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Instruks: Ansvar og oppgaver for fylkessekretærer   

 
 

 
Fra styret retter vi en stor «Takk» for du tar på deg oppgaven som fylkessekretær i ditt fylke. 
Vi er glad for gode medarbeidere for Israels sak i de fleste av våre fylker.  
 
Ansvar og oppgaver  
  

• Fylkessekretæren er med og legge til rette for møter, bibeltimer og arrangementer i 
nær område og fylke. Dette innebærer også å holde kontakt med Israel grupper og 
gruppeledere i eget fylke dersom dette er etablert og hjelpe til med rutiner for 
innsamling av gaver og dokumentasjon av utgifter. (rutiner vil bli lagt ut på nett) 

• Videre ligger det et spesielt ansvar på fylkessekretæren å bidra / motivere til å verve 
nye medlemmer og abonnenter. 

• Ta kontakt med kontoret om du ønsker hjelp til å få talere til møter og arrangementer. 
• Ordet og Israel har 2 reisesekretærer. Disse reiser rundt i landet og forkynner der de 

blir spurt og der det blir lagt til rette for møter. 
• Flere av våre forhenværende og nåværende fylkessekretærer og formannen i 

bevegelsen forkynner også det profetiske ord og Bibelens syn på Israel. Kontoret 
formidler kontakt med noen av disse om ønskelig. 

• Kontoret kan også formidle navn på talere fra andre sammenheng som ofte blir brukt 
som forkynnere i gruppene våre. 

• Det er viktig at du som fylkessekretær gjør deg kjent med «Ordet og Israel», og hva 
bevegelsen står for. Informasjon finnes på våre nettsider og i bladet vårt. 

 
• I bladet vårt og på våre nettsider kan du annonsere møter. Oppdatering og ny 

informasjon må oversendes de ansvarlig redaktører for bladet og nettsidene. 
Redaktøren for bladet vil årlig sende ut frister for innlevering. 

• Hvert år blir det arrangert en medarbeidersamling første helg i juni til inspirasjon for 
våre medarbeidere. Det forventes at du som fylkessekretær tar del her, så sant ikke 
viktige grunner hindrer deg fra å komme. Ordet og Israel betaler alle kostnader til 
dette medarbeider treff. 

• Ordet og Israel arrangerer sitt årlige sommerstevne i måned skifte juli - august. Dette 
er bevegelsens store arrangement gjennom året. Det er viktig at du som fylkessekretær 
kommer på stevne, både for å bidra og for å få informasjon, så sant det lar seg gjøre. 

 
Takk at du stiller deg villig til å være med i dette rike arbeid. Det er viktig med aktive 
fylkessekretærer. Vi tror at din innsats skal være med og hjelpe til at enda flere av 
kristenfolket får øynene opp for Bibelens syn på Israel og vårt ansvar for å formidle evangeliet 
til jødene. 
 
Vi ber om Guds rike nåde og velsignelse over din oppgave i Ordet og Israel. 


