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Den norske bevegelsen Ordet & Israels sommerstevne 2018 ved Bibelskolen i Grimstad, 
Grimstad, er den 40. storsamlingen vår, og vi er i et jubileumsår. 

I fjor hadde vi også sommerstevnet vårt ved Bibelskolen i Grimstad fra 3. til 6. august. Det 
var påmeldt 130 faste gjester på skolen samt en del som bodde på hoteller og andre 
overnattingssteder i nærheten. På møtene kunne det være opptil ca 500 personer.  Hovedtalere 
var Dr. Seth Postell, inspektør ved «Israel College of the Bible», bibelskolen i Netanya som vi 
i Ordet & Israel støtter og Marvan Beem, en arabisk pastor som har studert ved denne skolen. 
Øvrige talere var Charles Hansen, Gordon Tobiassen  og formannen Gunnstein Nes.  Sissi 
Kringlebotn, Olav Soltun,  ungdomsgruppen Alive fra Grimstad og Flekkerøy sangkamerater  
deltok med vakker sang og musikk under hele stevnet. Jarle Waldemar hadde ansvar for 
barnemøter og gav stevnet et godt og flott løft for de yngste.   

Hovedstyret har det siste arbeidsåret hatt 5 hovedstyremøter, av disse var det 3 telefonmøter. 
Arbeidsutvalget har hatt 4 møter. Vi vil nevne de viktigeste sakene hovedstyret har arbeidet 
med dette året: 

--	Profetisk	helg	ble	avholdt	på	Gavelstad	hotell,	Svarstad		29.	september	til	1.	oktober	
2017.	Temaet	var:	”	Jesu endetidstale”. Jørgen	Tønnesen,	Vidar	Brautaset,	Kjell	Furnes	og	
Charles	Hansen	var	med	som	talere.	Inger	og	Erik	Schultz	deltok	med	sang	under	hele	
stevnet.	
Det	er	representanter	for	Ordet	&	Israel	i	Vestfold	og	Østfold	som	hvert	år	arrangerer	
disse	samlingene.		
 
-- Profetisk helg ble avholdt på Lyngmo ungdomssenter, Hafslo i Sogn, 27.-29. April 2018. 
Talere var; Rune Ludvigsen, John Roger Nesje, Charles Hansen og formann Gunnstein Nes. 
Tema var. «Å tyda teikna i tida» 

-- Forkynnere (tidligere benevnt reisesekretærer). Vi har 2 forkynnere; Charles Hansen og 
Gordon Tobiassen. De gjør et viktig arbeid for bevegelsen. Det er våre 2 ansatte forkynnerne 
som i hovedsak skaffer oss de fleste nye abonnentene og medlemmene. De står også for mye 
av midlene som blir samlet inn til bevegelsen. Likevel er den aller viktigste oppgaven at de 
forkynner det profetiske ord rundt omkring i landet vårt og at folket vårt får høre sann bibelsk 
forkynnelse om Israel, Guds folk og land. 

-- Formannen i bevegelsen, Gunnstein Nes har talt på flere møter. Det samme har Kjell 
Furnes, m.fl. gjort. 

-- Medarbeidersamlingen ble i 2018  gjennomført Gavelstad fra 25 til 27 mai  
Vi hadde bibeltimer med Gunnstein Nes, Gordon Tobiassen. Hjemmearbeidet og våre 
prosjekter i Israel ble drøftet. 

-- Styret har i perioden i tilegg til ordinære løpende saker arbeidet med og bl.a. vedtatt 



følgende:  

 - ny hjemmeside som nå er på «lufta», 
 - utgivelse av nytt blad. Første blad ble lansert desember 2017, 
 - utarbeidelse av personalhåndbok som ble godkjent i hovedstyret 27. november.2017 
 
-- Ordet & Israel er organisatorisk medlem av MIFF- Norge ”Med Israel for Fred”; og Den 
norske Helsingforskomiteen. Dessuten står vi bak Felleskomiteen for Israel FKI sammen med 
11 andre israelvennlige organisasjoner i Norge. Her har Gordon Tobiassen  representert Ordet 
& Israel med Sissel Vagard som vararepresentant. Vi er også med i representantskapet i 
organisasjonen Hjelp Jødene Hjem.  

-- Ordet & Israel har nå fylkessekretærer i 15 av de 19 fylkene vi har i landet: Kjell Hvale i 
Akershus, Irene Brunes i Nordland, Per Magne Bakke i Vestfold, Kjell Furnes i Møre og 
Romsdal, Magne S. Eikum i Sogn og Fjordane, Arne Øystein Rambekk i Telemark, Ådne 
Fossnes i Aust-Agder, Knut Strømsbo i Østfold, Jørn-Ivar Holmgren i Finnmark, Åge Sele i 
Troms, Kristian Fagerli i Trøndelag, Asbjørn A. Sætre i Sunnhordland og Karmøy, Erene S. 
Bruvik i Bergensområdet, Bjarne Bjelland i Rogaland,  og ekteparet Gerd-Alise og Svein 
Lochner i Vest-Agder. Hovedstyret vil arbeide for å få fylkessekretærer i Oslo, Buskerud, 
Hedmark og Oppland.  

Fylkessekretærene våre har på hver sin måte utført et godt arbeid for bevegelsen ved å bl.a. 
arrangere møter. Flere deltar også som forkynnere.  

-- Bladet vårt ble i mars måned  2018 sendt ut til 4.156 abonnenter, mot 4.151 fjor. 
Opplagstallet er ca. 4.500. For å styrke arbeidet med vårt nye blad og vår nye hjemmeside er 
det etablert en redaksjonskomite. Dagfinn Nese er ansvarlig redaktør og leder arbeidet i 
komiteen. Bladet kommer nå ut med et helt nytt og tidsriktig layout. Til hjelp for dette har vi 
en avtale med Alf Henning Fredstad (journalist/produsent) og Terje Andersen som står for 
layout.  Den nye websiden er utviklet av Vestjysk Marketing i Danmark. Bladet trykkes av 
Nr1 Grefslie på Mysen.  Ole-Bernhard Sørbøe gjør et godt arbeid med å fremskaffe jevnlig 
nyheter fra Israel til websiden vår; www.ordetogisrael.no. I tillegg sender han ut informasjon 
med spesielle israel-nyheter og kommentarer ca. 100 ganger i året til over 600 e-postadresser. 

-- Den norske bevegelsen Ordet & Israel har pr. 1. mars 1.874 betalende medlemmer, mot 
1.722 i 2017. Ordet & Israel er godkjent for ordningen med «Skattefradrag for gaver til 
landsomfattende organisasjoner.»  

-- Ordet & Israel i Danmark har utgitt boken «Sluttspillet om Israel» Dette er en meget god 
pedagogisk bok som beskriver Israels rolle i frelseshistorien og den dramatiske rolle de har i 
verdenshistoriens sluttspill. Lunde forlag vil i samarbeid med oss utgi boken på norsk. 
 
-- Vi har to hoved-prosjekt i Israel som vi støtter økonomisk; Smadja sitt trykkeri i Jerusalem, 
Keren Ahvah Meshihit  og samarbeidsprosjektet Lev Leman Israel, med hjelp til fattige jøder. 
Smadja sitt trykkeri i Jerusalem fikk i 2017 kr. 100.000 i gaver (kr 130.000 i 2016) og Lev 
Leman fikk tildelt kr. 300.000 (kr 500.000 i 2016).  

Videre støttet vi Israel College of The Bible, hvor Erez Soref er president med kr. 25.000  og 
menigheten til Naim Khoury i Betlehem  med kr. 38.632 i 2017. Ordet & Israel i Danmark 
fikk en gave på  kr 10.000.  



 
-- Joffi har i år arrangert en tur til Israel med base i det danske hus i Poriya ved 
Genesaretsjøen som drives av Ordet & Israel, Danmark. Joffi har grupper i Kristiansand og 
Larvik. 
 
-- Ordet & Israel er en tverrkirkelig, evangelisk bevegelse som ledes av et hovedstyre med 
kontor i Skien. Kontoret ledes av en daglig leder i en 40 % stilling. I tillegg har vi en lønnet 
reisesekretær i ca. 50% stilling bosatt i Halden og en lønnet reisesekretær i ca. 100% stilling 
bosett på Rolvsøy. Bevegelsen står i nært samarbeid og fellesskap med Den danske 
bevegelsen Ordet & Israel. 

-- Rettvisende bilde over resultat og stilling. 

Hovedstyret mener at årsregnskapet for 2017 viser et rettvisende bilde av Den norske 
bevegelsen Ordet & Israel sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet 
er avlagt under forutsetningen om fremdeles drift og er revidert av BDO AS, som legger frem 
egen uttalelse. Av regnskapet går det fram at vi i 2017 hadde et driftsmessig overskudd på    
kr. 709.708 noe som har styrket vår likviditet betydelig . Regnskapet er ført av Knif 
Regnskap.  

-- Hovedstyret. Følgende personer utgjorde hovedstyret det siste arbeidsåret: 

Formann:   Gunnstein Nes,  Valgt for 2016 - 2018 
Nestformann:  Gordon Tobiassen  Valgt for 2016 - 2020 
Hovedstyremedlem:   Arne Rein Dahl  Valgt for 2014 - 2018 
   Sissel Vagard   Valgt for 2014 - 2018 
   Marian Eigeles  Valgt for 2014 - 2018 
   Arild Knut Normannseth Valgt for 2016 - 2020   
   Charles Hansen  Valgt for 2016 - 2020 
 
Suppleanter  Kurt Urhaug      Valgt for 2016 - 2018   
   Reidun Hvale   Valgt for 2016 - 2018   
   Erene Solsvik Bruvik  Valgt for 2016 - 2018 
 
 
Joffistyret. 
 
Elisa Urhaug Leder      Valgt for 2014 - 2018 
Aslak Andersen     Valgt for 2014 - 2018 
Anna Nesje      Valgt for 2014 - 2018 
Stig Andre Lippert     Valgt for 2014 – 2018 
Lauritz Fonn      Valgt for 2016 – 2020 
Jarle Bjørntvedt     Valgt for 2016 – 2020 

Det er registrert 19 grupper rundt omkring i landet som holder møter og støtter arbeidet vårt 
økonomisk.  Vedlagt oversikt over ansvarlige for disse samt en oversikt over avholdte møter. 

 

 
    



2017-18 

Grupper i Ordet & Israel Fylke Ansvarlig Møter  

Altagruppen Finnmark Jørn Ivar Holmgren 6 
Ester gruppen / Israelforeningen 
Salten Nordland Irene M. Brunes 0 
Shalom gruppa, Oslo Oslo Morten E. Bommen 9 
Giske gruppa, Ålesund Møre og Romsdal Kjell Furnes 18 
Mevasseret , Fredrikstad Østfold Knut Strømsbo og Ketil Hansen - 
Halden gruppen Østfold Morten Lager - 
Hatikvagruppa, Tysse Hordaland Erene Solsvik Bruvik 2 
Bergens gruppen Hordaland Erene Solsvik Bruvik 7 
Ordet & Israelgruppe, Haugalandet Hordaland Birger Hausken, Karmøy 3 
Ordet & Israel, Kristiansand Vest-Agder Gerd Alise og Svein Lochner 9 
Shofargruppe, Mandal Vest-Agder Eli Anne Sjølingstad 9 
Joffigruppa, Kristiansand Vest-Agder Siv Elisabeth S. og Geir Malm 0 
Eretz Israel gruppen, Larvik Vestfold Arild Knut Normannseth 11 
Tønsberg gruppen Vestfold Reidun Grytnes 3 
Joffi gruppe i Larvik Vestfold Tom Teien 11 
Sandefjord gruppa Vestfold Geir Øynes og Per- Magne Bakke 11 
Sogn-gruppa Sogn og Fjordane Magne Schanke Eikum 12 
Trondhjems gruppen / øvrig Trøndelag Grete Vesterfjell / Holmen / Fonn 9 
Rogalandsgruppen Rogaland Bjarne Bjelland 16 

Telemarksgruppen Telemark Irene og Gunnar Hvale 7 
               - Mangler opplysninger 

 

o0o 

Det har vært noe vekst i medlemstallet også dette arbeidsåret. Vi er svært glade for 
samarbeidet med Arild Frøytland, prosjektlederen for Lev Leman Israel og med Smadja`s 
trykkeriet i Jerusalem. Profetisk helg både på Gavelstad og Lyngmo samt sommerstevnet i 
fjor på Bibelskolen i Grimstad ble gjennomført med fulle hus.  

Arbeidsmiljøet på kontoret er godt: Kontormøblene er med og tar vare på helsen, og det 
psykososiale arbeidsmiljøet er også godt. Vi forurenser ikke det ytre miljøet. Vi har 3 kvinner 
og 7 menn med i hovedstyret vårt, som består av 7 faste medlemmer og 3 suppleanter. 
Hovedstyre formannen og lederen for den daglige drift er menn. I ungdomsstyret, Joffi  er det 
4 menn og 2 kvinner. Formannen er her en kvinne. De 3 lønnede medarbeiderne våre er 
menn.  Hovedstyret ønsker å takke alle som har støttet arbeidet i bevegelsen med gaver og 
forbønn dette arbeidsåret. 

 

 

 



 

Dato 19.3.2018                                                                                                                           

 

 

Arve Solberg, daglig leder   

 


