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HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING FOR ARBEIDSÅRET 

2020/2021 

Den norske bevegelsen Ordet & Israel hadde planlagt sommerstevne 2020 ved Bildøy 

bibelskole v/ Bergen. Dette skulle være den 43. storsamlingen vår. Stevnet ble imidlertid avlyst 

grunnet korona situasjonen i landet vårt. Som en erstatning gjennomførte vi et digitalt stevne 

på Visjon Norge fra fredag 7, til søndag 9. august kl. 20.00 til 22.00, med repriser påfølgende 

dager. Talere var Kjell Furnes, Gordon Tobiassen, Stig André Lippert m.fl. Reidun Hvale og 

Gordon Tobiassen var programledere. Flere gjester og medarbeidere ble intervjuet. 

 

Årsmøtet ble avholdt på Gavelstad Gjestegård den 26. september 2020 i Svarstad, Vestfold og 

Telemark fylke. Årsmøtet ble samkjørt med den årlige bibelsamlingen på Gavelstad som 

medarbeidere i Vestfold arrangerer. 

Videre ble det avholdt en digital medarbeidersamling 12 desember 2020 hvor våre prosjekter i 

Israel, vårt hjemmearbeid samt konkretisering av en revidert handlingsplan ble drøftet og 

behandlet. 

Det planlagt stevne-programmet for 2020 med talere vil i hovedsak bli benyttet på vårt   

sommerstevne som er under planlegging på bibelskolen i Grimstad 5 til 8 august 2021. 

Hovedstyret har det siste arbeidsåret hatt 4 møter. Arbeidsutvalget (AU) har også hatt 4 møter. 

Vi vil nevne de viktigeste sakene AU og hovedstyret har arbeidet med dette året: 

• Planlegging av sommerstevnet 2021 

• Prosjektbevilgninger. Nytt prosjekt Beit Eliyahu (messiansk menighet i Haifa) ble lagt 

til i vår portefølje 

• Prosedyre for kvalitetssikring av bevilgninger til prosjekter i Israel 

• Ungdom og Joffi arbeid 

• Utvidelse Stig André Lippert engasjement til 100 %. Utvidelsen vil i hovedsak være 

forkynnertjeneste og medie-arbeid. 

• Medarbeidertur til Israel 2022 

• Oppfølging av daglig drift og økonomi 

• Bruk av digitale plattformer (TV) 

• Revisjon av strategidokument 

• Organisering av hjemmearbeidet 
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Bibel-helg ble avholdt på Gavelstad hotell, Svarstad 25. til 27. september 2020. Temaet var 

«Hva sier Bibelen”. Kristian Fagerli, Charles Hansen, Stig André Lippert og Leif Jacobsen var 

med som talere. 

Det er Ordet & Israel, Vestfold v/ Per M. Bakke som arrangerer disse samlingene.  

 

Den årlige Bibel-helg på Lyngmo ungdomssenter ble avlyst på grunn av korona situasjonen.  

Vi har 3 faste forkynnere; Gordon Tobiassen, Charles Hansen og Stig André Lippert. De gjør 

et viktig arbeid for bevegelsen. Det er våre 3 ansatte forkynnerne som i hovedsak skaffer oss 

de fleste nye abonnenter og medlemmer når de har møter.  Videre har Kjell Furnes, formann i 

bevegelsen, John Roger Nesje m.fl. talt på våre møter.   

Det planlegges en medarbeidersamling på vårt sommerstevne på bibelskolen i Grimstad i 2021. 

 

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 fra 

Ordet & Israel med Sissel Vagard som vararepresentant. Vår daglige leder Arve Solberg er 

leder av representantskapet i organisasjonen Hjelp Jødene Hjem og Stig André Lippert er 

styremedlem.  

Ordet & Israel har nå fylkessekretærer i 15 av de 19 fylkene (tidligere fylkes-inndeling) vi har 

i landet:  

Kjell Hvale i Akershus  

Irene Brunes i Nordland  

Per Magne Bakke i Vestfold  

Kjell Furnes i Møre og Romsdal, 

Olav Nygård i Sogn og Fjordane  

Gunnar Hvale i Telemark  

Ådne Fossnes i Aust-Agder  

Tor Egil Høiden i Østfold  

Jørn-Ivar Holmgren i Finnmark  

Åge Sele i Troms, 

Kristian Fagerli i Trøndelag  

Asbjørn A. Sætre i Sunnhordland og Karmøy  

Bergensområdet (Gruppe) 

Bjarne Bjelland i Rogaland  

Erling Walther i Vest-Agder (ny) 

 

Vi ønsker Erling Walter velkommen som nye fylkes-sekretærer og takker Gerd-Alice og 

Svein Lochner for det store arbeidet de har gjort i Vest Agder fylke. 
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Det er registrert flere store og mindre grupper rundt omkring i landet som holder møter og 

støtter arbeidet vårt økonomisk.  Vedlagt oversikt over ansvarlige for disse samt en oversikt 

over avholdte / planlagte  

Det arbeides med å få fylkessekretærer der det mangler. Fylkessekretærene våre har på hver sin 

måte utført et godt arbeid for bevegelsen ved å bl.a. arrangere møter. Flere deltar også som 

forkynnere. Det er videre satt i gang et arbeid for å se nærmere på organiseringen av vårt 

hjemmearbeid. 

Bladet vårt ble i mars måned 2021sendt ut til 4.159 abonnenter, mot 4.151 fjor. Opplagstallet 

er 4.500. Redaksjonskomiteen med ansvarlig redaktør Dagfinn Nese som leder, er ansvarlig for 

bladet. Komiteen består for øvrig av Stig André Lippert og Arve Solberg. Lise og Stig André 

Lippert har   ansvaret for layout. Bladet trykkes av Nr1 Grefslie på Mysen. Websiden, Facebook 

og Instagram er under kontinuerlig forbedring og utvikling. Det sendes nå ut månedlig 

nyhetsbrev på mail til medlemmer og andre interesserte som Stig André Lippert er ansvarlig 

for.  Tidligere sjefsredaktør i avisen Dagen Odd Sverre Hove legger jevnlig ut nyheter fra Israel 

på vår hjemmeside. 

Ordet og Israel arbeider systematisk med digitale plattformer. Vi er for tiden på Visjon Norge 

og Kanal 10, men vurderer også andre plattformer. Vår medarbeider Stig André Lippert sender 

månedlig ut nyhetsbrev på mail og ukentlig korte andakter på vår hjemmeside og facebook. 
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Ordet & Israel har pr. 2.1.2021 2.666 betalende medlemmer, mot 2.509 i 2020. Bevegelsen er 

godkjent for ordningen med «Skattefradrag for gaver til landsomfattende organisasjoner.»  

Vi har følgende prosjekter i Israel som vi støtter økonomisk. Mer informasjon om våre 

prosjekter finnes på vår hjemmeside.  

PROSJEKTER  Budsjett 2020              Utbetalt 2020 *                            Budsjett 2021 

                    

Lev Leman:                300.000 kr        408.500 kr                            300.000 kr   

Bibeltrykkeriet:    100.000 kr                   100.000 kr                          100.000 kr 

Bible College:                 25.000 kr                        25.000 kr                 50.000 kr  

First Baptist Church:       50.000 kr           88.000 kr                                 50.000 kr         

O&I Danmark:               10.000 kr          10.000 kr            10.000 kr            

Beit Eliyahu Haifa**            20.000 kr    100.000 kr

  

SUM      485.000 kr        651.500 kr                          610.000 kr 
  

** Differanse fra budsjett er spesifiserte gaver fra givere og ekstrabevilgninger.   

** Beit Eliyahu Haifa.  Går inn som fast prosjekt f.o.m 2021.  

Den planlagte Joffi turen gjennom Plussreiser til Israel i 2020 ble kansellert grunnet korona 

situasjonen.   

 

Ordet & Israel er en tverrkirkelig, evangelisk bevegelse som ledes av et hovedstyre med kontor 

i Skien. Kontoret ledes av en daglig leder i en 60 % stilling. Videre har vi en lønnet forkynner, 

Gordon Tobiassen, i en 100% stilling og som er bosatt i Grimstad. Forkynner Charles Hansen 

arbeider fortsatt med forkynneroppdrag etter at han gikk av med pensjon i 2019. Stig André 

Lippert som bl.a. leder Joffi er nå ansatt i en 100% stilling hvor ca. 50% er forkynnertjeneste. 

Han arbeider også med andre oppgaver som bl.a. med bladet vårt og annet mediearbeid. Vår 

redaktør Dagfinn Nese har for tiden en 10% stilling og er leder av redaksjonskomiteen.  

Bevegelsen står i et samarbeid og fellesskap med Den danske bevegelsen Ordet & Israel. 

Årsregnskap 2020. 

Hovedstyret mener at årsregnskapet for 2020 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 2020 hadde et driftsmessig overskudd på    

kr.232.518 noe som har styrket vår likviditet. Regnskapet er ført av Knif Regnskap.  

Hovedstyret. Følgende personer utgjorde hovedstyret det siste arbeidsåret: 

Formann:   John Roger Nesje,  Valgt for 2020 - 2022 

Nestformann:  Gordon Tobiassen  Valgt for 2020 - 2024 

Styremedlemmer:   Arne Rein Dahl  Valgt for 2018 - 2022 

   Reidun Hvale   Valgt for 2018 - 2022 

   Stig André Lippert  Valgt for 2018 –2022 

   Sissel Våge   Valgt for 2020 - 2024   

   Kurt Urhaug   Valgt for 2020 - 2024 



  Dato 15.4.21 

 6 

 

Suppleanter  Gunnar Hvale      Valgt for 2020 - 2022   

   John Skaardal   Valgt for 2020 - 2022   

   Erling Walter   Valgt for 2020 - 2022 

 

 

Joffistyret 

Stig André Lippert Leder     Valgt for 2018 - 2022 

Markus Drange     Valgt for 2018 - 2022 

David Fjeldskår     Valgt for 2018 - 2022 

Anna Nesje      Valgt for 2020 - 2024 

Mats Andreas Fjeldskår    Valgt for 2020 - 2024 

Jarle Bjørntvedt     Valgt for 2020 - 2024 

Det har vært noe vekst i medlemstallet også dette arbeidsåret.  

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 2 kvinner 

og 8 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 5 

menn og 1 kvinne. De lønnede medarbeiderne våre er menn.  Hovedstyret ønsker å takke alle 

som har støttet arbeidet i bevegelsen med gaver og forbønn dette arbeidsåret 

 

Godkjent i styremøte 25.3.2021                                                                                                                  

Arve Solberg, daglig leder   
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