslut, hantering av bouppteckningar/testamenten och dylikt. 
Har även hand om medlemssystem och hantering av medlem-
skapsprocesser och insamlingar. Planerar Israels Vän tillsammans 
med övriga i tidningsredaktionen och formger sedan den inför 
tryckning. Därtill finns många tillkommande uppgifter som fören-
ingen behöver hantera som inte enkelt kan kategoriseras.

Mikael Amundsen 
(arbetar 90%)

Arbetar dagligen med utskrifter av inbetalningar från bank-
en
- Inmatning av gåvor, medlemsavgifter, kundfakturor, lever-
antörsfakturor.

- Utbetalningar (Leverantörer, löner, skatteverket, utlägg)
- Förbereder bokföring
- Sköter den koninuerliga bokföringen. 
- Handhar minnesgåvor och leveranser av beställda varor.

Paula Henao Benkus
(arbetar 80%)
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- En av mina uppgifter är att svara i telefonen.
- Besvarar och sorterar mejlen.
- Skriver in nya medlemmar och skickar ut tackbrev.
- Lägger in gåvor till olika projekt.
- Utskick av högtidskort och minneskort.
- Handhar beställningar och leveranser från webb-
shoppen där vi säljer böcker, tröjor m.m.

Agneta Olofsson 
(arbetar 20%)

- Övergripande ansvar för hemsidan www.varforisrael.se  
(Upplägg, struktur, innehåll och undervisningsmaterial.)

- Tryck av folder – Varför Israel? Ska spegla hemsidans inne-
håll.

- Skapa bibelläsplaner via plattformen YouVersion.
- Skriva nyhetsmail till ungdomar inom organisationen med 
samma frekvens som det allmänna nyhetsbrevet.

- Planering för ungdomskväll på Sommarkonferensen.
- Ansvar för artiklar i Israels Vän med fokus på ungdom/ung 
vuxen.

- Framtida satsning: Samtalsvideor via Instagram Live. Målet 
att nå en yngre skara genom intressanta gäster och ämnen.

- Huvudansvar för Israels Vänners Instagram-konto. Publicera 
inlägg, annonsera, anordna tävlingar, svara på frågor ställda 
via Instagram  m.m

- Ansvar för utställningsområdet under Sommarkonferensen.
- Arbete med utställningar av Israels Vänners material på 
kristna konferenser under sommaren.

- Israels Vänner på Wikipedia. Skriva och fördela uppgiften.

Andres Figueroa
(har varit timanställd 2021)

- Jag jobbar heltid sedan februari 2022.
- Har jobbat inom IT i mer än 15 år på Malmö Universitet.
- Är även pastor för den spansktalande gruppen på Europapor-
ten.

- Jobbar med media 100% hos Israels Vänner.
- Underhåller hemsidorna både här i Sverige och i Israel.
- Tar fram material till olika annonser i tidningar och till de olika  
evenemang som Israels Vänner har.

- Filmar och fotar de olika evenemangen som sänds via sociala 
medier.

- Jag är gift med Ingrid och vi har två döttrar.
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Tobias Green
 (arbetat 50% fram till som-

maren 2021

- Arbete med Israels Vänners hemsida med löpande underhåll, 
grafiska förändringar till större layoutförändringar.

- Webbprojekt, fokus på Israel, resursbank för lokalgruppsleda-
re, ny konferenshemsida.

- Marknadsföring.
- Formgivning, bibelläsplan, ledarpärm, visionshäfte.
- Arbete med Israels Vänners hemsidan, löpande underhåll, gra-
fiska förändringar till större layoutförändringar.

- Webbprojekt, fokus på Israel, resursbank för lokalgruppsleda-
re, ny konferenshemsida.

- Formgivning, bibelläsplan, ledarpärm, visionshäfte.

Efter sommaren började Tobias på ett nytt och spännande arbe-
te. 

Vi vill önska dig allt gott och Guds rika välsignelse i ditt nya ar-
bete.

Vi tackar dig för en utomordentligt fin insats för Israels Vänner!

Carlos Villablanca 
(arbetar 90%)

- Planering och genomförande av ledardagar, regionala konfe-
renser samt övriga möten och sammankomster.

(Bokning av lokaler, talare, musiker och samarbetspartner)
- Planering och genomförande av det profetiska ordet som 
sänds ifrån Malmö (Fyra samlingar per termin).

- Bibelskolan New Life (digitalt), planering och genomförande.
- Ansvarar för arbetet med att skapa kontakter med församlingar 
och pastorer över hela landet med syftet att befrämja en posi-
tiv attityd till Israel och det judiska folket, samt presentera vår 
vision och vårt arbete

- Ansvarig för kontakten med vårt nätverk, som utgörs av våra 
lokalgrupper och samarbetet med dem i form av lokala sats-
ningar, ledarträffar och gemensamt projekt m.m.

- Deltar aktivt på alla AU samlingar.
- Planerar för inspelningar med fokus på ungdomar där Roger 
Sidestams arbete ingår.

- Arbete mot antisemitismen (träff med politiker och inspelning 
med Mira Kelber och Salomea Gosenius. Båda arbetar i organi-
sationen ”ung och judisk i Malmö”.

- Jobbar med planering och genomförande av Sommarbibel-
skolan i Netanya.

- Deltar aktivt i de pastorala samlingarna med Malmös pastorer 
där jag representerar Israels Vänner.

- Leder personalens veckosamlingar.
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I Israels Vänners styrelse finner ni den här ”paletten” av människor (se nästa 
sida). Det är en härlig skara som Herren har kallat till tjänst för Israel och det 
judiska folket. 
I arbetet ingår också att på olika sätt upplysa Sveriges folk om Bibeln och 
det profetiska ordet.
 
Under året har det hållits 9 styrelsemöten och 10 arbetsutskottsmöten (AU). 
Styrelsen arbetar ideellt och tillsätts vid föreningens årsmöte. Dess upp-
drag är att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för 
och förvalta föreningens medel, vara arbetsgivare för de anställda, utarbeta 
visionsdokument, verkställa de av årsmötet fattade besluten, se till att för-
eningen följer gällande lagar och bindande regler. 

Ett stort tack till er alla för en strålande insats under året 2021.
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Anki Ander (ordförande i styrelse och AU) 
Jag är nu inne på mitt fjärde år som ordförande i Israels Vänner. Israel och det profetiska ordet 
har varit en viktig ingrediens i mitt liv ända sedan ungdomsåren.
Mitt arbete som ordförande innebär att arbeta med arbetsgivarfrågor, leda och förbereda AU 
och styrelsemöten. Vidare har jag ansvar för månadsbrevet och olika kontakter.
Hela mitt yrkesverksamma liv har jag tillbringat i skolans värld. 1995 startade jag Europaportens 
grundskola med Malmö pingstförsamling som huvudman. Där var jag rektor i 20 år.
I kyrkan och även i andra forum har jag arbetat med själavård. Min familj består av min man 
Peter och våra tre barn med respektive och åtta barnbarn.
 
Dan Johansson (vice ordförande i styrelse och AU)
Min uppväxt var bland Jehovas Vittnen. Men på 50-talet gjorde jag en andlig bankrutt. Jag som 
varit ersättningsteolog under hela min uppväxt insåg att den då nybildade staten Israel var det 
sanna Israel.
 Bibelställen om inympande i det folket visade mig var min roll var. Jag och min hustru Lil drog 
oss undan från all kristen verksamhet. Vi som hade varit så hjärntvättade behövde ”avprogram-
meras” och hitta en ny start i vårt andliga liv. 1959 gav jag mitt liv till Jesus i Andreaskyrkan på 
söder i Stockholm. Något år senare lade Gud en tydlig kallelse på mitt liv. Den har jag försökt 
vara trogen under alla år. Det skulle ta oss närmare tjugo år innan vi vågade närma oss en 
församlingsverksamhet igen. Vi hade turen att under åren 1956 och fram till mitten av 70-talet 
kunna jobba och bo utomlands till och från i ett 10-tal länder. Under alla de åren var vi intensivt 
upptagna med vad Bibelordet ”verkligen lärde”. Böckernas värld och bönen var det som ledde 
oss fram till en ny och levande tro på Jesus och vad det innebär att uppleva gemenskap med 
den Helige Ande. Jag har ingen teologisk utbildning, jag är autodidakt, självlärd. Paulus var 
också en som kom ur en villolära. Jag gjorde en liknande resa som han. Gal 1:12-17  Jag har inte 
fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från 
Jesus Kristus… Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag for inte upp till 
Jerusalem, till dem som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien. Lil och jag har två 
döttrar och fyra barnbarn samt sex barnbarnsbarn. Vi tackar Gud för ett rikt liv som har låtit oss 
få uppleva så mycket av Guds godhet. Min första träff med Israels Vänner var när jag träffade 
Bror Olofsson på en Israelhelg i Södertälje någon gång i mitten på 60-talet. I slutet på 1960-ta-
let blev jag av Bror Olofsson tillfrågad om att ingå i Israels Vänners styrelse. Den 14 maj 1970 
invigdes de nya lokalerna i Rosengård, både som kyrka och expedition.10 år senare var jag 
med i processen då vi sålde Dorkas i Aten, där makarna Samberg då var våra representanter, 
och för de pengarna hade vi en grundplåt till att införskaffa Hotell Orit i Netanya. Orit invigdes i 
november 1980. Tio år senare tvingades jag att avsäga mig uppdraget i styrelsen eftersom fö-
retaget jag jobbade i tog alldeles för mycket av min tid. Men i slutet på 90-talet blev jag tillfrå-
gad om att återkomma som ledamot. Där fanns då förutom Bror Olofsson även Göte Ragnarp 
som har varit något av en förgrundsfigur för mig på min Israelvandring. Någon gång vid slutet 
på 1990-talet, under Henry Nordins tid, frågade jag styrelsen om jag på egen sold skulle kun-
na börja resa runt för Israels Vänners räkning och predika det profetiska ordet. Det var helger 
som gällde eftersom jag då fortfarande jobbade i reklambranschen. Styrelsen accepterade 
min förfrågan. Därmed började en ny tid i min och Lils andliga liv. Slitsamt? Ja. Men underbart 
att under alla år få möta israelvänner i stad efter stad, by efter by och få se profetorden gå i 
uppfyllelse och fler och fler israelvänner och profetforskare mötas för att låta sig inspireras. I 
många år hade Lil med sig israeliska hudvårdsprodukter som hon sålde på de platser vi kom 
till. Det var längre kö vid hennes bord än det var vid mitt bokbord. Mina böcker som jag började 
skriva 1994 har sedan blivit tretton stycken och har fått bli till stotr välsignelse för många. Men 
så har åren gått, Lil och jag börjar skönja målsnöret där framme. Men Israels Vänner ligger oss 
alltjämt varmt om hjärtat. Vi önskar hela verksamheten med alla medarbetare, både på konto-
ret och ute i lokalgrupperna Guds rika välsignelse.
Baruch haba beshem Adonai 11



Henry Nordin (styrelseledamot, ansvarig utgivare av IV) 
Född 1943 och uppväxt i pingströrelsens dynamik med 6 syskon och en pappa som var pingst-
pastor och en mamma som var hemmafru men också aktivt engagerad i församlingsarbetet 
med sång, musik m.m. På den tiden var förkunnelsen om Jesu återkomst och tidens tecken 
central och därmed blev också Israel och det judiska folket i fokus. Detta lade grunden till att 
jag blev, är och förblir en Israels Vän. Med tiden blev det socialhögskolan med socionomexa-
men i Stockholm och Örebro. Därefter 12 år  i Uddevalla som socialsekreterare inkl. 4 år som 
assistent  på en ungdomsvårdsskola. Därefter var jag föreståndare på behandlingshem för 
missbrukare under 3 år i Hälsingland + 11 år inom LP-stiftelsen på familjebehandlingshemmen 
Venngarn och Hällnäs. 1997-2010 var jag föreståndare för Israels Vänner i Malmö och därefter 
har jag fortsatt att vara aktiv i olika sammanhang inom Israels Vänner som styrelseledamot och 
redaktör och ansvarig utgivare av Israels Vän. Min fru Maj-Britt var också under många år an-
ställd inom Israels Vänner där hon bl.a. skött bokföring och medlemsregistret. Vi har två barn 
och två barnbarn. Under åren i Malmö var vi också engagerad inom Samfundet (numera vän-
skapsförbundet) Sverige-Israel. 

Christina Waern (styrelseledamot och sekreterare i styrelsen)
Sedan 2017 har jag varit styrelseledamot i Israels Vänner. Jag är gift med Thore, och vi har tre 
barn och fem barnbarn. Den stora händelsen i mitt liv var att få följa kallelsen och bli missionär 
i Japan. Vi arbetade i Japan i nio år. Efter tiden i Japan har jag bland annat arbetat som adjunkt i 
språk vid Malmö universitet. 
Att samtidigt få delta i arbetet för Israels Vänner är en välsignelse.

Monica Bergh (styrelseledamot och sekreterare i AU) 
För många år sedan var jag med på en Israelkonferens på Sundsgårdens Folkhögskola utanför 
Helsingborg. Där upptäckte jag för första gången Israel och det judiska folket. Gud gav mig en 
djup kärlek till detta land och folk. Idag längtar jag efter att vi som Israels Vänner ska få vara 
en kanal som förmedlar kunskap om Israel så att människor också kan se och förstå det profe-
tiska skeendet, där Israel spelar huvudrollen. Jag växte upp utan en personlig tro, men fick ett 
mäktigt Gudsmöte då jag var 26 år gammal och efter det har jag aldrig tvivlat på Guds existens. 
Jag fick också möjlighet att studera musik och tyska i Wien och bodde där under sex år. Dessa 
år fick betyda mycket för mig i min utveckling som människa. Under mitt yrkesverksamma liv 
arbetade jag hela tiden i skolans värld, både som skolledare och lärare i svenska, musik och 
tyska. Numera tillbringar jag gärna tid i trädgården eller i musikens underbara värld.  

Magnus Jonegård (ledamot i styrelsen) 
Jag har arbetat länge som konsult och chef inom management- och IT-konsultbranschen, 
både i Sverige och internationellt. Efter cirka 30 år i näringslivet kallade Gud mig till pastor. Med 
en masterexamen i teologi från USA som grund, har jag sedan 2004 arbetat som pastor och 
församlingskonsult, primärt inom pingströrelsen men också inom Evangeliska Frikyrkan (EFK). 

Jag har ett brinnande intresse för det profetiska ordet i Bibeln samt för Israel och det judiska 
folket. Sedan 2013 har jag varit styrelsemedlem i Israels Vänner. Jag är gift med Gunilla och vi 
har fem barn. Under pandemitiden minskade församlingskonsultuppdragen av naturliga skäl. 
Då valde jag att skriva boken “Att leda i karismatiska miljöer”. TBN Nordic har spelat in 10 pro-
gram där Anna-Carin Rabnor och jag samtalar om olika kapitel i boken.

12



Siegfried Luikert (ledamot i styrelsen)
Jag är styrelsemedlem i Israels Vänner och har tjänat tjugotvå år som pastor i både Tyskland 
och Sverige.  Jag är född och uppväxt i södra Västtyskland och kom som nittonåring till Sve-
rige. Efter utbildningen på Alliansmissionens Bibelskola tjänstgjorde jag och min hustru Ruth 
inom Israels Vänner i Malmö,först ett år i Aten, Grekland och sedan sammanlagt tolv år på 
Skandinaviska Service Centret i Netanya, Israel.  Det blev ytterligare 5 år i Beer-Sheba i södra 
Israel med en anställning som teknisk medarbetare på Ben-Gurion universitetet i ett bevatt-
ningsprojekt i Negevöknen.  Under våra sjutton år i Israel har vi på olika sätt varit med och hjälpt 
den lokala Messianska församlingen. Två av våra fyra barn är födda i Israel och två av barnen är 
gifta med israeler.  

Vi ser vår kallelse i ordet från Jesaja 40:1 ”Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud.” 
Sedan december 2015 är vi tillbaka i Sverige och jag är pastor och föreståndare i Landskronas 
Pingstförsamling. 

Olle Davidsson (styrelseledamot)
Jag är nu inne på mitt andra år som styrelseledamot i Israels Vänner. Till yrket är jag musiker 
och till vardags arbetar jag i en av orkestrarna i Köpenhamn: Copenhagen Philharmonic. På den 
svenska sidan av Öresund är jag huvudlärare för kontrabas och universitetsadjunkt vid Musik-
högskolan i Malmö. 

När jag har ledig tid tycker jag mycket om att laga mat, renovera hus eller vandra i Jämt-
landsfjällen. Jag och min fru Lyssa, som också är musiker, bor i Falsterbo. Vi har 4 barn som 
nästan alla flyttat ut och vi har även ett par små barnbarn. Om ni har vägarna förbi Sveriges 
sydvästligaste hörn, för att t.ex. titta på fåglar (en utmärkt fågelskådnings lokal) är ni mycket 
välkomna att komma in på en kopp kaffe.
Många hälsningar, Olle. 

Martin Antblad (kassör och ledamot i styrelsen) 
Efter att ha tjänstgjort som föreståndare på hotell Orit tillsammans med fru Marita under fyra 
år gick resan åter till Sverige och Göteborg. Arbetet i Israels Vänner har bestått av ordförande i 
SSC, ledamot i styrelsen därtill  kassör. Har även suttit i valberedningen. 

Under hösten 2021 sade Martin upp sina uppdrag i Israels Vänner för att gå vidare till nya 
uppgifter.  
Vi vill säga ett stort och varmt tack till Martin för hans fina arbetsinsats och för all glädje han 
spridit under åren. Vi önskar honom all lycka till med sina nya projekt och Guds rika välsignelse. 

Göte Ragnarp (tidigare ordförande under många år) 
Hedersledamot
 
Adjungerade till styrelsearbetet har varit:
Anders Moberg, Mikael Amundsen och Carlos Villablanca
 
Valberedningen har bestått av:
Brith Aspenlind och Martin Antblad
 
Föreningens valda oberoende lekmannarevisorer har varit: 
Bengt Nylén och Jan-Olof Wilhelmsson
Under året har Eva Kerschner arbetat som ekonomisk konsult.
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Medlemmar och medlemskap

Medlemskapet är viktigt för vårt arbete. Du som är medlem bidrar till att skapa förutsättningar-
na för oss att hjälpa till här i Sverige liksom att kunna vara ett stöd för olika arbeten i Israel och 
Mellanöstern. 

Anledningen till att man vill vara medlem kan skilja sig åt men i grund och botten bygger det 
på ett intresse för och kärlek till det judiska folket baserat på den kristna trons tydliga grund i 
det judiska folket både historiskt likväl som under Jesu tid och som idag. 

Under året har vi strävat efter att få in nya medlemmar i föreningen och har fokuserat på att nå 
unga vuxna. Antalet medlemmar har inte förändrats markant, men viss förskjutning av ålders-
kurvan kan noteras. Vi önskar och hoppas att fler skall upptäcka Israel och Israels Vänner så att 
vi kan stärka vårt arbete än mer. 

Gåvor och bidrag

Under 2021 har genom medlemmar och andra understödjare skänkt 2 441 075 kr till förening-
ens arbete varav 1 240 034 kr varit märkta till något av våra olika insamlingsändamål. 

Årets intäkter (gåvor, bidrag, avgifter m.m) 
Medlemsavgifter           914 300    
Gåvor (allmänna)          1 201 041    
Gåvor (märkta för ändamål)    1 240 034    
Testamenten         1 524 307    
Försäljning, resultat                5 028    
Avkastning & övrigt        1 374 479    
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LÄMNADE BIDRAG, MOTTAGARE

Lämnade bidrag till externa ändamål
De gåvor som inkommit under året har styrelsen förmedlat vidare. Under 2021 har vi understött 
många olika verksamheter, vissa som utgår från kristen grund, andra går under rubriken ”mes-
sianska”, dvs att de handlar om Jesustroende judar vartill en del verksamheter har en judisk 
grund. Totalt har under året 2021  förmedlats 1 393 909 kr. Nedan finns ett diagram som visar 
mottagarna och storleken på bidrag.

Övriga ekonomiska noteringar
Under året har vi fått gåvor som kommer från testamenten. Vi vill rikta ett tacksamhetens lov 
för dessa gåvor. Bland annat har under året föreningen fått del av ett dödsbo vari ingick en 
fastighet som krävt stora arbetsinsatser att rensa, då den innehåll stora mängder tillhörigheter 
som fick hanteras och forslas bort. Bland annat ledde detta till att vi kunde ”rädda” ett antal 
pianon som istället kunde säljas eller ges bort, bl.a. till olika musikverksamheter. En stor del av 
detta arbete bidrog Monica Bergh i Hässleholm med. 

Under året har den ekonomiska förvaltningen gett avkastning samtidigt som en mindre del 
fonder och aktier har avyttrats vilket bidragit till ett positivt resultat för helåret. 

Uppmuntran inför 2022
Vi vill fortsätta att välsigna det judiska folket på många olika sätt. Bland annat vill vi fortsätta 
stärka de messianska församlingarna i Israel, ett långsiktigt och viktigt arbete.  Vi hoppas att du 
vill vara med oss i detta och att du tar akt på Bibelns uppmaning om att välsigna det judiska 
folket. 



TACK! 

Först och främst vill vi rikta vårt tack till Gud favör hans välsignelse och omsorg om 
vårt arbete! Tack till er alla kära Israelvänner för er trogna tjänst i bön och offrande!  Det 
är vi tillsammans som gör det möjligt att arbeta vidare med den vision som Herren har 
kallat oss att gå in i.

Anki Ander


