
 
KRETSÅRSMØTE - DNI, TeVeBu   

krets m/misjonsfest, 
  søndag 24. april 2022,  

Gimsøy menighetshus(Thor Bunkholts Veg 27, Skien). 

Vel møtt til Kretsårsmøte i TeVeBu krets, søndag 24. april, 2022 

Program for dagen:

11:00    Gudstjeneste i Gimsøy kirke (Klokkergata 16, Skien), prest 
Stian Holtskog, tale ved Jan Heitmann

12:30    Gimsøy menighetshus: Kirkekaffe m/servering

13:00    Registrering

13:30-15:00  Kretsårsmøte  
                   1. Valg av ordstyrer og referent 
                   2. Konstituering av møtet (antall stemme-
berettigede, valg av to til å undertegne protokollen)  
                   3. Godkjenning av årsmeldingen for 2021 
                   4. Valg:  
(På valg: kretsleder Erna Rodahl for e6 år. For to år: Brynhild Heitmann, 
Buskerud; Michael Boas Jæger-Lian, VesHold; Johannes August Jæger-
Lian, VesHold.) (Ikke på valg: Lillian Woll Løitegård, VesHold; Solveig Berg 
Vego, Buskerud; Svein Tegle Håland, Telemark; Audun Øs6veit, 
Telemark.) Kretsleder Erna Rodahl tar gjenvalg, Brynhild Heitmann tar 
gjenvalg 
Forslag Tl nye styremedlemmer kan meldes inn Tl styret eller fremmes i 
årsmøtet.  
  



15:00          Middag m/kaffe og dessert 
!6:00           Misjonsfest m/servering. Jan Heitmann taler over  
                   tema «Stedene taler» 
                   Offer til DNI 
17:30          Apell v/Erna Rodahl 
18:00          Vel hjem 

Forhåndspåmelding for de som ønsker middag, kr 200,- Betales ved 
frammøte, kontant eller vipps. 

Påmelding innen onsdag 20.04. til: 

kretsleder Erna Rodahl, Tlf. 91994195 eller ernarodahl@gmail.com, 
eller sekretær Audun Østtveit, Tlf. 95188762 

Musikk og sang v/Laila Holmen og Morten Kravik 

Velkommen! 
Erna Rodahl, kretsleder 
          

mailto:ernarodahl@gmail.com


Årsmelding 2021 for DNI Telemark, Vestfold og Buskerud krets 
Melding fra kretsstyret v/Erna Rodahl 
Ansatte i kretsen 
Bjørn Lauritzen, Jan Heitmann og Morten Kravik er ansatt som tidsgivere i 
DNI sentralt med forkynneroppdrag også i TeVeBu krets

Kretsstyret 2021-2022  
Styrets medlemmer i perioden har vært Audun Østtveit, Bø i Telemark 
(sekretær), Brynhild Heitmann, Lier (nestleder), Lillian  Woll Løitegård, 
Tønsberg, Michael Boas Jæger-Lian, Tjøme, Johannes August Jæger-Lian, 
Tjøme, Solveig Berg Vego, Buskerud, Svein Tegle Håland, Telemark og Erna 
Rodahl, Tønsberg (leder). 


Medlemmer, faste givere, abonnenter og ambassadører  
Ved utgangen av 2021 hadde TeVeBu krets 86 (+5) personlige medlemmer, 145 (+38) faste 
givere/medvandrere, 535 (-34) abonnenter på bladet Først og 18 frivillige (tidl. DNI- 
ambassadører). De samme personene kan finnes i flere kategorier. 


Antall møter i TeVeBu i 2021 

Det har vært holdt flest styremøter på Zoom (digitale  møter ) i 2021. Året har vert preget 
av korona-restriksjoner. Flere arrangementer har blitt avlyst, noen er blitt avholdt digitalt. I 
perioder har det vært mulig å avholde møter og samlinger fysisk, men det er ingen tvil om 
at faren for smittespredning har lagt en demper på aktiviteten i kretsen.


Kretsmøtedagen m/årsmøte 2021 

Kretsmøtedagen med årsmøte ble arrangert 19. september på Løve Bedehus,  i 
Tjodalyng. Dette i samarbeid med DNIs lokalforening der og andre israelsvenner.  
Kretsmøtedagen startet med andakt v/prest og kretsleder Erna Rodahl. Taler på 
misjonsfesten var Jan Heitman, som talte over tema: «Israels høstfester». Kretsleder Erna 
Rodahl holdt en apell til slutt. Morten Kravik deltok med sang og spill.


Temadager 

Kretsstyret arrangerte et dagsseminar på Gavelstad Gjestegård, lørdag 21. august. Taler 
var professor Torleif Elgvin. Ambassadørkoordinator Ellen Raen deltok med Tabita 
butikken og holdt en apell over frivillighet.  og Morten Kravik deltok med sang og spill. 


Kretsstyrets øvrige virksomhet i 2021 

Det har vært avholdt seks styremøter, fire på zoom og to fysisk der vi møttes i Hvittingfoss 
Metodistkirke.  Vi har behandlet 53 saker i 2021.  


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, og fremme aktiviteter som kan samle hele familien. 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 vårt område med deltakelse og 
gaver, og til alle menigheter, lag og foreninger som har gitt oss lokaler, eller bevilget 
ofringer til DNI!


11. april 2022 

Erna Ida Katinka Rodahl,  

Kretsstyreleder 
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