
 
 
 

Velkommen til Den Norske 

Israelsmisjons kretsmøte 
i Sandefjord  Normisjon  6.april 2014 

 

 

 
 

 

Kretsstyret ønsker at kretsmøtet skal være en inspirasjonsdag for  både  den 
enkelte, for støttegruppene og  de mange menighetene som også har fokus på 
misjonsoppdraget til det jødiske folk. 

 
Vi er takknemmelige for  at mange menigheter år etter år holder fast på å dele 
ansvaret for å fullføre misjonsoppdraget overfor det jødiske folk. 
 
Årets kretsmøte  starter altså med deltakelse på gudstjenester i distriktet, fortsetter 
med fellesmiddag i Sandefjord Normisjon, forhandlinger, og avsluttes med familiefest 
med fokus på misjon hvor rektor Gunstein Vetrehus taler.  
 
 Stemmerett og påmelding 
Alle personlig medlemmer og utsendinger for foreninger og menigheter som støtter 
Den Norske Israelsmisjon har  stemmerett på kretsmøtet. 
 
 De som vil delta på felles middag ( kr. 150,-) bes melde seg innen 3.april  til:  
DNI kretskontor 33772148 /40402396   eller til stedlig kontaktperson Roar Bredal tlf: 
92498148 
 
 
 

Dagens program 
kl. 11.00 Gudstjenester i 
distriktets kirker   
kl. 13.30 Middag 
(Sandefjord Normisjon, 
påmelding)  
kl. 14.30  
Årsmøteforhandlinger 
 kl 16.00  
Ettermiddagskaffe 
kl.17.00  
Familiesamling  
Sandefjord Normisjon  

 
Tale: Rektor Gunstein 
Vetrehus 
 

  

 Saksliste for forhandlingsmøte 
1. Hilsen og navneopprop  
2. Konstituering av kretsmøtet 
4. Presentasjon av kandidater 
     som er på valg 
5. Årsmelding 2013  
6. Regnskaps- kommentarer  
     for driftsåret 2013 
7. Saker til drøfting  

 
8. Valg:8.1 Leder 
   8.2 Kretsstyremedlemmer  

  8.4 Utsending til rådsmøte 
            

 
 

Velkommen til  kretsmøte  Sandefjord, 
søndag 6 .april 2014 

 

           
   
             Karl Frode Hilton, kretsleder  
 Morten Kravik, misjonssekretær 

 
 

 
 



Den Norske Israelsmisjon Te Ve Bu – Østlandet  (Årsrapport 2013)       
 
Rådsmøtet 2013 reiste sentrale spørsmål i forhold til arbeidet vårt.  
Hva lykkes vi med? Kritiske faktorer i kretsarbeidet? Prioriterte satsingsfelt sett i lys av målsetting og 
ressurser. Rapporteringen forsøker å gi noen svar. 
 
Kretsstyret som ble valgt på kretsmøtet 21.april 2013  i Porsgrunn  
har bestått av leder: Karl Frode Hilton (Drammen), nestleder Ulf 
Børje Rahm (Skien), sekretær: Solveig  Berg Vego (Vikersund), 
Runar Sannerud (Skien) og Inger Sørhaug (Sande). Siden det ikke 
lykkes å skaffe flere kandidater til valget, har kretsstyret derfor 
manglet en representant fra Buskerud og en fra Vestfold.                          
Det har over tid vært krevende å finne nok kandidater til 
kretsstyrevalget. Det har ikke vært noen egen valg komité av samme grunn, og kretsstyret har derfor også fungert 
som valgkomité med de muligheter og begrensninger det setter for rekrutteringsarbeidet. Kretsstyrets funksjon og 
visjon vurderes i forhold til kretsarbeidet og de ressursene vi har tilgjengelige. (f.eks. etabl. arbeidsgrupper for 
målrettet lokal virksomhet) 
Stillingsbeskrivelsen for misjonssekretæren og Landsstyrets mål og strategiplan er retningsgivende for arbeidet i 
kretsstyret. 
  
Forkynnelse og undervisning skal bidra til å formidle både tro, misjonsmotivasjon og kompetanse i de 
sammenhengene vi får bidra. Misjonssekretæren, ansatte på Hovedkontoret og noen ulønnede medarbeidere har 
gjennom deltakelse på ulike møter, seminar og arrangement hatt som mål å bidra til dette. DNI som organisasjon 
høster anerkjennelse for bibelfundert undervisning der misjonsoppdraget til det jødiske folk og folkeslagene 
begrunnes ut fra faktum at Bibelen er en helhet fra Adam til Åpenbaringen.  
Møtevirksomhet, ofte i samarbeid med ulike organisasjoner og menigheter er en hovedkanal for å formidle visjon 
og misjonsengasjement. Misjonssekretæren har deltatt på 49 regulære møter og formiddagstreff. I tillegg har noen 
frivillige medvirket i både møter og gudstjenester. Antallet foreninger og støttegrupper synker. 
Summen av menighetsoffer var i 2012 kr. 156.490 mot 107.611 for 2013 (- 48 879) 
Antallet faste givere har gått tilbake med 7 fra 81 til 76. 
Abonnenter på Misjonsblad for Israel har gått tilbake med -74 +12 og er nå på 807 abonnenter. 
Arbeidet med å fange opp adresseendring når folk flytter eller får nytt husnummer er et møysommelig men viktig 
arbeid som må gjøres for å beholde kontakten med abonnenter og medlemmer.  
Personlig medlemskap har gått tilbake med 6 og er nå 93. 
 
Utvalgte poster fra regnskapet  2013 kan vise tendenser i arbeidet 
                                                  2011  2012 2013 
Appellbrev  150 152 143 395 127 072 
Faste givere      181 550 204.145 219 290 
Innsaml.blad            152 575 174 026 173 066 
Minnegave        1800     6 094     8 200 
Div.pres gave   78 693 233 142 115 169 
Foreningsbidrag         92 574   91 047   88 309 
Testamentarisk gave      16 656   21 223             0 
Kollekt        44 612   57 286    72 368 
Ofringer      156 070 156 490    93 897 
Menighetsavtaler    46 478   82 212    73 945 
Avgiftspliktig salg      4 750   20 072      8 586 
Sum gaver   1 100 340  1 358 469  1 553 331 
Lønnskostnader   483 729 413 543    416 145 
Andre driftkostnad 49 199   24 844 34 285  
Lotteri        120 071 119675  120 196  
Salg og div  4 750   20 072      8 586  
Resultat                     459 121  738 438  516 540 
Differanse  2012-2013     221 898 
          

I forsøket på å øke oppslutningen om Shalomturene, har vi hatt 
noen møter der mulighetene som ligger i en reise i regi av Den 
Norske Israelsmisjon har hovedfokus. Likevel har antallet reisende 
med reiseledere tilknyttet DNI gått tilbake, og noen planlagte turer er 
blitt avlyst. 
Seniortreffet på Gavelstad gjestegård 16. -18. sept. hadde dyktige 
foredragsholdere og forkynner som Ulf Børje Rahm, Trond Engenes og Svein Granerud. Dette tegner til å kunne bli 
et fast arrangement i kretsen. Stedet, programmet og beliggenheten tatt i betraktning skulle tilsi at vi hadde vært 
minst dobbelt så mange deltakere. Enkeltstående temadager kan være et alternativ, men da mister man noe av den 
sosiale opplevelsen ved å komme sammen over tid. Rekruttering til slike arrangement burde gått mye lettere,  
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Sang og musikk gir god inspirasjon--  
Her fra møte i Betania, Øyfjell (over) 
 
Misjonsfest på Sandøya v/ Brevik (under) 
 

Brobyggerne 



bl.a. ved at misjonsfolket selv tar initiativ og melder seg på raskt, gjerne også sørger for at venner og kjente melder 
seg på. Dermed kunne man bruke mer tid og energi på andre områder i kretsarbeidet. 

Det er fortsatt behov for frimodige representanter for Den Norske Israelsmisjon både i by og land. 
Vi har et begrenset antall frivillige som er klare til å utføre ulike oppgaver i kretsen. Gjennom 
personlig kontakt og oppfølging og invitasjon til ambassadørtreff arbeides det for at flere skal 
komme på banen. Vi kan bli enda bedre på å utnytte mulighetene som ligger i å hente inn 
hjelpemidler og opplegg fra internett i møteopplegg og som ressurstilgang i lokale 
arrangement. Det er også i år distribuert minnepinner med anvendelige opplegg som den enkelte 
kan bruke i sin virksomhet for DNI. De fast ansatte i DNI kan nå ha sitt virke over hele landet. 
Dermed blir behovet for frivillige lokale medarbeidere enda viktigere. 
Kretsstyret har hatt som mål å etablere kontakt med nye samarbeidspartnere og møtesteder. 
Den beste veien til å lykkes her, går gjennom lokale kontaktpersoner som tilbyr DNIs tjenester.  

Hva lykkes vi med i vår virksomhet? 
DNI pleier å bli verdsatt for sine bidrag både i møtevirksomhet og øvrig samarbeid med 
menighetene. Samtidig må vi fortsette med å være på tilbudssiden så man ikke glemmer DNI som 
samarbeidspartner i menighetenes misjonsengasjement. 
Vi ser at stadig flere benytter vår nettside både til informasjon, inspirasjon og handel gjennom 
misjonsbutikken Tabita. Tekstverkstedet på vår nettside gir innspill til kirkeårets tekster og har 
mange besøkende. 
 

Ungdommen gjennom return2sender har gode tilbakemeldinger for sin virksomhet og nyter anerkjennelse og 
respekt for BridgeBuilders-programmet. 
Det etableres kontakt og samarbeid med nye menigheter som dermed åpner for kontakt med nye potensielle 
misjonsmedarbeidere. Ungdom rekrutteres hovedsakelig gjennom de initiativ som R2S og BridgeBuilders-
representanter legger opp til gjennom stands, skole- og menighetsbesøk.  
Innsamlingsarbeidet og verdiskaping gjennom lotteri/basarer ligger på samme nivå som i fjor. Vi har vært heldige 
med å få sponsorer, men også dette er avhengig av at mange har omsorg for å skaffe gevinster. Nipsmarked er ikke 
forsøkt i løpet av året. 
Kretsstyret har sett behovet for å holde kontakten med, og bevisstgjøre den enkelte menighet til å beholde DNI på 
programmet for menighetens ofringer. Vi ønsker både å få bidra med informasjon og visjon, samtidig som 
økonomisk støtte og forbønnstjeneste for arbeidet verdsettes. 
 
Foreløpig har vi ikke etablert nye filialer for misjonsbutikken Tabita, men har fortsatt 2 filialer i vår krets. Driften 
tegner til å bli stadig mer rasjonell bl.a. med nettbasert butikk. Når vi også blir tilgjengelig gjennom nettbutikken, 
håper vi at Tabita vil gi positive bidrag til misjonsarbeidet. Økt tilgang på kortterminal forenkler innbetalingsrutiner og 
gjør det lettere å omsette både varer og lodd. 
Vi lykkes ikke så bra med å etablere nye samarbeidsavtaler for menigheter og misjon, på tross av en del 
målrettede henvendelser til aktuelle menighetsråd, men vi får bra tilbakemelding der vi har hatt prosjekt.  
Mens foreninger avvikles etter lang og tro tjeneste, er det ikke etablert nye støttegrupper eller foreninger i løpet av 
2013. Desto viktigere blir da arbeidet for å finne nye samarbeidspartnere både i menighet og organisasjoner.  
               
Seminarvirksomhet/ seniortreff kan være et tilbud til langt flere en de vi klarer å mobilisere. 
Samarbeidsrådet for Menighet og Misjon, SMM, er et viktig redskap i forholdet mellom misjonsorganisasjon og 
den enkelte menighet. Honnør til misjonsrådgiverne i SMM-nettverket som stadig løfter fram misjonsoppdraget til 
jødene som en selvfølgelig del av menighetenes misjonsaktivitet. Misjonsrådgiver i Tunsberg har stått i 50 % stilling 
i 2013. Dermed synliggjøres viktigheten av at den enkelte organisasjon viser initiativ og tenker kreativt i arbeidet og 
samarbeidet. Samarbeidsavtalene med Hjartdal og Tjøme menigheter er nå avsluttet. Sum menighetsavtaler 
2013: kr. 73.945 (82.212) 
Det var ingen testamentariske gaver i vår krets for 2013. 
 
Media / lokalradio er viktige kanaler for å nå ut med vår visjon og gjøre vår virksomhet kjent. Vi har også i år hatt 
godt samarbeid med Radio Grenland og Radio Filadelfia, Drammen der flere i kretsstyret har deltatt i  innslag som 
profilerer DNI. Menighetenes nettsider gir oss mulighet til å formidle hva vi står for, dersom vi er bevisste på å 
benytte dem. 
Gjennom året har det vært planlagt og gjennomført møter i samarbeid med Porsgrunn Normisjon som vi håper skal 
videreføres.  

Det har vært både besøk fra return2sender (R2S) og fra Israel med ekteparet Ety og 
David Zadok .(< bildet ).  
Vi tror denne satsingen i Grenlandsområdet er både nødvendig og viktig.  
 
DNI har vært representert med stand på Skjærgårdssang i Langesund, på Get 
Focused i Tønsberg og Skjærgåds Music and Mission gjennom R2S, på Tunsberg 
domprostis felles misjonsgudstjeneste 2. pinsedag på Slottsfjellet. 
 
Merkevarebygging og profilering. Vi har vært bevisste på å foreslå/ velge en  
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Bildet: 
Nestleder i 
kretsstyret  
Ulf B Rahm 
har ofte 
hendene fulle 
 



 
tematikk som kan synliggjøre både vår jødiske arv som troende, og Bibelens helhetlige budskap om Messias, 
jødenes og verdens frelser. I vår tid er det også helt nødvendig å skolere frivillige til å kunne avsløre og imøtegå en 
del usakelig og feilaktig informasjon om jødene og Israel, selv om hovedfokus i vårt arbeid ikke er på denne 
tematikken. 
 
Kretsens viktigste satsingsfelt de nærmeste to årene: 
1. Inspirere til flere vennetreff, vennemiddager, studiegrupper/ dagsseminar. 
2. Bevisst og selektivt kontaktarbeid for å øke DNIs nærvær i menigheter og regioner 
3. Verve abonnenter, medlemmer og faste givere. 

 
Kandidater til kretsstyrevalget: 
 
Sittende:  Ulf B Rahm,       ( valgt for to år i 2013) 
                Inger Sørhaug, ( valgt for to år i 2013)  
 
 
 

 

Lederkandidat: 
Karl Frode Hilton 
 
Kretsstyrekandidater: 
Solveig B Vego, Vikersund 
 

 
< Sommerstevnet i Grimstad 2013 en god inspirasjon til nye tak for misjon til 
Folket og folkeslagene 

 
Hvordan kan du være med i det videre arbeidet    ???!!! 

 
 
 

 
Kretsstyret i Telemark, Vestfold og Buskerud takker for medarbeiderskap og støtte i 

misjonsarbeidet gjennom arbeidsåret 2013. 
Kretsstyret i Te Ve Bu 

v/Karl Frode Hilton,  kretsleder 
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Menighetsbidrag 
Drammen krk. f. råd              3 867 
Strømsgodset m.råd             3 806 
Svelvik m. råd                       1 777 
Sande m.råd                         1 508 
Stokke krk. f. råd                   1 800 
Botne m. råd                         6 574 
Tønsberg krk. f.råd               1 543 
DELK Tønsberg menighet  10 000 
Hedrum  m. råd                     1 724  
Borre m.råd                          1 150 
Hvasser m. råd                     2 098 
Andebu m. råd                         984 
DELK Sandefj. Menighet      8 214 
Nøtterøy krk. f. råd               3 350 
Sandar menighet                  2 342 
Sandefjord m. råd                 2 665 
Tjølling sokn                         1 586 
Tanum m. råd                       1 976 
Smyrna menighet Svarstad  6 000 
Staveren m. råd                    2 813 
Berg m. råd                          4 143 
Borgestad m. råd                 3 188 
Modum krk. f. råd                 2 120 
Lier Krk. f. råd                      2 930 
Røyken m . råd                    4 806 
Hønefoss m. råd                  3 025 
Hønefoss metodistkirke          700 
Krødsherad krk. f. råd          3 996 
Komnes m. råd                     3 539      
Hemsedal sokneråd             1 698 
Gol krk. f.råd                         1 000 
Nore og Uvdal krk. f.råd       1 169 

Tjøme sokn misj.avtale   58610 
 
Sauland sokneråd                     950 
Tuddal sokneråd                       850 
Kvelde sokn                            1 700 
Smyrna Menighet Svarstad    6 000 
Gulset menighet                     1 830 
Skien Sokn                             2 007 
Siljan m. råd                           1 844 
Gimsøy og Nenset sokn         3 310 
Lunde og Flåbygd m. råd       2 100 
Holla sokn  Menighetsavtale   3 251 
Sauherad  krk.f.råd                 1 669 
Bø sokneråd                           1 080 
Kviteseid sokneråd                 3 723 
Grungedal menighetsråd        2 022 
Porsgrunn Krk. Fellesråd       4 622 
Klevstrand m.råd                    4 100 
Bamble menighetsråd            2 376 
Drangedal m. råd                   1 310 
Stathelle Menighetsråd          3 400 
Notodden m. råd                    2 111 
 
                      Foreningsbidrag 
Hole Israelsmisjon                 2 300 
Normisjon Hemsedal             2 308 
Lier V/Brynhild Heitmann       3 200 
Gvarv og Gunheim misj.lag   3 600 
Haugsjåsund og Tjønnefoss  
Misjonslag                              6 810 
Hønefoss Israelsmisjon         2 606 
Normisjon Treungen              1 837 
Bergsbygda kvinneforening   4 000 
 

Diverse møter 
Betania Øyfjell                          3 400 
Mo bedehus                             1 450 
Seljord Normisjon                     5 000 
Porsgrunn Normisjon  Zadok   4 788  
Vikersund m. senter                 1 542 
Formiddagstreff Dalen             1 170 
Betania Uvdal                           4 050 
Nykirke bedehus                         600 
Tyristrand  bedehus                 1 350 
Metodistkrk. Hvittingfoss          3 130 
NLM Porsgrunn                           700 
NLM Drammen                        3 070 
Treff Hvittingfoss                     1 000 
Ukjent avsender                         400 
Kvitseid Normisjon                  2 175 
Åsgårdstrand  hyggetreff            800 
Sandøya Kvinneforening         6 671 
Tjøme Israelsmisj. nabogr.      7 400 
Tjølling Israelsmisjon               3 311 
Elihu Kristne grunnskole         1 000  
Sandefjord Shalomgruppe    14 262 
Brunl. og Stavern Israelsm.   13 849 
Bragernes Israelsmisjon        23 000 
Gjerstad Normisjon                 4 548 
Kjerringvik bedehus                4 230 

 
 

Misjonssekretæren finner du på 
Tlf 404 02 396 / 33 77 21 48 

e-post: 
ostlandet@israelsmisjonen.no 

Giro: 8200 01 52567 
 


