
For de som ønsker å delta i forhandlingene  
under Landsmøtet og benytte sin stemmerett:

Navn:
………………………………………………………….. har stemmerett fordi jeg

 er personlig medlem og har betalt medlemskontingent for 2014.

 er registrert medlem i følgende forening for DNI: ...........………………………………..
         Navn på forening og krets

Navn:
………………………………………………………….. har stemmerett fordi jeg

 er personlig medlem og har betalt medlemskontingent for 2014.

 er registrert medlem i følgende forening for DNI: ...........………………………………..
         Navn på forening og krets

NB: For å benytte deg av din stemmerett MÅ du være forhåndspåmeldt.

Innkvarteringsmuligheter:
- De fleste rom har eget bad, noen få rom 
deler bad.                                                         
1 Voksne i dobbeltrom på internat (kr 

2.400,- pr. pers)                                                         
2 Enkeltrom. (kr 3200,-)
3 Ungdom 13-19 år i sovesal (kr 1460,- pr. 

pers)
4 Barn 5-12 år (kr 950,- pr. pers.)
5 Barn 0-4 år m/ eget sengetøy(gratis)
6 Campingvogn/ bil eller telt, ekskl. 

måltider (kr 300,- pr. enhet/døgn)
7 Campingvogn/ bil eller telt inkl. målti-

der (kr 300,-/døgn+ 315,- pr. pers/ døgn)
8 Dagsbesøk (se prisliste). Prisen inklu-

derer påmeldingsavgift, lunsj (ikke 
fredag) og middag (ikke søndag).

På grunn av stor pågang er det kun mulig å 
overnatte på BiG hvis du deltar på hele stev-
net. Vi beklager ulempene dette medfører. 

Andre overnattings- 
alternativer 
(ta kontakt direkte med overnattings-
stedet):
Rica Hotell Grimstad, tlf 37 25 25 25
Grimstad Vertshus, tlf 37 04 25 00
Morvigsanden Camping, helst epost: 
bene@bgnett.no

Vi har en avtale med Rica Hotell Grim-
stad. Ved å opplyse at du deltar på 
Israelsmisjonens 
sommerstevne 
får du avtalt pris 
(dette gjelder så 
lenge det er ledig 
kapasitet ved 
hotellet).

PåmeLding:
OBS! Nytt av året: Du kan nå 
melde deg på via www.checkin.no 
(søk på DNIs landsmøte), der kan 
du betale hele stevnet og stevne-
avgiften med en gang. 
 
Meld deg pÅ via CheCkiN  

eller send utfylt talong til:  
Den Norske Israelsmisjon,  
Holbergsplass 4, 0166 Oslo. 

stevneAvgiFt 
pris for hele stevnet:

Voksne: kr 500,-  
(kr 600,- etter 15. mai)

Barn over fire år, tenåringer  
og studenter: kr 250,- 
(kr 300,- etter 15. mai).

Makspris for familier: kr 1.300,-  
(kr 1.500,- etter 15. mai)



Barn & ungdom
Gruppeinndelingen vil bli som følger:
Alef:   0-2år

Det blir tilrettelagt for lekekrok i nærheten av møtesalen.
Bet:   3-5 år (skal begynne i 1.klasse og nedover)
Eget opplegg under bibeltimer og seminarer med tilpasset forkynnelse, sang 
og musikk, lek og moro.   
gimel:   6-9 år (skal begynne i 2.klasse og oppover)
Samles for seg selv under bibeltimer, seminarer og kveldsmøter. Forskjellige 
aktiviteter inne og ute, forkynnelse, sang og musikk, film på storskjerm og 
annet spennende. 
daled:   10-12 år

Egne samlinger parallelt med bibeltimene, seminarene og kveldsmøtene. En 
del uteaktiviteter, utflukt, sang og musikk, andakter, filmvisning med mer
Hey:   13-16 år

Egen ”camp” på stevneområdet med varierte aktiviteter, mye moro og spen-
nende overraskelser. I tillegg: vannsport, sol og bad, relevant forkynnelse, 
lovsang, grilling ++

ROOTS
Et superdøgn for medarbeiderne for barne- og ung-
domsopplegget. Sett av 24.-25.juni og sjekk oppdatert 
info om sted og program på return2sender.no

Unge voksne 
Vi ønsker å gjøre sommerstevnet attraktivt for unge 
voksne, og lørdags kveld legger vi opp til en kveld for 
dere mellom 20-35 år. Mat, underholdning og god 
stemning.

Landsmøtet er et herlig fellesskap på tvers av generasjonene. Vi ønsker å gi barna 
og de unge fem dager med mye moro, nye venner, og tydelig fokus på Jesus! Derfor 
har vi et tilbud for de forskjellige aldersgruppene, med egne ledere for hvert trinn. 
En del av programmet sammenfaller med hovedprogrammet. Landsmøtet er også 
et bra sted for unge voksne, vi byr på godt fellesskap og god musikk. 



Bl.a.  
disse 
kommer
direkte FrA isrAeL: 

Bjørg og Shmuel aweida, fra Beit 
Eliahu-menigheten i Haifa
lisbeth og Christian Rasmussen 
og barna, med ferske inntrykk fra 
Tel Aviv
helene og andreas Johansson 
med barna, fra Haifa
elisabeth levy – vi får gjensyn med henne og 
familien etter første års tjeneste ved Caspari 
Center i Jerusalem

vertskAP:

Jorunn andestad langmoen, stevneleder, 
assisterende generalsekretær
liv hanne andestad langmoen, leder for 
barne- og ungdomsopplegget, medarbeider i 
return2sender
Rolf gunnar heitmann, generalsekretær
håvard Maurstad, leder for return2sender

gjester:

Stein Reinertsen, biskop i DnK utfordrer oss 
på misjon
Ulf Børje Rahm, forsamlingsleder Grenland 
Normisjon, kretsstyremedlem TeVeBu
Soul Teens-koret 
Cecilie Schilling, Minnes du sangen
Jan kristian hverven, Minnes du sangen

slik kommer du til Bibelskolen i 
grimstad: 
Med bil: Hvis man kommer kjørende på E18 svinger du 
av på avkjørsel nr 82 mot Østerhus. Videre følger du skilt 
mot Bibelskolen.

Fly til kjevik (Kristiansand) og buss videre til Grimstad

Buss til grimstad (Lavprisekspressen, Sørlandsekspres-
sen og Konkurrenten) . Busstoppet heter Betania (noen 
sier Øygårdsdalen)

Ta kontakt med kretskontoret i Bergen for eventuellt 
felles transport fra Bergen. 

For mer informasjon:
Den Norske Israelsmisjon
Holbergsplass 4, 0166 Oslo
Tlf: 22 98 85 00
Epost: post@israelsmisjonen.no

www.israelsmisjonen.no



fellesskap • fornyelse • lovsang • livsglede • misjon

LandSmøTeT 
2014 > Bibelskolen i Grimstad

25. – 29. juni 2014

  

Få med deg  

sommerens 

høydepunkt!



Du inviteres til uforglemmelige dager  
på Landsmøtet 2014. Bibelskolen ligger i 
naturskjønne omgivelser ca 4 km vest for 
Grimstad sentrum. Vi vil du skal nyte sol, 
sjø, oppleve fellesskap og god musikk, få 
inspirasjon og åndelig føde. Programmet 
er spennende for både store og små. 

Bibelskolen tilbyr:
-  Gode bade- og fiskemuligheter  

(2 min til stranda)
-  Grillplass
-  Fine turstier
-  Fotballbane
-  Sandvolleyballbane
-  Freesbee-golfbane

Velkommen!

Velkommen til 
Bibelskolen  
i grimstad

4. mos 23, 19-20

Gud er ikke en mann så han lyver,
et menneske så han skifter sinn.
Gjør han ikke det han sier,
holder han ikke det han har lovt?
Jeg fikk jo bud om å velsigne;
velsigner han, kan jeg ikke gjøre det om.

Tema for landsmøtet: 
iMission
Det er landsmøte og vi vil belyse misjonsoppdraget  
på mange måter i løpet av disse dagene.  
”iMission” – vi gir i-en forskjellig innhold:

i for jeg – hvem jeg er i Kristus
i for Israelsmisjonens ID
i for Israel
i for iMission – misjonsoppdraget
i for Guds ID
i for inkludert

Seminarene blir også spennende: Fredag ettermiddag 
har vi utfordret biskop Stein Reinertsen på spørsmålet 
om misjon først og fremst er for spesielt interesserte, og 
lørdag blir det ”speed-learning” med 15 minutts nær-
møte med misjonærene og arbeidet i henholdsvis Haifa, 
Tel Aviv, Caspari Center og Øst Europa.  

Et alle tiders barneopplegg og et sprekt ungdomsopplegg 
gjør dette landsmøtet til et ”must” for hele familien! 
Selvfølgelig blir det også shalomkroer og misjonstivoli. 

Ta med deg venner og familie og gjør dette til somme-
rens høydepunkt!



OnsdAg 25. juni  
– ”i” FOr Hvem jeg er
Kl. 15.00  Innkvarteringen starter

Kl. 18.00  Middag 

Kl. 19.30  Åpningsmøte, presentasjon  
av gjestene  
”Hvem jeg er – i Kristus”  
v/Jorunn Andestad Langmoen

 Shalomkro

Kl. 21.30  Ekstra: Seniorsamling for tidli-
gere ansatte

tOrsdAg 26. juni  
– isrAeLsmisjOnens id
Kl. 08.00 Morgenbønn

Kl. 08.30 Frokost

Kl. 09.30 Morgensamling

Kl. 10.00 Bibeltime ”Israelsmisjonens 
ID”, Rom 9-11 v/Ulf Børje Rahm

Kl. 11.00 Formiddagskaffe

Kl.11.30 Forhandlingsmøte

Kl. 13.30 Lunsj

Kl.14.30 Felles lek

Kl.15.15 Forhandlingsmøte

Kl.18.00 Middag

Kl. 19.30  Kveldsmøte  
”Hvorfor misjon for jøder”  
v/Elisabeth Levy

 Shalomkro - Amerikansk  
auksjon!  

FredAg 27. juni  
- ”i” FOr isrAeL
Kl. 08.00 Morgenbønn

Kl. 08.30 Frokost

Kl. 09.30 Morgensamling

Kl. 10.00 Bibeltime ”Abrahams, Isaks  
og Jakobs Gud – hvorfor  
knytter Gud sitt navn til  
disse menneskene?”  
v/Rolf Gunnar Heitmann

Kl. 11.30 Utflukter – se egen omtale

(ingen felles lunsj – vi smører matpakke 
ved frokost)

Kl. 16.00 Seminar ”Misjon  
– for spesielt interesserte?”  
v/biskop Stein Reinertsen

Kl. 17.30 Sabbatsmåltid 

Kl. 19.30 Kveldsmøte i regi av return-
2sender ”For ung for misjon?”  
v/ Shmuel Aweida. Shalomkro 
og konsert med Soul Teens

LørdAg 28. juni  
- imissiOn
Kl. 08.00 Morgenbønn

Kl. 08.30 Frokost

Kl. 09.30 Morgensamling

Kl. 10.00 Bibeltime ”Hvordan dele  
evangeliet med en jøde”  
v/Andreas Johansson

Kl. 11.00 Formiddagskaffe

Kl. 11.30 Seminar: ”Status for  
jødemisjon pr 2014”  
v/Andreas Johansson

Kl. 12.15 Speedlearning (15 min hver 
gang, 3 min til bytting):

A. Beit Eliahu v/Bjørg og 
Shmuel Aweida

B. Caspari Center v/Elisabeth 
Levy

C. Immanuelkirken  
v/Christian og Lisbeth 
Rasmussen

D. Øst Europa v/Rolf Gunnar 
Heitmann

Kl.13.30 Lunsj 

Kl. 14.30 Misjonstivoli v/return2sender 
Kick-off ved Soulteens- 
gruppe

Kl. 18.00  Middag (tidligere volontører 
spiser sammen ved eget bord)

Kl. 19.30 Kveldsmøte ”Guds ID” 
v/Shmuel Aweida

 Shalomkro

Kl. 21.30 ”Minnes du sangen”  
med Jan Kristian Hverven  
og Cecilie Schilling

 Unge Voksne-treff

søndAg 29. juni  
– ”i” FOr inkLudert
Kl. 08.30 Morgenbønn

Kl. 09.00 Frokost

Kl. 11.00 Gudstjeneste på BiG  
”Se, dette er vår Gud!”  
Rolf G Heitmann preker og 
Christian Rasmussen er liturg.

Kl. 13.00 Avslutningslunsj

 Hjemreise

PrograM for Landsmøtet 2014
HOvedtemA: imissiOn



A. Båttur i Blindleia

En tretimers båttur i den fantastiske 
skjærgården
Utfart/retur: Grimstad
Pris: Voksne kr 200,- Barn kr 100,-

B   Fra topp til topp i grimstad

Fottur der vi går opp på tre ulike 
topper med flott utsikt over byen fra 
forskjellige vinkler.
Ikke spesielt fysisk utfordrende.

C.  vitensenteret sørlandet      

Adresse: Kystveien 2, Arendal

Eldorado for lekende og nysgjerrige 
barn og voksne i alle aldre.

Vitensenteret Sørlandet er et opplevel-
ses og læringssenter for barn og unge i 
realfag og teknologi. Utstillingslokalet 
inneholder 28 eksperimenter og inter-
aktive installasjoner innen temaene 
”Maritim verden”, ”Energi i miljøet”, 
”Tall i alt” og ”Pythagoras i Taresko-
gen”. Det siste er et eget rom for barn 
under 3 år, med bl.a. klatrevegg, 
fiskedam og sklie. Alle installasjonene 
innbyr til egen aktivitet. ”Energi i 
miljø” gir for eksempel mulighet til å 
teste ut hvordan vannkraft og vind-
kraft fungerer, eller produsere energi 
selv ved å løpe i ”hamsterhjulet”. 

Pris: Vokne kr 90, barn kr 70. Billet-
ten gir adgang til alle installasjoner i 
utstillingen. I tillegg får vi 30 min ”tur 
ut i verdensrommet” i astro-amfiet for 
samme pris (maks 60 personer). Varig-
het: To-tre timer.

* eller man kan slappe av på 
Big med bading eller lek.

Dyreparken i Kristiansand er heller 
ikke langt unna, men siden prisene 
her er stive vil vi anbefale å legge til 
en ekstra dag i for- eller etterkant av 
sommerstevnet for å få full glede av 
det.

TuroPPlegg på fredag 
sPennende ALternAtiver FOr små Og stOre:



PåMelding

kommentarer/spesielle hensyn 
(mat, handikap, eller lignende)

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Angi nr. for 
Overnatting:

Bokstav for 
Dagsbesøk

Bokstav for 
turalternativ

Navn: Fødselsår:

Adresse: Tlf:

Postnr:                       Sted:

Epost: 

Ektefelle: Fødselsår:

Barn: Fødselsår:

Barn: Fødselsår:

Barn: Fødselsår:

Barn: Fødselsår:

Barn: Fødselsår:

Jeg deltar på ambas-
sadør- og agenttreffet  
fra 24.-25. juni

dagsbesøkspriser:

O  Dagsbesøk onsdag kr 200,-
t  Dagsbesøk torsdag kr 350,-
F Dagsbesøk fredag kr 350,-
L  Dagsbesøk lørdag kr 350,-
s Dagsbesøk søndag kr 200,-

Se også  
baksiden!

Vi arrangerer ambassadør- og 
agenttreff i forkant av landsmø-
tet, alle ambassadører og agenter 
får informasjon om dette. 

OBS! Navn, adresse og fødselsår er påkrevd!


