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Den Norske Israelsmisjon



Dette blir knalldager! Med feiende kletzmermusikk, vakre lovsangsto-
ner, god forkynnelse for alle aldre og livsbejaende aktiviteter skal lands-
møtet i Stavanger bli en minneverdig opplevelse for store og små. ”Løft
blikket” er temaet, og det er vårt ønske og vår bønn at disse dagene skal
bidra til fornyelse både på det personlige plan og for oss som organisa-
sjon. 
Ta med deg venner og familie og gjør det til sommerens høydepunkt!

Eget barne- og tenåringsopplegg med glede, trivsel og livsutfol-
delse! 

Egne seminar for unge par/småbarnsforeldre: ”Hvordan gi barna
våre naturlig del i tro?” og ”Tidsklemma – om samliv og trivsel i en hek-

tisk hverdag”

Et kletzmerband fra Stuttgart blir med oss
Den opprinnelige kletzmermusikken har sine røtter i de

jødiske miljøene i Øst Europa, med trekk fra
synagogens vokalmusikk, greske og tyrkiske

melodier og teknikker fra østeuropeisk danse-
og folkemusikk. Stemningen i musikken spenner

fra lystig, intens og livsbejaende til vare melo-
dier som uttrykker savn og smerte.

Et lovsangsteam, ledet av Janeth
Kleppe, vil hjelpe oss med å løfte blikket

(og nesten taket?) i vår felles sang og til-
bedelse

DISSE DELTAR:
ANATOLI USCHOMIRSKI Menighetsleder i
Shema Israel, Stuttgart. Har vært 15 år til-
knyttet vår tyske søsterorganisasjon EDI
(Evangeliumsdienst für Israel) som bl.a. støt-
ter Caspari Center og Ebenezerhjemmet.

KJETIL AANO
Generalsekretær i Det Norske
Misjonsselskap.

JAN GOSSNER Rektor ved Høyskolen i
Staffeldtsgate, tidligere pastor i Frikirken i
Kristiansand.

DANA ITZKOWITZ Ingeniør i Haifa, aktiv i
menighetsarbeidet i Beit Eliahu, er også
involvert i et forsoningsarbeid med polske og
tyske ungdommer.

ROLF GUNNAR HEITMANN
Generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon

BODIL SKJØTT Generalsekretær i Den
Danske Israelsmission.

UNNI SIREVÅG LENDE Styrer og førskole-
lærer i mange år, brukt som veileder, forbe-
der, lovsangsleder og seminarholder.
Medforfatter til ”Her er vi”, en ressursbok
om samspill mellom foreldre og barn.

ELSE BRIT OG HÅVARD KLEPPE Kommer
hjem etter mange år som misjonærer i Haifa,
Israel. Håvard har de siste årene vært stedlig
representant.

HEGE WENDEL og KNUT HELGE HØYLAND
Hege er medarbeider i Machaseh og Knut
Helge er internasjonal leder for Caspari
Center, Jerusalem.

LISBETH og CHRISTIAN RASMUSSEN
Startet opp som misjonærpar i Tel Aviv i
august 09, Christian er prest i
Immanuelkirken.

JOHANNES KLEPPE og
HÅVARD MAURSTAD fra
return2sender skal lede morgen-
samlingene – og de har mye
spennende på lur. 

VELKOMMEN
t i l  landsmøte 2010!



Onsdag
30. juni:

18.00: Middag

19.30: Åpningsmøte Kjetil
Aano: ”Gud tar ikke blikket
fra deg”

22.00: Shalomkro (Kafè
uten program)

Torsdag
1. juli:
08.00: Frokost

09.00: Morgensamling

09.30: Et møte med Dana
Itzkowitz. Bibeltime Bodil
Skjøtt: ”Løft Blikket – folket
og kallet”

10.30: Formiddagskaffe

11.00: Forhandlingsmøte I
a. Konstituering
b. Leders tale
c. Årsmelding/ regnskap
Alternativt seminar for
unge par/foreldre:
”Hvordan gi barna våre del
i tro?” v/Unni Sirevåg
Lende

13.30: Lunsj

14.30: Forhandlingsmøte II
a. Profilforedrag v/gen.sekr.
Rolf Gunnar Heitmann
b. Strategi- og langtidsplan
c. Grunnregelendringer

16.00: Ettermiddagskaffe

16.30: Forhandlingsmøte
fortsetter

18.30: Middag

20.00: Kveldsmøte Anatoli
Uschomirski: ”Hvor er blik-
ket ditt vendt?”
Misjonsinfo: Haifa v/Else
Brit og Håvard Kleppe
”Rapport fra Bedehusland”
v/Arne Nordbø og Tor
Eivind Skeisand

22.00: Shalomkro
Unge Voksne Treff

Fredag 
2. juli:
08.00: Frokost

09.00: Morgensamling

09.30: Bibeltime Jan
Gossner: ”Løft Blikket –
Gud har ikke glemt sitt
folk”  

11.00: Utflukter
a. Rundtur i
Stavangerområdet (3 t)
b. Jærmuseet (flott opp-
legg for barnefamilier)
c. Flor og fjære (5-6 t)
s.3 forts

15.00: Shalomturtreff
a. Reisetreff for de som
har vært/ ønsker å delta
på Shalomturer
b. Presentasjonstreff for
familietur påsken 2011
v/Janeth og Johannes
Kleppe 

16.30: Seminar: Ferske
glimt fra misjonsarbeidet

18.00: Sabbatsmåltid/
Middag

20.00: Kveldsmøte: ”Ser
man det” – nært på men-
nesker i tjeneste
v/return2sender
Misjonsinfo:
Immanuelkirken v/fam.
Rasmussen

21.30: Konsert
Kletzmerband fra
Stuttgart

Lørdag
3. juli:
08.00: Frokost

09.00: Morgensamling

09.30: Bibeltime Anatoli
Uschomirski: ”Løft blikket
– markene er hvite”

10.30: Formiddagskaffe

11.00: Forhandlingsmøte
III Valg

13.30: Lunsj

14.30: Misjonstivoli.
Arrangør: return2sender

16.00: Ettermiddagskaffe
Alternativt seminar for
unge par/foreldre:
”Tidsklemme – om samliv
og trivsel i en 
hektisk hverdag” v/Unni
Sirevåg Lende

18.30: Middag

20.00: Kveldsmøte Jan
Gossner: ”Deg å få skoda”
Misjonsinfo: Jerusalem
v/Hege W. og Knut Helge
Høyland

21.30: Shalomkro
Volontørtreff

Søndag 
4. juli:

09.00: Frokost

11.00: Gudstjeneste i
Tjensvoll kirke 
Liturg: Rolf Gunnar
Heitmann. Preken: Knut
Helge Høyland

13.00: Festmiddag m/
avslutning (avsluttet
14.30) 



SPENNENDE TUROPPLEGG FOR
SMÅ OG STORE PÅ FREDAG 

TURALTERNATIVER

A. RUNDTUR I
STAVANGEROMRÅDET. 
Turen går først til Gamle Stavangers
idylliske trehusbebyggelse, deretter til
panoramautsikt fra Ullandhaugtårnet
og via historisk sus ved Hafrsfjord til
dramatisk oljehistorie ved Aleksander
Kielland-monumentet. (3 t)

B. JÆRMUSEET 
(WWW.JAERMUSEET.NO)
Jærmuseet ble i fjor kåret til Årets
Museeum i Norge. De tilbyr spen-
nende aktiviteter og opplevelser for
store og små. På Nærbø kan en virke-
lig boltre seg på Vitengarden med
hopping i høy, mating av dyr og mye
annet gårdsarbeid. På Vitensenteret i
Sandnes kan både barn og voksne
eksperimentere med modeller og
utforske teknologi og naturvitskaplige
fenomen i felleskap med andre. Du
skal erfare hvordan teorier fungerer i
praksis og hvordan teknologien blir
brukt i forskning og arbeidsliv. (halv
dag)

C. ”FLOR OG FJÆRE” 
(WWW.FLOROGFJARE.NO) 
Opplev en blomstrende hage med pal-
mer og eksotiske planter. Her kan du
nyte freden, blomstene, og utsikt over
sjøen sammen med en utrolig god fis-
kesuppe m.m. Båtturen fra Stavanger
tar ca 20 min og er en nydelig fjord-
opplevelse. Det blir omvisning i hagen
der det gis råd og inspirasjon til alle
med eller uten grønne fingre.(5 t)

På stevneområdet er det mulig å benytte svømmebasseng, sandvolleyballbaner,
treningsstudio, biljard, spinning m.m.
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Landsmøtet er et fellesskap på tvers av generasjonsgrensene. Vårt

mål er at nye venner, livsutfoldelse, lek og Jesus skal få barna til å tri-

ves spesielt godt. En del av barne- og ungdomsprogrammet sammen-

faller med hovedprogrammet. Vi har et gjennomført tilbud for alders-

bestemte grupper, med egne ledere for hvert trinn. Se våre nettsider

for oppdatert informasjon: www.return2sender.no

Gruppeinndelingen
vil bli som følger:

Alef:       0-2år
Det blir tilrettelagt for leke-
krok under bibeltimer og
seminarer.

Bet:       3-5 år (skal begynne i
1.klasse og nedover)
Eget opplegg under bibelti-
mer, seminarer og noen for-
handlingsmøter. Lek og moro,
tilpasset forkynnelse, og ute-
og inneaktiviteter, 

Gimel:       6-9 år (skal begyn-
ne i 2.klasse og oppover)
Samles for seg selv under
bibeltimer, seminarer, noen
forhandlingsmøter og kvelds-
møter. Svømming, forkyn-
nelse, sang og musikk, film og
annet spennende.

Daled:      10-12 år
Egne samlinger parallelt med
bibeltimer, seminarer, noen
forhandlingsmøter og kvelds-
møtene. Spennende uteakti-
viteter, guitarhero, filmvis-
ning, bålkveld, overraskelse
++.

Hey:       13-19år
Egen ”camp” på området med
varierte aktiviteter og mye
moro. Hey får det gøy: strand-

tur, drageflyving,
sol og bad, beach-
volley, relevant for-
kynnelse, lovsang,

grilling ++

VI ØNSKER BARN OG UNGE
VELKOMMEN TIL MORSOMME
OG SPENNENDE DAGER!



Misjonstivoli
Lørdag tromler vi sammen
alt som kan krype og gå til
en felles dugnad for de unge.

Vaffelsalg, massasje,
svampkasting, hårklipp, tea-

tersport og mye annet vil sam-
men med ditt kreative bidrag
skape fest og giverglede.
Misjonstivoliet er stedet der
kun fantasien setter grense

for hvordan vi samler inn
penger til return2sender;)

Nære møter med 
misjonsarbeidet
På kveldsmøtene, under misjonsse-
minaret og i et eget ”Misjon-på-pul-
sen-rom” blir du kjent med arbeidet
vi er involvert i ”ute”, og du får også
god anledning til å bli kjent med flere
av misjonærene våre direkte under målti-
der og aktiviteter.

UNGE VOKSNE: 
Vi ønsker å gjøre
landsmøtet mer
attraktivt for unge
voksne, og torsdag
kveld legger vi opp
til en kveld for dere
mellom 20-35 år. Mat, underholdning og
god stemning. Nytt av året er at landsmø-
tet også byr på relevante og matnyttige
seminarer for unge par/foreldre.

VOLONTØRTREFF:
Fredag kveld er det
treff for tidligere
volontører og ettå-
ringer i DNI. Unge
og gamle får mulig-
het til å mimre og
minnes ”de dager”. 

Hvor
Solborg Folkehøyskole i Stavanger
Stavanger har småbyens sjarme; små smale gater og smau, bro-
steinsgater og et bilfritt sentrum, et vell av koselige butikker,
blomster- og grønnsakstorg, fiskebrygge med levende fisk og
båter med nykokte reker og krabbe.

Fra Stavanger sentrum har du kort vei til de fleste naturopplevelser.
Fjordene er rett utenfor stuedøren, og setter du deg på en båt midt i sen-
trum kan du nå den overveldende Lysefjorden på mindre enn en time –
herfra kan du se de bratte fjellsidene, bl.a. Preikestolen og Kjerag.

Nyt hav og himmel og lyset mot de hvite sandstrender på Jæren – til sam-
men milevis med sand mot åpne havet. Du kan sole deg eller bade, du
kan bygge sandslott eller leke, du kan surfe eller fly draker eller nøye deg
med å sette fotspor i sanden.

Hvordan komme dit
Det går jevnlige tog- og bussavganger fra Bergen, Haugesund,
Kristiansand og Oslo.
Flaggruten (hurtigbåt) går langs kysten til Bergen, i tillegg til lokale hur-
tigbåter til en rekke steder i Ryfylke.
Sola Lufthavn ligger bare 11 km fra skolen. Direktefly fra Oslo, Rygge,
Sandefjord, Skien, Kristiansand, Bergen, Ålesund, Kristiansund og
Trondheim. 

Solborg Folkehøyskole
Tjensvollveien 44, 4021 Stavanger
Telefon: 51 51 01 00, Telefaks: 51 51 01 01
www.solborg.fhs.no
Solborg folkehøyskole ble startet i 1913 og er tilknyttet Normisjon. Skolen
har gode internatrom og møtelokaler. Elevinternatene har plass til 140
elever og har god standard. Skolen har svømmehall, treningsstudio, biljard
og spinning som vi kan benytte oss av.

FOTO: Region Stavanger/Terje Rakke



Bokstav for 
dagsbesøk

Angi nr for 
overnatting

Påmeldingen er gyldig når avgiften er innbetalt til konto 3000.15.24425.
Merk talongen ”Landsmøte 2010”.  

Innkvarteringsmuligheter
1 Dobbeltrom på Solborg med full pensjon 

(voksne kr.2.400,- barn kr.1.200,-)
2 Enkeltrom Solborg med full pensjon (kr 2.900,-)
3 Dobbeltrom Hotell Rica Forum med full pensjon 

(voksne kr.3.140,- barn kr.1.579,-)
4 Ungdom 13-20 år i egen fløy, full pensjon (kr.1.500,-)
5 Barn under 4 år med eget sengetøy (gratis)
6 Ordner innkvartering selv, ønsker lunsj og middag 

(voksne 1.400,- barn 700,-)

Dagsbesøk:
Det er mulig å delta på landsmøtet uten at du overnatter på stedet. Da
betaler du en dagspris på  325,- for voksne (over 20 år) og kr. 180,- for
barn og unge. Påmeldingsavgift og middag inngår i dagsprisen, men
ikke frokost. Det er mange fellesutgifter i forbindelse med landsmøtet
(leie av Solborg, gjester, teknisk utstyr osv) som dekkes opp via ”påmel-
dingsavgift”
Du registrerer dagsbesøk på påmeldingsskjemaet ved å skrive boksta-
ven knyttet til dagen:
O Dagsbesøk onsdag
T  Dagsbesøk torsdag
F  Dagsbesøk fredag
L  Dagsbesøk lørdag
S  Dagsbesøk søndag

PÅMELDING

Påmeldingsavgift: For voksne kr. 450,-    For barn mellom 4 og 12 år kr. 225,-   Max pris pr. familie kr. 1700,-

Navn: Alder:

Adresse: .

Postnr. Sted:

Evt- mailadresse:

Ektefelle: Alder:

Barn: Alder:

Barn: Alder:

Barn: Alder:

Barn: Alder:

Barn: Alder:



Kommentarer/spesielle hensyn (mat, handikap etc) 

Enkeltmåltider

Voksne frokost kr.75,-      lunsj  kr. 125,-    middag   kr.150,- 

Barn      frokost kr.50,-     lunsj kr. 75,-        middag kr. 100,-

Det finnes også campingmulighet på Mosvangen (http://www.mosvangencamping.no).
Dette ordnes i så fall direkte med campingplassen. Stevneprisen står under pkt 7.

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

Navn

har stemmerett fordi  jeg er registrert medlem i følgende forening for DNI:

er personlig medlem og har betalt medlemskontingent for 2010

Navn på forening og krets

Navn

har stemmerett fordi jeg er registrert medlem i følgende forening for DNI:

Navn på forening og krets

er personlig medlem og har betalt medlemskontingent for 2010

Send utfylt kupong til :
Den Norske Israelsmisjon, Holbergs plass 4, 0166 Oslo eller gå inn på www.israelsmisjonen.no og fyll ut skjemaet –
du finner link for Landsmøtet på første side.

PÅMELDING




