
Velkommen til kretsmøtedag for
Telemark, Vestfold og Buskerud krets

Vear arbeidskirke

27. september 2020



Kretsårsmøtet, 27. september 2020 i Vear arbeidskirke
Adresse: Melsomvikveien 583, 3173 Vear 

• 11:00 Gudstjeneste Vear arbeidkirke 
Prest: Erna Rodahl. Tale ved Generalsekretær 
Vegard Soltveit 

• 12:15 Kirkekaffe m/servering 
Pris kr 100 dekker kaffe/te bagett og kaker samt 
enkelte andre arrangementsutgifter. Betaling skjer 
ved frammøte. Forhåndspåmelding innen ons-
dag 23. september til styreleder Erna Rodahl, på 
e-post til tevebu@israelsmisjonen.no eller 
ernarodahl@gmail.com eller til mobil: 91994195. 

• 14:00-16:00 Årsmøte (program for årsmøtet: 1. – 5.): 
 1. Valg av ordstyrer og referenter. 
 2. Konstituering av møtet: 
  - Godkjenning av innkalling 
  - Opptelling av antall stemmeberettigede. 
  - Valg av 2 til å undertegne protokollen 
 3. Godkjenning av årsmelding for 2019, og orientering om regnskap 
 4. Valg 
  - (ikke på valg: Lillian Woll Løitegård, Tønsberg) 
  - kretsstyreleder på valg hvert år: Erna Rodahl, Tønsberg 
  - kretsstyremedlemmer på valg: Kjell Pedersen (frasier seg  
    gjenvalg), Audun Østtveit 
  - nye kandidater: Brynhild Heitmann, Lier; Michael Boas 
    Jæger-Lian og Johannes August Jæger-Lian, Tjøme. 
 Forslag til kandidater kan fremmes av stemmeberettigede fram til  
 årsmøtet og på årsmøtet. 
 5. Avslutning – takk – info om misjonsfesten kl.18:00, på Strand 
 Leirsted. Tid for neste årsmøte.

Velkommen!
Erna Rodahl, kretsleder

Vegard Soltveit



Årsmelding for DNI Telemark, Vestfold og Buskerud 2019

Melding fra kretsstyret, v/Erna Rodahl

Ansatte i kretsen

Bjørn Lauritzen, og Jan Heitmann er ansatt som tidsgivere i DNI sentralt med 
forkynneroppdrag også i TeVeBu krets. 

Kretsstyret 2019-2020

Styrets medlemmer i perioden har vært Lilly-Anne Østtveit Elgvin, Svelvik, 
Kjell Rolf Pedersen, Hvittingfoss, Lillian  Woll Løitegård, Tønsberg, Audun Øst-
tveit, Bø i Telemark (sekretær) og Erna Rodahl, Tønsberg (leder). Lilly-Anne 
Østtveit Elgvin, Svelvik, ønsket en pause fra styrevervet kort tid etter årsmøtet 
og etter nyttår trakk hun seg fra styret. 

Medlemmer, faste givere, abbonnenter og ambassadører 

Ved utgangen av 2019 hadde TeVeBu krets 77 (+5) personlige medlemmer, 96 
(+21) faste givere/medvandrere, 597 (-95) abonnenter på bladet Først og 18 
(-1) ambassadører. De sammen personene kan finnes i flere kategorier. 

Antall møter i TeVeBu i 2019

Det har vært holdt møter i alle deler av kretsen. Foreningene i Brunlanes/
Stavern, Tjølling, Sandefjord, Tjøme og Bragenes (Drammen) har hatt jevnlige 
møter, i tillegg til faste samlinger i studiegruppa i Bø i Telemark. I Tønsberg ble 
det startet opp et nytt lokallag med 15 medlemmer, 12 av disse er nye person-
lige medlemmer i DNI. I juni hadde vi vår første samling og i oktober var vi i 
Oslo på hovedkontoret til DNI og fikk hilse på staben og fikk en gjennomgang 
av Israelsmisjonens arbeide. Etterpå dro vi til Jødisk Museum og fikk omvis-
ning der. 

Bragenesforeningen deltok også i 2019 på den årlige Misjonsbasaren i Dram-
men, der mange frivillige fra DNI deltok. 2. pinsedag var vi også representert 
med stand på den tradisjonelle misjonsgudstjenesten på Slottsfjellet i Tøns-
berg.

2019 var et jubileumsår. DNI feiret 175-års jubileum. I vår krets ble det gjen-
nomført  jubileumsmarkering i Tjøme kirke, Bø Bedehus, Bragenes Menig-
hetshus, Norkirken Porsgrunn, Haugsjåsund Misjonshus, Vear arbeidskirke og 
Helgeroa Bedehus. Talere har vært Morten Kravik, Jan og Brynhild Heitmann 
og Erna Rodahl. Til sammen sju jubileumsmarkeringer i vår krets.



Kretsmøtedag m/årsmøte 2019

Kretsmøtedagen ble arrangert 28. april i Nordkirken i Sandefjord i samarbeid 
med Shalom-foreningen i Sandefjord. Jan Heitmann ledet kretsmøtedagen, 
sang og musikk ved Inger og Erik Schulz og Erna Rodahl talte. 

Temadager

Kretsstyret arrangerte temadager på Gavelstad Gjestegård 23.-25. august. 
Talere var Vegard Soltveit, Torgeir Flateby og Jan Heitmann. Sogneprest 
Aksel Bugge ledet gudstjenesten søndag. Ambassadørkoordinator Ellen Raen 
deltok, og nyvalgt styremedlem ,Lillian Løitegård, fortalte fra sitt opphold som 
volontør i Israel. 

Kretsstyrets øvrige virksomhet i 2019

Det har vært holdt sju styremøter i Metodistkirkens lokaler på Hvittingfoss, i til-
legg til et styremøte på DNIs hovedkontor i Oslo  sammen med styret i Østfold 
krets. Styremedlemmer har deltatt på flere av DNIs jubileumsmarkeringer og 
deltok på misjonsarrangementet på Slottsfjellet i Tønsberg 2. pinsedag. 

Kretsstyrets satsningsområde

Styrets satsningsområde har vært å bygge gode relasjoner til lokallagene og 
foreningene i kretsen, bidra med støtte og hjelp til øket møtevirksomhet, og 
spre informasjon om DNIs arbeid i kretsen. Kretsstyret ønsker også å bidra 
til økt forståelse i kretsen, for at jødene trenger å komme til tro på Jesus som 
Messias på lik linje med alle andre folk og bidra til positive holdninger til det 
jødiske folk og Israel som nasjon.

Kretsstyret vil takke alle som har støttet virksomheten i våre tre fylker med 
deltakelse og gaver, og til alle menigheter, lag og foreninger som har gitt oss 
lokaler, eller bevilget ofringer til DNI!

11. september 2020
Erna Ida Katinka Rodahl, 
Kretsstyreleder



Regnskap





Følg TeVeBu-krets på
Nettside: israelsmisjonen.no/tevebu

Facebook: DNI TeVeBu



www.israelsmisjonen.no


