Välkommen till

Shalomkonferens 20-24 juli 2011
Hjälmareds Folkhögskola
UTANFÖR ALINGSÅS

Konferensprogram 2011
Onsdag

15.00-17.00 Välkommen till Hjälmared!
Inkvartering
17.00
Kvällsmat
19.00
Kvällsmöte CARINA JARLSBONDE
Gud, Människan och Toran del 1 Sång
Kaffe i Oasen
Eftersits Kort kvällsprogram

ca.15.00
em.kaffe
15.30-16.45 DAVID FISCHER
Mynten i Bibeln
18.00
Sabbatsmåltid.
20.00
Kvällsmöte. DANILEL VIKLUND
Israel i våra hjärtan , sång
Kaffe i Oasen.

Torsdag

Lördag

Fredag

Söndag

07.30
Bön för Israel i kapellet
08.00
Frukost
09.00-10.15 CARINA JARLSBONDE
Gud, Människan och Toran del 2
10.30
Kaffe
11.15-12.15 CARINA JARLSBONDE
Gud, Människan och Toran del 3
12.30
Middag
14.30-15.15 SVEN NILSSON
Välsigna Israel för Guds skull!
Hur samverkar vi med Guds
syfte med Israel?
ca. 15.15 em.kaffe
16.00-16.45 SVEN NILSSON
Del 2 se ovan
17.00
Kvällsmat
19.00
Kvällsmöte SVEN NILSSON
Del 3 se ovan Sång
Kaffe i Oasen
Eftersits Kort kvällsprogram

07.30
Bön för Israel i kapellet
08.00
Frukost
09.00-10.15 ÅRSMÖTE för Shalom över Israel
10.30
Kaffe
11.15-12.15 Årsmöte för Shalom över Israel,
forts.
12.30
Middag

07.30
Bön för Israel i kapellet
08.00
Frukost
09.00-10.15 DANIEL VIKLUND
Tidernas mirakel
10.30
Kaffe
11.15-12.15 DANIEL VIKLUND
Israel - Ögonsten eller Stötesten?
12.30
Middag
14.15-15.15 FRITZ HILLIGES
Personlig berättelse om judeförföljelserna i Nazityskland
ca. 15.15 em.kaffe
16.00-16.45 DANIEL VIKLUND
Israel – En ödesfråga
17.00
Kvällsmat
19.00
HÖGTIDSMÖTE
DANIEL VIKLUND
Israel på plats för finalen! m.fl.
sång, offergång. Kaffe i Oasen
Eftersits kort kvällsprogram

07.30
08.00
10.00

11.30

Bön för Israel i kapellet
Frukost
Morgonmässa med HHN i kapellet.
IWAN ÖRJEBO
Avslutning på konferensen.
Smörgåsfika
Därefter avresa från Hjälmared.

Talare
Sven Nilsson: Pastor med tjänst bl a i ÖM:s centrumförsamling
Filadelfia och församlingen Kristet Center i Örebro, där han numera är
seniorpastor. Han var med i ledarskapet för den karismatiska rörelsen
i Skandinavien under 1970-talet och har givit ut ett flertal böcker, bl a
Välsigna Israel för Guds skull och Det hotade och välsignade Israel. En
välkänd krönikör i kristen press som aktivt bevakat utvecklingen i Israel
och Mellanöstern de senaste 30 åren.
Carina Jarlsbonde: Pastor och skribent sedan många år, utbildad
inom teologi och judaistik vid bl a Lunds universitet. Hon har också varit missionär i Karibien och rest som föreläsare och förkunnare i drygt
tjugotalet länder. Vid sidan om har hon också lett och arrangerat resor
till Krakow/Auschwitz, samt till Israel. För närvarande är hon pastor i
Kumla Missionsförsamling.

Daniel Viklund: Pastor, evangelist, musiker och sångare med hemvist
i Frälsningsarmén. Han var på väg att bli operasångare när han kände
kallelsen att bli förkunnare på heltid. Startade och ledde en församling
i Dalarna innan han blev han fri evangelist. Han undervisar gärna om
Israel och reser dit med grupper i olika sammanhang, mest tillsammans
med bröderna Duveskog. Vi kommer att få höra honom både sjunga
och förkunna under Shaloms sommarkonferens.
Bengt Berggren: Shaloms expeditionssekreterare, är en alltmer
anlitad talare över hela landet. Han leder också många resor varje år till
Israel. Bengt håller i alla trådar och leder som vanligt konferensen med
hjälp av medlemmar i Shaloms styrelse.

ISRA-Swede finns med och har öppet enligt anslagna tider.
Anmälningsblankett och prisuppgifter
finns på denna tidnings baksida! Den kan
även beställas från Shalomexpeditionen!
Tel: 0911-30131, e-post: info@shalom.se
KVÄLLSMÖTEN ÄR OFFENTLIGA

FÖRBÖN
Vill du ha personlig förbön under konferensen, ta kontakt med konferensledningen, skall vi ordna med ett böneteam
som betjänar dig.

Transporter

Kursplats

ANKOMST
Till Hjälmared från stationen i Alingsås ordnas biltransport den 20 juli, varje halvtimme
mellan 12.00-13.30. Pris: 30 kr, som betalas
direkt till chauffören. Meddela Shaloms expedition senast den 11 juli om du vill bli hämtad
dessa tider. För andra tider finns taxi samt
buss mot Borås vid stationen.
Upplysningar om busstider: 031-80 12 35

Hjälmareds folkhögskola ligger mycket vackert vid sjön Färgen, ca 3 km från Alingsås (på
väg 180 mot Borås). Hjälmared förenar på
ett utsökt sätt gammal herrgårdsmiljö med
elevbostäder, lärosalar och kapell.
Hela skolsamhället ligger avskilt men ändå
centralt, varför Hjälmared är en idealisk
mötesplats.
Telefon till skolan: 0322-64 40 00

AVRESA
Vi står till tjänst med skjutsar till Alingsås station på söndag efter smörgåsfikat. (I övrigt
gäller bussar och taxi). Om du vill åka med,
anteckna namn och avresetid från Alingsås på
en lista på anslagstavlan i vestibulen i Herrgården! Varje resa med bil kostar 30 kr/pers
och betalas till respektive chaufför.

Ett samarrangemang med

E20
till Göteborg

Hjälmareds
folkhögskola

Vägbeskrivning till Hjälmreds Folkhögskola
Hjälmared ligger utmed riksväg 180 mot
Borås ca 5 km från Alingsås.
Skyltar vid vägen!

Direktﬂyg till Israel

Upplev Bibelns land under pilgrimsresan!
För gruppresor och hotell, ring oss
på tel 08-522 03 900 eller maila
nicole.stein@sabratours.se
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Shalom och
välkommen

till Stockholm

