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29. juni – 3. juli 2016

SommerstevneIsraelsmisjonens



Du inviteres til uforglemmelige dager 
på sommerstevne og landsmøte 2016.  
Folkehøgskolen ligger idyllisk til like 
ved sjøen og har gode fasiliteter å by 
på. Enten du er 9 år eller 90 år vil du 
oppleve at dette er noe for deg. Her 
kan du få åndelig påfyll, godt felles-
skap, sommerferieopplevelser og nær-
møter med misjonsarbeidet.  

Velkommen til 
Nordhordland 
folkehøgskole 
på Frekhaug

Årets tema : 

#veien
De første kristne ble i Apostlenes gjerninger kalt 
Veien. Vi er på vandring, og vi er medvandrere.  
Vi skal bli bedre kjent med Emmausvandrerne og  
aha-opplevelsen de fikk. Landsmøtet vil bære preg  
av veivalgsprosessen hvor veien videre stakes ut for 
Den Norske Israelsmisjon. 

Jesus sa: Jeg er veien, sannheten og livet.  
Ingen kommer til far uten ved meg. Joh 14,6

I år lanserer vi et nytt navn på barne- og  
ungdomsopplegget: Waves!

Så ta med familien og kom! 



PROGRAM
HOVEDTEMA: #veien

ONSDAG 29. JUNI
Kl 15.00  Innkvarteringen starter

Kl 18.00  Middag 

Kl 19.30  Åpningsmøte, presentasjon av gjestene.  
Tale v/Bradley Long 

Kl 21.00 Shalomkro

TORSDAG 30. JUNI 
Kl 08.00 Morgenbønn

Kl 08.30 Frokost

Kl 09.30 Morgensamling med bibeltime v/Elisabeth Levy

Kl 11.30 Utflukter – se egen omtale 
(ingen felles lunsj – vi smører matpakke ved frokost)

Kl 17.00 Minikonsert med koret Hatikva

Kl 18.00 Middag 

Kl 19.30  Kveldsmøte. Tale v/Shmuel Aweida. 

Kl 21.00 Shalomkro  med ”Håttar du songjen”

Kl 21.30 Unge voksne-treff

FREDAG 1. JULI
Kl 08.00 Morgenbønn

Kl 08.30 Frokost

Kl 09.30 Morgensamling med bibeltime v/Elisabeth Levy

Kl 11.30 Forhandlingsmøte

Kl 13.30 Lunsj

Kl 14.30 Forhandlingsmøte

Kl 17.30 Sabbatsmåltid

Kl 19.30 Kveldsmøte i regi av return2sender.  
Tale v/Yoel Ben David. 

 Shalomkro 

LØRDAG 2. JULI 
Kl 08.00 Morgenbønn

Kl 08.30 Frokost

Kl 09.30 Morgensamling og bibeltime v/Rolf. G. Heitmann

Kl 11.30 Speedlearning (15 min pr tema, 3 min til bytting):

 A. Beit Eliahu v/Bjørg og Shmuel Aweida

 B. Caspari Center v/Elisabeth Levy

 C. Storbymisjon i Tel Aviv v/Yoel Ben David

 D. Gleder og utfordringer ved arbeidet i Israel  
 v/Andreas Johansson

 E. Arbeidet i Øst Europa v/Rolf Gunnar Heitmann

Kl 13.30 Lunsj 

Kl 14.30 Misjonstivoli

Kl 18.00  Middag 

Kl 19.30 Kveldsmøte. Tale v/Yoel Ben David 

Kl 21.00 Shalomkro

Kl 21.30 Konsert med Solveig Leithaug 

SØNDAG 3. JULI 
Kl 08.30 Morgenbønn

Kl 09.00 Frokost

Kl 11.00 Familiegudstjeneste. Tale v/ Bradley Long.  
Misjonærinnvielse

Kl 13.00 Avslutningslunsj

 Hjemreise

Konsert med  
Solveig Leithaug

Lørdag kl 21.30
Pris: kr 100 for deltagere /  
kr 200 for andre.  
Gratis for barn under 18 år.



TUROPPLEGG på torsdag 
SPENNENDE ALTERNATIVER FOR SMÅ OG STORE:

B. Tur til Bergen 

Tur med turbuss til Bergen sentrum med torget. Mulighet 
for enten besøk på Hanseatisk museum / Tyskebryggen 
eller tur til Fløyen med Fløybanen. Pris kr. 200,- 
Ansvarlige: Lars Arne Markhus og Odd Bjarne Skogestad

D. Kanotur på Storavatnet i Meland

Kort biltur til Storavatnet. Idylliske viker, holmer og kana-
ler. Vi raster sammen. Barn må en selv ha med rednings-
vest. Pris, kanoleie: kr. 50,- pr. person, maks kr. 100,- pr 
familie. Ansvarlig: Hans Einar Markhus.

C. Topptur til Brakstadfjellet

Topptur, Brakstadfjellet (318 moh) i Meland.  
Fin gangvei i første del, litt bratt siste del.  
 Ansvarlig: Paul Eknes.

A.   Tur til Lyngheisenteret og Håkonshaugen

Tur med veteranbuss til Lyngheisenteret på Lygra og 
Håkonshaugen på Seim. Film i senteret og vandring på 
turstier i lyngheiene. Pris kr. 150,- 
Ansvarlige: Harald Romarheim og Knut Fr. Sørheim.

Husk å  
angi kode for 
turønske i på- 

meldingsskjemaet 
– eller på  

checkin.no



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  
ambassadørtreffet  
fra 28.-29. juni

Dagsbesøkspriser:

T  Dagsbesøk torsdag kr. 390,-
F Dagsbesøk fredag kr. 390,-
L  Dagsbesøk lørdag kr. 390,-

Se også  
baksiden!

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

ALLE felt – utenom epost - er påkrevd for påmelding.



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 2016.

 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 2016.

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

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

 er medlem av return2sender.

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

 har avtale om fast givertjeneste på  minimum kr 2 000 pr. år.

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

Innkvarteringsmuligheter:
1 Voksne i dobbeltrom på folkehøg- 

skolen med full pensjon, kr 2 950,-  
pr person.

2 Enkeltrom med full pensjon, kr 3 500,-
3 Ungdom 13-19 år i sovesal, full pensjon, 

kr 1 500 pr person.
4 Barn 5-12 år, full pensjon, kr 1 100,- pr 

person.
5 Barn 0-4, gratis. 
6 Campingvogn/bil med strøm kr 690,- 

pr døgn med full pensjon.
7 Campingvogn/bil uten strøm kr 640,- 

pr døgn med full pensjon.  
8 Telt kr 150,- pr døgn.

Andre overnattings- 
alternativer:
Åsane folkehøgskole 
365,- pr person i dobbeltrom.  
465,- for enkeltrom. 
Tlf: 55 39 51 90

Alver hotell 
Kr. 1 320,- pr natt i enkeltrom med frokost. 
Kr. 1 520,- pr natt i dobbeltrom med frokost. 
Oppgi Israelsmisjonens sommerstevne og 
landsmøte som referanse for å få riktig pris.
www. alverhotell.no  tlf: 56 34 38 00

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

Barn og tenåringer (under 4 år 
gratis) og studenter: kr 250,- 
(kr 300,- etter 15. mai).

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

Meld deg på via Checkin.no  
eller send utfylt talong til:  
Den Norske Israelsmisjon,  
Holbergsplass 4, 0166 Oslo. 

Disse 
kommer
Bradley Long, snart pastor i Tel Aviv og 
ansvarlig for barneopplegget, Yoel og 
Adel Ben David fra Tel Aviv, Bjørg og 
Shmuel Aweida fra Beit Eliahu-menighe-
ten i Haifa, Helene og Andreas Johans-
son fra Haifa, Elisabeth Levy, Gen.sekr. 
Rolf Gunnar Heitmann, stevneleder og 
ass.gen.sekr. Jorunn Andestad Langmo-
en, Håvard Maurstad, leder for return-
2sender samt andre gjester.



Gruppeinndelingen vil bli som følger:

Splashers: 0-2 år 

Paddlers: 3-5 år (skal begynne i 1.klasse og nedover)

Swimmers: 6-9 år (skal begynne i 2.klasse og oppover)

Surfers: 10-12 år 

Divers: 13-15 år 

16 år eller eldre? Hjertelig velkommen til å være med som 
hjelpeleder. 

ROOTS
Et superdøgn for medarbeiderne på Waves. 
Sett av 28.-29.juni og sjekk oppdatert info om 
sted og program på return2sender.no

«If you want to know how much I 
love you, count the waves»

I år lanserer vi et nytt navn på barne- og ungdomsopplegget: Waves! Noe som 
kjennetegner bølger er at de er i bevegelse. Noen ganger små, andre ganger store. 
Barn og unge er i bevegelse både fysisk, mentalt og åndelig og vi ønsker å ta dem 
på alvor. Vi ønsker å gi dem fem dager med mange morsomme aktiviteter, legge 
til rette for nye vennskap og ha et tydelig fokus på Jesus slik at de kan bli bedre 
kjent med Han! 

Derfor har vi et tilbud for de forskjellige aldersgruppene, med egne ledere for hvert 
trinn. En del av programmet sammenfaller med hovedprogrammet.



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

www.israelsmisjonen.no

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

Vi arrangerer ambassadørtreff i forkant av LM, 
alle ambassadører får informasjon om dette. 

Slik kommer du til Nordhordland 
Folkehøgskole, Frekhaug: 
BIL: Følg E39 fra Knarvik eller Bergen, og ta av mot Holsn-
øy når dette skiltes på nordsiden av Nordhordlandsbroen.

BUSS: Tar du Expressbuss nordfra må du gå av på Knarvik 
og bytte til en buss som går mot Bergen eller Frekhaug, gå 
av på Flatøy (hvis ikke bussen går helt til Frekhaug).

Fra Bergen må du bytte buss på Flatøy hvis ikke bussen 
går helt frem.

Når du går av bussen på Frekhaug: 
Gå av bussen og følg veien gjennom Frekhaug “sentrum”, 
gå inn Grønnlandsvegen og rett frem på gangstien til du 
ender opp på tunet.

fellesskap, fornyelse, lovsang, livsg
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OM FREKHAUG
Folkehøgskolen tilbyr:

- Svømmehall og badstuer
- Klatrevegg
- Sandvolleyballbane
- Kanoer
- Fine turløyper i terrenget rundt skolen

Sommerstevne




