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ORIENTERING 
 
Registrering: Ved registrering må du fremvise legitimasjon og du får da utlevert stemme/delegatbevis, 
samt stemmesedler. Registrering starter fredag 13. mai kl. 16.00-18.00 og forsetter søndag morgen den 
15 mai Kl. 08.00-09.00. Åpningen av generalforsamlingens forhandlingsmøter skjer kl. 09.00 den 15 mai. 
 
Ved forfall: Dersom du ikke kan delta og må overlate din plass til en suppleant, er det viktig at du sørger 
for at vedkommende får de dokumentene du har fått tilsendt. Det må foreligge en bekreftelse fra 
forstander eller pastor om at suppleanten kommer i ditt sted. Bekreftelsen sendes pr. epost til 
distriktsleder (claes.lundstrom@adventist.no)og ansvarlig for registrering ved ankomst, Solveig 
Krusholm. (solveig.krusholm@adventist.no)   
 
Overnatting: Som det ser ut nå er tilbudet for overnatting veldig begrenset på Tyrifjord. Det som finnes 

tilgjengelig her er bare noen få plasser (9 rom) og muligheter for å sove på madrasser i klasserom. Disse 

rommen vil i første hånd bli holdt av for dere som delegater. (Enkeltrom: 260 kr/natt, Dobbeltrom: 210 

kr per person og natt. Klasserom med madrasser: 120 kr per person og natt) Det vill også finnes en 

begrenset mulighet for å overnatte i egen campingvogn/bobil/telt på Tyrifjord (med strøm 180 kr per 

enhet og natt. Uten strøm 130 kr per enhet og natt.) For øvrig anbefaler vi delegerte og andre besøkere 

å finne overnatting hos venner og bekjente eller ved nærliggende hotell. Det er de lokale menighetene 

som står for utgiftene de delegerte har i forbindelse med overnatting.  

Bestilling av mat i forbindelse med generalforsamlingen/årsmøte gjøres til unionskontoret. ØND sitt 
distriktsstyre har vedtatt å ta på seg kostnaden for all matservering i denne helgen. Det betyr at 
menigheten din ikke trenger å betale noe for din mat. MEN DU MÅ melde fra hvor mange måltider du vil 
spise. Har du familien med deg må disse også melde seg på når det gjelder mat. Viktig også å melde fra 
om spesialdietter. 
 
Reisekostnader: Den lokale menighet er ansvarlig for å dekke eventuelle reisekostnader for delegaters 
deltagelse på generalforsamlingen. 
(Det vises ellers til innkallingen i Advent Nytts 4.22 nummer.) 
 

Påmelding for overnatting og mat gjøres ved Solveig Krusholm (tlf. 32 16 16 70 – 

solveig.krusholm@adventist.no) 

 
ANSVARSFORDELING 
 
Arrangementsansvarlig:  Claes Lundström, Rolf Andvik 

Registrering:    Solveig Krusholm, Sidsel Dahl 

Lyd/bilde:    Atle Haugen m.fl. 

Sang og musikk:   Elbjørg Lundström  
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Syvendedags-adventistenes østnorske distrikt 
33. Generalforsamling    13. - 15.  mai 2022 

PROGRAM  

JEG VIL GÅ MED JESUS 
 

Fredag 13. Mai 
Kl. 16.00-18.00   Registrering 
Kl. 18.00-19.15  Kveldsmat  
Kl. 19.30-21.00 "Jeg vil gå med Jesus - Ekte men gråter" - Ian Sweeney 
 
Lørdag 14. Mai  
Kl.08.00-09.00 Frokost 
Kl.10.30-11.30 "Jeg vil gå..." – Bibelstudium og samtale  
Kl.11.45-13.00  Gudstjeneste – "Jeg vill gå med Jesus – Du snakker for mye" - 

Ian Sweeney 
Kl.13.00  Middag 
Kl.15.00-16.15  Konsert i Norderhov kirke – Adventsangene m.fl.  
Kl.17.00-18.00 "Jeg vil gå med Jesus – Undervisning fra en motvillig evangelist" 

– Ian Sweeney 
Kl.18.00-19.00 Kveldsmat 
Kl.19.30-21.00 "Vi vil gå med Jesus" – Fortid, Nåtid og Fremtid i våre 

menigheter 
 
Søndag 15. Mai 
Kl.07.30-08.15 Frokost 
Kl.08.00-9.00 Registrering 
Kl.08.30  Andakt "Jeg vil gå med Jesus – Vannmannens tidsalder?" - Ian 

Sweeney 
Kl.09.00 -13.00 ØND Generalforsamling - Forhandlingsmøter 
Kl.13.00  Middag 
Kl.14.30 -17.00 ØND Generalforsamling - Forhandlingsmøter og avslutning 
Kl.17.30  Kveldsmat 
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Saksliste for den 33. Generalforsamling i SDA-ØND 
13. – 15. mai 2022 

 
 

Sak 1 Opprop av delegerte og spesielt inviterte/Innstemning av 
ekstraordinære delegater. 

   § 9 – GENERALFORSAMLING 
2. Generalforsamlingen kan etter innstilling fra styret velge 

ekstraordinære delegerte i et antall av inntil fem personer. 

For å imøtekomme vedtak fra ØND styret (2015-2020) foreslår 
sittende styre at begge ØND styrene 2015-2020 og 2020-2025 er 
fungerende delegater under årets generalforsamling. Videre ber 
nåværende styre generalforsamlingen om å velge inn en 
ekstraordinær delegat 

Forslag til vedtak:  

- Styremedlemmer i ØND styrene 2015-2020 og 2020-2025 er i kraft 
av sin stilling delegater under ØND generalforsamling 2022. 

-  Generalforsamlingen velger inn Tore Molstad Andresen som 
ekstra ordinær delegat under ØND generalforsamling 2022. 

Sak 2  Godkjenning av innkalling 

Informasjon om tidspunkt for generalforsamling i Syvendedags 
Adventistkirken – Østnorsk distrikt (ØND)ble opprinnelig sendt til 
menighetene den 03.juni 2019. Den formelle innkallingen stod i 
Advent Nytt i April 2020. Grunnet koronakrisen vedtok ØNDs styre at 
generalforsamlingen utsettes til 18.-20. september 2020. Det ble 
blant annet orientert om dette 07.04.2020 på adventist.no . ØND 
generalforsamling ble på nytt satt på vent og ny innkallelse ble 
presentert i Advent Nytt - April 2022 

Saks papirer blev utsendt til delegater den 28.04.2022  

   § 7 – GENERALFORSAMLING 
1. Generalforsamling avholdes ordinært med 5 års mellomrom til den 

tid og på det sted styret bestemmer. Innkalling skal sendes til 
Distriktets menigheter og kunngjøres i Unionens medlemsblad minst 
fire uker før generalforsamlingens åpning. Styret kan om nødvendig 
innkalle på annen måte. Saksliste og sakspapirer skal sendes ut til de 
delegerte minst to uker før generalforsamlingens åpning. 

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes 
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Sak 3  Åpning av fortsatt generalforsamling 

Forslag til vedtak: Fortsettelse av 33. Generalforsamlingen ble 
godkjent  

Sak 4  Godkjenning av saksliste 

  Vedtektene sier om innkalling til generalforsamling: 

§ 7 – GENERALFORSAMLING. … Saksliste og sakspapirer skal sendes ut til 
de delegerte minst to uker før generalforsamlingens åpning. 

 

  Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes 

Sak 5  Valg av ordstyrere, parlamentarikere og referent 

Styrets forslag til ordstyrere, rådgivere/parlamentarikere og 
referent. 
 
Ordstyrere: Tore Molstad Andresen (leder), Anders Taraldset 
Rådgivere/Parlamentarikere: Bjørn Haugen, ass. Vilde 
Buttedal Cuni 
Referent: Terje Dahl 

 
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger Tore Molstad 
Andresen assistert av Anders Taraldset som ordstyrere under 
generalforsamlingen, Bjørn Haugen blir assistert av Vilde Buttedal 
Cuni som rådgivere/parlamentarikere og Terje Dahl som ansvarlig 
referent ved generalforsamlingen. 

Sak 6   Valg av personer til signering av protokoll og tellekorps 

  § 7 – GENERALFORSAMLING 
2.   Distriktets ledelse skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. 

I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med 
angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelse over registrerte 
delegerte skal inntas i protokollen. Protokollen skal undertegnes av 
møtelederen, distriktslederen, referenten og minst en annen person som 
utpekes av generalforsamlingen. Protokollen skal gjengis i 
organisasjonens medlemsblad og holdes tilgjengelig for organisasjonens 
medlemmer og medlemmer av norske menigheter tilsluttet Distriktet. 

Generalforsamlingen foreslår minst en person til signering av 
protokoll i tillegg til møteleder, distriktsleder og referent.    

Forslag til tellekorps vil bli lagt frem ved åpning av 
generalforsamlingen. 



7 
 

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger ………………… til å 
signere protokollen sammen med de som skal signere i forhold til 
vedtektene. 

Forslag til vedtak: Joachim Fosse, Daniel Pel, Øystein Hogganvik og 
Tony Rydland blir valgt til å være tellekorps. 

Sak 7  Godkjenning av prosedyreregler (side 29) 

Forslag til vedtak: De fremlagte prosedyrereglene for 2015 
godkjennes. 

Sak 8  Protokollering: Elektronisk personvalg    

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen protokollerer at personvalg 
med oppstart av valgperioden 20.september 2020 ble gjennomført 
elektronisk i mai/juni 2020 og publisert på adventist.no 16.06.20 

Sak 9  Rapport fra valgobservatørgruppen 

DNU administrasjon tok initiativ til at det ble utpekt en gruppe som 
skulle fungere som valgobservatører ved den elektroniske 
avstemmingen. DNU styret utpekte to og hver av de tre distriktene 
utpekte en person hver. (se vedlegg – Valgobservatørenes rapport) 

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar rapporten fra 
valgobservatørgruppen til orientering.  

Sak 10 Rapport fra ØNDs distriktsleder/styre. (side 41) 

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar rapporten til etterretning.  

Sak 11 Rapport fra vedtektsnemnda. (se vedlegg – 1. Prosedyre i henhold 
til vedtektsnemnda.  2. Begrunnelser for vedtekts endringer. 3. 
Vedtektsnemndas rapport) 

 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtekts 
nemndens forslag. 

Sak 12 Økonomisjefens rapport - (se vedlegg – Rapporter til 
Generalforsamling – s.10) 

Sak 13  Organisasjonssekretærens rapport – DNU styrets rapport til DNUs 
generalforsamling 2020 (se vedlegg – Rapporter til   
Generalforsamling – s.3) 
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Sak 14 Rapporter fra avdelingslederne (se vedlegg – Rapporter til       
Generalforsamling) 

Sak 15  Handlingsplan 2020-2025 (side 35) 

Styret har utarbeidet et forslag til handlingsplan for ØND 2020-2025  

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslaget til 
handlingsplan for perioden 2020 – 2025. 

Sak 16 Rapport fra Organisasjonskomitéen - DNU  

Denne saken vil bli tatt opp ved DNU sin generalforsamling 27.-
29.mai. Distriktene vil også ta opp dette spørsmålet i sine 
generalforsamlinger på samme måte som DNU har lagt opp til. 
Rapporten fra DNU sin Organisasjonskomite finnes tilgjengelig som 
vedlegg. (se vedlegg – Rapporter til Generalforsamlingene - s. 98) 

Forslag til vedtak: Se forslag til vedtak i "Rapporter til 
Generalforsamlingene" (s. 99-100). 

Sak 17 Likebehandling av pastorer – "Ordinasjonssaken" 

Denne saken vil bli tatt opp ved DNU sin generalforsamling 27.-29. 
mai.  DNU inviterer distriktene til å legge fram forslagene til 
avstemning blant de delegerte ved generalforsamlingene. (se vedlegg 
"Likebehandling av pastorer" s.1-8) Avstemning i distriktenes 
generalforsamlinger vil kun være et innspill til DNUs 
generalforsamling.  

Heftet «Likebehandling av pastorer» gjengir også henstillingen fra 
ØND styret til DNU ADMIN 2017 (s.81-82). 

Forslag til vedtak: Formidle avstemningsresultatet i ØND videre til 
DNU. 

Sak 18 Sammenslåing av Adventistkirken Nesna og Sandnessjøen. 
Generalforsamlingene i Nesna og Sandnessjøen menighet har vedtatt 
i felleskap 16.08.2020 at de ønsker å slå seg sammen. Det ble enighet 
om at menighetens nye navn blir: Syvendedags Adventistkirken, 
Sandnessjøen og omegn. 
Adresse: Horvnesveien 106, 8800 Sandnessjøen. 
 

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner sammenslåingen 
av Adventistkirken Nesna og Sandnessjøen som får navnet 
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Adventistkirken, Sandnessjøen og omegn med adressen 
Horvnesveien 106, 8800 Sandnessjøen 

Sak 19 Generalforsamlingen heves 

  Forslag til vedtak: Generalforsamlingen heves. 
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Delegerte til ØNDs generalforsamling på TVS  13. – 15. mai 2022.  
 

Asker og Bærum 

Anine Lauterer  
Günther Lauterer 

 
Fredrikstad 

Samuel Nsenga 

Clemence Nsenga 

Roald Jarl Guleng 

Eva Margareth Joensen 

Margrethe Frantzen Schulze 

Maiken Frantzen  

Paul Stronegger 
 
Gjøvik 

Kari Helene Holm 

Einar Holm 
 
Grenland 

Joachim Engan 

Solveig Haugnes 

Bent Ditmansen 

Jennifer Dankwah 
 
Gudbrandsdalen 
 Kari Jean N Lindsøe  
 Jan Torgeir Lindsøe  
 
Hadeland 
Arnt Ove Helander 

Ann-Elise Lund 
 
Halden 
Lillian Larsen 
 
Hamar 

Grete Daatla Andersen 
Elis Thorvald Pettersen 

 
Hønefoss 

Annelise Keyn Fagerstrøm 

Arne Fjelmberg 

Gjermund Johansen 

Ingeborg Eidså 

Doru-Catalin Togea 
 
Jessheim 

Eirik Knutsen 

Mona Linnerud 

Wera Woye 

Kongsberg 

John Hernehult 

Luke Carambot 

Marika Reistad Gourmaud 

Radoy Simeonov 

Ragnhild Sømme 

 
Larvik 

Marilyn Melø Sørum 

Morten Sørum 
 
Lillehammer 

Bent Joro 

Bente Havstein 

Carolina Kjosnes 

Richard Havstein 
 
Mjøndalen 

Rolf Angelsen 

Geir Fossum 

Jan Fossum 

Åse Fossum 

Svein Holanger 

Monica Krogtoft Johnsen 

Alf Henry Løvbræk 

Geir Over Solheim 
Svanhild Stølen 
Lasse Stølen 
Dennis Åstrand 
Leo Swenson 

 
Mosjøen 
Torgunn Skoglund   
 
Moss 

Carsten Jørgensen 

Lene Kjær 

Kjeld Kjær 

Einar Berger 

Jostein Myrdal 

Reidun Kvinge 

 
Mysen 

Torgeir Vestbye 

Eirin Fagerås 

Henrik Norlin 

Jarle Lindahn 

Heidi Vestbye 
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Oslo, Betel 

Zufan Yeshaw Amare 

Vibeke Bøhmer 

Daryl Deacon 

Grethe Opsahl Deacon 

Aregash Bezuwork Eshete 

Rebekah Gemeda-Gemba 

Justice Mensah 

Christopher Kjølner 

Tony Geollegne 

Torgeir Lundquist Mathiesen 

Bethany Martin 

Carina Saunders 

Linn Helene Stølen 

Marka Werner 
 
Oslo, Cornelius 

Vilde Buttedal Cuni 

Gry Haugen 

Marius Holm 

Roy Bøhmer 

 
Oslo, Ulsrud 

Magne Ludvigsen 

Vaida Poskiene 
Benedicte Pran Wiik 
Bjørn Ahlquist 

John Bryan Tapolgo 

Kai-Sture Wiik 
 
Sandefjord 

Ruth Møller Nielsen 

Snorri Olafsson 

Helena Meiner 

Åge Gundersen 

Finn Møller Nielsen 
 
Sarpsborg 
Bjørn Haugen 
Else Buttedal Haugen  
 
Sauherad  

Magnhild Bredesen 

Ann-Helen Fjellberg 

 
Skotselv 

Ivo Ivanov 

Dag Norlin 

Janine Duun 

Svein Arve Kirknes 

Martina Nilsen 

 
Strømmen 

Pavel Zmij 

Trygve Andersen 

Iwona Zmij 

Sergey Panfilov 

Natalia Sagmo Sivertsen 

Thor-André Eidsvig 
 
Trondheim 

Simon Ødegaard Bach 

Birgit Brevik 

Mabek Nyang Deng 

György Jocic 

Elin Sivertsen 

Festo Kayima 
 
Tyrifjord 

Miyuki Andvik 

Elidon Bardhi 

May Britt Bunes 

Stein Bøhmer 

Sidsel Dahl 

Styrkår Dramstad 

Sigrun Eckhoff 

Ellen Fønnebø 
Kirsti Bøhmer 
Terje Dahl 

Roxandra Botenau 

Ole Martin Hofseth 

Miriam Marley 

Ketil Hjortland 

Philip Philipsen 

Maria Reuter 

Solveig Krusholm 

Ester Rocha 
Vinicius Rocha 
Mattias Marley 

Jonathan Telfer 

Susan Ursett 
 
Tønsberg 

Nina Anniki Tähti Dunseth 

Geir Dunseth  

Arild Viksand 

Sølvi Solheim 

Johnas Kossi Singo    
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Ordstyrer 
Tore Molstad Andresen 
 
Distriktsstyret 2015-2020 
Rolf Andvik – tidligere 
distriktsleder 

Atle Aluwini      

Tommy Berglund 

Svein Arve Brevik 

Per Erik Dekkerhus 

Mary Ann Joro 

Sandra Bjørk Bjerkan 

Hanne Lise Vik 

Anne May Wollan 

Ziemek Pawlucki 

Jeremy Zwiker 
 
Distriktsstyre 2020 - 2025 
Claes Lundström – nåværende 
distriktsleder 
Christopher Kjølner 
Magnhild Harral 
Mary Ann Joro 
Lene Kjær 
Joachim Engan 
Torgunn Skoglund 
Per Erik Dekkerhus 
Rebecca Hofseth 
Bjørg Helene Lisle Andresen  
Lars Jørgen Stølen 
Marika Reistad Gourmaud 
 
Vedtektsnemnda  

Marianne Dyrud (leder). 

Finn F. Eckhoff 

Anders Taraldset 
Thorvald Guleng 
Gjermund Johansen 

Vilde Buttedal Cuni 
 

Embetspersoner DNU 
Victor Marley 
Finn F. Eckhoff - organisasjons 
sekretær 2015-2020 
Marianne Dyrud – organisasjons 
sekretær 2020-2025999999 
Jóhann Jóhannsson 
 
 
 

Embetspersoner TED/GC 
Ian Sweeney 
 
Avdelingsledere DNU 

Gry Beate Marley 

Tor Tjeransen 

Svanhild Stølen 

Kjell Aune 

Nina Myrdal 
Birgit Philipsen  
Willy Aronsen 
Vidar Hovden 
Terje W. Dahl 

 
Pastorer 

David James 

Per Erik Dekkerhus 

Bengt Fjellberg 

Joachim Fosse 

Atle Haugen 

David Havstein 

Øystein Hogganvik 

Reidar J. Kvinge 

Claes Lundström 

Rolf Andvik  
Daniel Pel 

Tor Tjeransen 

Widar Ursett 

Tore Wollan 

Harald Giesebrecht 

Tony Rydland 
Simon Martin 
Melissa Myklebust 
Atle Aluwini 
May Anette Tallini 
Damiano Tallini 
Roger Robertsen 
 
Pensjonerte pastorer  
Ove Berntsen 

Terje Bjerka 

Reidar Larsen 

Finn Myklebust 

Odd-Henrik Olsen 

Harald Wollan 
 Karl J. Bergland 
 Sven Arvid Gustavsen 
 Reidar Olsen 
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INFORMASJON 
VEDRØRENDE FREMGANGSMÅTER, RETTIGHETER OG PLIKTER 

VED EN GENERALFORSAMLING 
 
 

I  DEN REPRESENTATIVE STYREFORM 

  Syvendedags-adventistsamfunnet, helt fra de lokale menigheter til Generalkonferensen, ledes 
etter den representative styreform og må derfor betegnes som demokratisk.  På denne måte 
har det enkelte medlem mulighet til å øve innflytelse, enten direkte eller gjennom de valgte 
delegater. 

 
  “Vitnesbyrd til menigheten”, side 236, 237 sier: 
 
  “Idet man velger embedsmenn i menigheten, har hvert medlem en stemme.  Menighetene 

velger delegerte til distriktets generalforsamling.  Delegerte valgt av distriktsstyrene, velger 
embedsmenn ved Unionens generalforsamling, og delegerte oppnevnt av unionsstyrene velger 
embedsmenn til divisjonene og Generalkonferensen. 

 
  På denne måten vil distriktet, institusjonen, menigheten og det enkelte medlem enten direkte 

eller ved representanter ha en stemme i valget av personer som bærer hovedansvaret i 
Generalkonferensen.” 

 
  At de rette personer kommer på rette plass, er meget viktig.  Dette ser vi av følgende 

uttalelser og råd: 
 
 
A. Kvalifikasjoner. 

 
  “Guds verk trenger menn og kvinner med enestående kvalifikasjoner og utviklede 

administrative evner; menn og kvinner som omhyggelig, utholdende  og grundig vurderer 
arbeidsoppgavene på de forskjellige områder; folk som har stor arbeidskapasitet, som har 
varme, vennlige hjerter, kjølige hoder, god forstand og selvstendig vurderingsevne, som er 
helliget av Den Hellige Ånd og som fryktløst sier “Nei” eller “Ja” og “Amen” til forslag og 
planer; folk som har sterke overbevisninger, sikker forståelse og oppriktige, sympatiske hjerter, 
og som praktiserer prinsippet “Dere er alle brødre”; menn og kvinner som legger an på å løfte 
og gjenreise falne mennesker.” - Ellen G. White, 7 T 249. 

   
      “De menn som leder en eller annen del av det alvorlige arbeid med å forkynne det siste nådens 

budskap, må utvikle og foretrekke synspunkter og ideer som er vidsynte og storslagne.” - Ellen 
G. White, MH 498. 

 
 
B. Ikke automater. 

  “Ingen må gå med på å bli blinde automater, styrt av et annet menneskes vilje.” - Ellen G. 
White, MH 498. 

  “Visjon (dyp innsikt og vid forutseenhet) er guddommelig utilfredshet.  Visjon er noe hellig som 
Gud har plantet dypt i menneskets hjerte så vi ikke blir tilfreds med gårsdagens resultater. ...  
En organisasjon oppnår sjelden mer enn dens ledere tror den kan.” - Robert H. Pierson 
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II DISTRIKTETS GENERALFORSAMLING 
 

A. Distriktet og dets ledelse.  Distriktet er en sammenslutning av menigheter fra et nærmere 
avgrenset område. Dets høyeste myndighet er generalforsamlingen av delegater fra 
menighetene i distriktets område. Mellom generalforsamlingene ledes distriktet av styret 
med distriktsleder i spissen.  Styremøtene finner sted når behovet er til stede, men i løpet av 
året er det flere faste rutinemessige styremøter. 
 

B. Distriktets generalforsamling er ikke bare tørre fakta med valg og tall, eller fremtids-planer.  
Den er først og fremst en åndelig høytid.  En anledning som i denne form kommer til oss 
sjelden, og det er her de tilstedeværende har en strålende anledning til oppbyggelse og 
fornyelse. 
 

C. Hvem har adgang til generalforsamlingen?  Selv om det bare er de delegerte som kan delta i 
forhandlingene og avstemmingene, så er det fritt for enhver annen å være til stede på alle 
møter og på denne måten få del i det som foregår. 
 

D. Valg av delegerte til distriktets generalforsamling.  Delegerte til distriktets general-
forsamling og representanter til innstillingsnemnda velges av menighetene i pakt med 
distriktets vedtekter (se vedlagt, §9). Menigheten vedtar om menighetsstyret eller en spesiell 
komite skal foreslå de delegerte og eventuelt varadelegerte.  Fremgangsmåten er som ved 
menighetens egne valg. 
 

  “Valg av delegerte til general-forsamlinger er viktige.  De valgte skal vedta planer som skal 
følges i arbeidet. Derfor må de delegerte være menn (og kvinner) med forstand og med evnen 
til å resonnere fra årsak til virkning.” - Ellen G. White, 9 T 262. 

 
  De delegerte må være kjent som gudhengitte og lojale personer som har anledning til å være 

på generalforsamlingens møter.  Ordinerte predikanter i distriktets tjeneste, medlemmer av 
distriktsstyret og distriktets representant i unionsstyet, er delegerte i embets medfør og skal 
ikke velges av menigheten.  De er likevel medlemmer av menighetens delegasjon i den 
menighet de er medlemmer av.  En menighet må ikke velge til delegerte alle og enhver som 
reiser til generalforsamlingen bare fordi disse likevel skal dit.  De delegerte bør huske at de 
ikke kun representerer lokale hensyn, men distriktet som en helhet.  De som foreslås som 
delegerte, må være kjent med adventistsamfunnets lære og arbeidsmåter.  Menigheten er 
ikke forpliktet til å velge like mange delegerte som den har rett til. 

 
  En, to eller tre representanter for menigheten velges til medlemmer av general-forsamlingens 

innstillingsnemnd (se vedtektene §13,1,2,3).  Denne nemnda foreslår sammensetningen av 
generalforsamlingens nemnder.  Disse representanter bør helst være noe kjent med 
nemndenes arbeidsområde og ha et visst kjennskap til misjonsarbeiderne og delegerte fra 
andre menigheter. 

 
E. Hvem er delegert?  Følgende er delegerte til distriktets generalforsamling: 

 
1. Delegerte som er lovlig valgt av sine menigheter. 
2. Distriktets fungerende styre, samt distriktets representanter i unionsstyret. 
3. Medlemmer av stående nemnder. 
4. Alle ordinerte og ikke-ordinerte predikanter med bevilling/æres bevilling, tilknyttet 

Distriktet. 
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5. Tilstedeværende embetspersoner fra høyere organisasjoner innen 
Adventistsamfunnet, samt DNUs avdelingsledere. 

6. Ekstraordinære delegerte i et antall av inntil 5 personer. Distriktsstyret foreslår 
disse delegatene og generalforsamlingen må godkjenne dem. 

 
  Ingen i menigheten er i kraft av sitt embete selvskreven til å bli delegert. 
 

F. Delegertes plikter.  (Menighetshåndboken revidert 2000, utgave 16,  side 148). Delegerte 
som kommer til generalforsamlingen, representerer ikke bare den menighet som har 
delegert dem.  Når de inntar sine plasser, bør de ha Guds verk i hele distriktet i sine tanker.  
De har ansvar for hele feltet. 
 

   Det er ikke tillatt å organisere seg med henblikk på, gjennom avstemming, å påvirke valgene.    
    Enhver må la seg lede av Den Hellige Ånd og handle deretter. 
 
   Delegerte fra en stor menighet kan ikke dirigere forsamlingens gang.  Personer som ikke  
         respekterer disse regler, kan bli betraktet som uegnet til å være delegerte. 
 
 G. Nemnder, arbeid og funksjoner 
 

1. Innstillingsnemnda har som oppgave å foreslå for generalforsamlingen de nødvendige 
arbeidsutvalg. Innstillingsnemnda ledes som oftest av unionsleder eller den han utpeker.  
Nemnda velger først sin sekretær, og arbeider deretter med forslag til 

 
   a. Valgnemnd  
   b. Forslagsnemnd  
   c. Eventuelle andre nemnder etter behov 
 

   Nemnda foreslår navn blant samtlige delegerte.  Så snart den har fullført sin oppgave, er 
den  oppløst. 

 
2.    De forskjellige nemnder må offentlig tilkjennegi tidspunkt og sted for sine  
      sammenkomster.  

De delegerte har adgang til samtlige nemnder med sine forslag og råd, men er ikke til 
stede under drøftelse i nemndene.  Delegerte som har forslag, må selv avgjøre hvilken 
nemnd forslaget sorterer under og henvende seg til den.  Forslag direkte fra salen i 
generalforsamlingen bør ikke forekomme. 

 
3. Valgnemnda.   

Under ledelse av unionsformannen, eller den han utpeker, skal valgnemnda finne fram til 
kandidater som kan bekle de forskjellige embeter i distriktet.  Man starter med 
distriktslederen.  Hvert medlem av nemnda har rett til å foreslå ett navn.  Avstemmingen 
foregår vanligvis skriftlig og etter eliminasjonsmetoden. 

   Det er vanlig at man først velger leder og at vedkommende senere deltar i valgnemndas 
møter som rådgiver, men han har ikke stemmerett. 

   Valgnemndene på alle trinn av vår organisasjonsform foreslår bare ett navn til hvert 
embete.  Avstemmingen foregår med “Ja” eller “Nei”.  Systemet forebygger eventuell 
konkurranse mellom kandidatene. 

 
   Valgnemnda legger fram for generalforsamlingen en fullstendig innstilling til embets-

person(er), distriktsstyre og distriktets representant til unionsstyre for en ny periode.  Når 
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dette er gjort, og innstillingen er blitt vedtatt, har nemnda fullført sin oppgave og nemnda 
er oppløst. Her - som i menighetene - kan valgnemndas forslag vises tilbake til nemnda.  
Dette er en alvorlig sak og forekommer bare i ytterst sjeldne tilfeller.  Det skal 
tungtveiende grunner til for at man ber om dette. Forslaget om å sende forslaget tilbake 
må ha rimelig støtte i generalforsamlingen for at dette skal kunne skje (se 
prosedyrereglene §5.5, 5.5.1, 5.5.2). 

 
                 Valgnemnda skal også foreslå en stående vedtektsnemnd på fem medlemmer. 
 

4. Forslagsnemnda behandler, vanligvis under ledelse av en avdelingsleder fra unionen, 
forslag som kan fremme vårt virke i de mange grener av vår virksomhet. Nemnda 
vurderer, forbereder og legger frem forslag for generalforsamlingen.  Disse forslag skal, 
når de blir vedtatt, danne grunnlag og retningslinjer for distriktets arbeid i den neste 
perioden. 

 
5. Vedtektsnemnda foreslår tillegg eller endring av vedtektene.  Siden vi som et samfunn er 

en global organisasjon, bør våre vedtekter være så ensartede som mulig.  
Generalkonferensen kan ikke pålegge et distrikt vedtekter, men kan fremme disse som et 
forslag med ønske om å få disse vedtatt.  Et distrikt på sin side er forpliktet til å 
samarbeide med resten av Adventistsamfunnet. 

   Vedtektsendringer er ikke en foreteelse som skjer ofte, og man kan sjelden vente noe 
revolusjonært. 

 
I alle nemndene er det som blir sagt, strengt konfidensielt.  Det er av aller største betydning 
både for saken i sin helhet, og for den enkelte, hvis navn er blitt drøftet, at nemndas 
medlemmer respekterer dette. 

 
 
H. Ledelse av generalforsamlingen.  Etter at generalforsamlingen er kommet sammen, 

opphører distriktsstyrets lederansvar.  Sittende formann fungerer gjerne som ordstyrer under 
hele generalforsamlingen (se vedtektene  §15.1 og prosedyrereglene §2.1).  Sekretæren 
holder forsamlingen orientert om antall tilstedeværende delegerte, protokoll-fører 
forhandlingene og mottar skriv fra komitéenes sekretærer som generalforsamlingen har tatt 
standpunkt til, osv. 
 

1. Rapporter.  Distriktets forskjellige embetsmenn og avdelingssekretærer skal avlegge sine 
rapporter fra perioden.  Blant disse er:  distriktslederen, økonomisjefen, leder for barne- 
og  ungdoms-arbeidet, hjemmemisjonslederen, leder for litteraturavdelingen, institu-
sjonsledere, osv.  For å spare tid kan avdelingsledernes rapporter sendes de delegerte på 
forhånd. Forhandlingsmøtene finner aldri sted på sabbaten. 

 

2. Generalforsamlinger av den art som her omtales er en viktig foreteelse i vårt samfunn.  
Ethvert medlem bør betrakte dette som en anledning til å styrke og fremme Guds sak. En 
ansvarsbevisst delegert bør alltid være sikker på at hans avstemming eller handlemåte er 
inspirert av Den Hellige Ånd.  Når han/hun avgir sin stemme, bør det skje under over-
veielse og bønn til Gud. 

     Etter at generalforsamlingen er avsluttet, bør vi respektere dens vedtak og  
     handle i overensstemmelse med de retningslinjer den har trukket opp, selv   
     om vi ikke er helt enige. 

 
3. Distriktsleders ansvar.  De lokale menigheters myndighet er begrenset til deres virkefelt.  

Sammen med de andre menighetene i distriktet har de overlatt myndighet og ansvar for 
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hele feltet til distriktets leder og styre.  Disse leder og er ansvarlige for arbeidet i 
distriktets virkefelt til neste generalforsamling. Distriktsleder og -styret i et distrikt kan 
ikke kreves til ansvar av en enkelt menighet. 

 
   Gudfryktige medlemmer av Guds menighet på jorden vil alltid støtte med sine bønner og 

hjelpe de menn og kvinner de har valgt, idet de husker på at vi har en felles fiende hvis 
hensikt er å ødelegge og forstyrre Guds verk på jorden. 

 
    “... Himmelens stjerner er alle under en lov, slik at hver av dem påvirker de andre til å 

gjøre Guds vilje, idet de i fellesskap viser lydighet mot den lov som styrer deres bevegelser.  
For at Herrens verk skal kunne gjøre sunn og sikker framgang, må også hans folk trekke 
sammen.”  Evangeliets tjenere, side 360. 

 
 

III.  NOEN TANKER TIL SIST 

  Av og til hører man innvendinger om at alt er bestemt på forhånd.  Et slikt uttrykk avslører 
ofte mangel på kjennskap til realitetene og er direkte usant. 

   
  Det finnes regler innen vårt samfunns organisasjonsform hvis hensikt er å verne det mot 

innfall og kupp.  Har man kjennskap til disse regler og benytter dem, kan man fremme enhver 
sak og la flertallet avgjøre resultatet.  Det er derfor viktig at hver delegert setter seg inn i 
reglene og kommer til generalforsamlingen vel forberedt med inderlig bønn til Gud om å være 
et verdig redskap for Den Hellige Ånd til å fremme evangeliet til frelse og beredelse av et 
“velskikket folk”.  Vi håper du blir en slik delegert. 

    
  Skulle du ha spørsmål som denne orienteringen ikke gir svar på, kan du henvende deg til:  
  SDA-ØND, Tyrifjordveien 3, 3530 Røyse, Telefon: 481 55 628. E-post: sda.ond@adventist.no  
  eller claes.lundstrom@adventist.no  
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Protokoll fra den 32. generalforsamling 

Syvendedags Adventistkirken 
Østnorsk distrikt 

Tyrifjord Videregående Skole 
24.-25. mai 2015 

 
 

Registrerte delegerte 

192 delegerte var registrert ved Østnorsk Distrikts (ØNDs) generalforsamling 24.-25.mai 2015: 
 

159 delegerte fra menighetene: Asker/Bærum: Rigmor Indahl; Eidsvoll: Birte B. Hønsen, Christoffer 
Hønsen, Edel B. Stirling; Fredrikstad: Anja Dyresen Guleng, Roald Jarl Guleng, Annika Haugvik, Thea 
Haugvik, Clemence Nsenga, Sam Nsenga, Ronnie Oddane, Vinjar Romsvik; Gjøvik: Einar Holm, Lene 
Holm; Grenland: George Dankwah, Joachim Engan, Daniel Gøytil, Daniel Koranteng, Turid Nilsen, 
Knud Sandbeck; Hadeland: Arnt Ove Helander, Finn Møller Nielsen; Hamar: Grete Daatland Andersen, 
Sven Arvid Gustavsen, Elis Pettersen; Hønefoss: Sigrun Eckhoff, Arne Fjelmberg, Ole Marius Krekling, 
Astrid Opheim; Kongsberg: Luke Kurtis Carambot, Eirik Eidså, Nina Norlin; Larvik: Marthe Hogganvik, 
Bjørnar Nordnes, Kenneth Sørum, Morten Sørum; Lillehammer: Leif Ole Bach, Simon Bach, Robert 
Hagen, Edel Krøll, Frode Krøll, Liljan Wollan; Mjøndalen: Rolf Angelsen, Jan Fossum, Åse Fossum, 
Heidi Gustavsen, Trond Gustavsen, Svein Holanger, Wieland Jenke, Anne W. Løvbræk, Eli Mikkelsen, 
Roald Mikkelsen, Ingar Rekstad, Terje Solberg, Lars Jørgen Stølen, Svanhild Stølen; Mo i Rana: 
Kenneth Jenssen, Sonny Sotelo Jenssen; Mosjøen: Linda Kleiven, Torgunn Skoglund; Moss: Irene 
Giesebrecht, Reidun Kvinge, Rolf Kvinge; Mysen: Hilde Kjendalen, Harald Norheim, Heidi Vestbye, 
Torgeir Vestbye, Synnøve Wollan, Jeremy Zwiker; Namsos: Magne Krekling; Notodden: Aina 
Grønnestad, John Hernehult, Sara Kvamme; Oslo, Betel: Zufan Bizuneh Agedew, Torben Bergland, 
Vibeke Bøhmer, Daryl Deacon, Grethe Deacon, Jonathan Nielsen Fosse, Tove Jordahl, Christopher 
Kjølner, Bjørn Kolbjørnsen, Einar Lodin, Hanna Norheim, Lena Søderstrøm Olsen, Mette Skonnord, 
Linn Helene Stølen, Anders Taraldset, Anders Wiik, Tsegaalem Wosen; Oslo, Cornelius: Ole Henrik 
Brekke, Sissel Reierson Brekke, Roy Bøhmer, Eyvind Røst, Karianne Schandy; Oslo, Ulsrud: Emilian 
Barbu, Elisabeth E Dunkley, Travis E Dunkley, Nanna Lise Havstein, Benjamin Samsing, Annie-Vera 
Skjerpen, Ronald Skjerpen; Sandefjord: Atle Fonn Aluwini, Alis Myhre Danielsen, Ivan Danielsen, 
Gunnar Gjelstad, Nina Gjelstad, Linnea Søgaard; Sandnessjøen: Torill Jahne Pettersen; Sarpsborg: 
Bjørn Haugen; Sauherad: Arne Bredesen, Olav Haugen, Wenche Landsverk, Elisabeth Vik; Skotselv: 
Arvid Duun, Richard Vagn Jensen, Svein Arve Kirknes, Ziemek Pawlucki, Knut Størkersen; Strømmen: 
Trygve Andersen, Thor-André Eidsvig, Øystein Hogganvik, Josef Myrbakken, Tove Myrbakken, 
Benjamin A Norheim, Sergey Panfilov; Trondheim: Stig Aspli, Birgit Brevik, Svein Arve Brevik, Elin 
Sivertsen, Solveig Tonstad; Tyrifjord: Kristin Molstad Andresen, Tore Molstad Andresen, Miyuki 
Andvik, Sidsel W Dahl, Terje W Dahl, Styrkår Dramstad, Marius Fosse, Thorvald Guleng, Raimo 
Hansen, Linnea Helgesen, Alexander Johansson, Dagfinn Klund, Silja Leknes, Simen Leknes, Frøydis 
Liseth, Elbjørg K Lundström, Kjell Pettersen, Jørgen Roland, Jan Erik Sjölander, Susan Ursett; 
Tønsberg: Karin Bergland, Karl J Bergland, Randi Nordahl, Hilde Nygaard, Mette Morag Singo, Arild 
Viksand, Tommy Viksand, Anne Lise Aase. 
 
33 ex officio delegerte: Distriktsstyret: Rolf Andvik, Tommy Berglund, Mary Ann Joro, Linndis 
Rasmussen, Cato Steinsvåg; Vedtektsnemnda: Finn F Eckhoff; Embetspersoner DNU: Jóhann E 
Jóhannsson, Reidar J Kvinge; Embetspersoner TED/GC: Raafat Kamal; Avdelingsledere DNU: Kjell 
Aune, Per de Lange, Gry Haugen, Victor Marley, Nina Myrdal, Birgit Philipsen, Philip Philipsen, Tor 
Tjeransen; Pastorer: Terje Bjerka, Geir Fossum, Harald Giesebrecht, Atle Haugen, David Havstein, 
Claes Lundström, Odd-Henrik Olsen, Reidar Olsen, Jorge A Orozco, Joachim Telfer, Tore Wollan; 
Delegerte med predikantfullmaktsbevilling: Marianne Kolkmann, Gry Beate Marley, Widar Ursett; 
Pensjonerte pastorer: Ove Berntsen, Reidar Larsen. 
 
 
Nemnder: 
Følgende nemnder var på forhånd utpekt iht. vedtektenes § 12: 
 
Innstillingsnemnd: 
Linda Kleiven (Mosjøen), Elin Sivertsen (Trondheim), John Hernehult (Notodden), Arne Bredesen 
(Sauherad), Turid Nilsen (Grenland), Morten Sørum (Larvik), Atle Fonn Aluwini (Sandefjord), Lasse 
Stølen (Mjøndalen), Terje Solberg (Mjøndalen), Ingar Rekstad (Mjøndalen), Richard Vagn Jensen 
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(Skotselv), Terje W Dahl (Tyrifjord), Dagfinn Klund (Tyrifjord), Einar Holm (Gjøvik), Simon Bach 
(Lillehammer), Finn Møller Nielsen (Hadeland), Sven Arvid Gustavsen (Hamar), Rigmor Indahl (Asker 
og Bærum), Hanna Norheim (Oslo, Betel), Christopher Kjølner (Oslo, Betel), Anders Taraldset (Oslo, 
Betel), Sissel Reierson Brekke (Oslo, Cornelius), Benjamin Samsing (Oslo, Ulsrud), Ronald Skjerpen 
(Oslo, Ulsrud), Øystein Hogganvik (Strømmen), Edel B. Stirling (Eidsvoll), Annika Haugvik (Fredrikstad), 
Roald Jarl Guleng (Fredrikstad), Heidi Vestbye (Mysen). 
 
Innstillingsnemnda, som var samlet 11. januar, ble ledet av unionsleder Reidar Kvinge og valgte 
følgende nemnder: 
 
Valgnemnd: 
Reidar Kvinge, leder (unionsleder); Atle Fonn Aluwini (Sandefjord), Trygve Andersen (Strømmen), 
Torben Bergland (Oslo, Betel), Raimo Hansen (Tyrifjord), Øystein Hogganvik (Strømmen), Linda 
Kleiven (Mosjøen), Edel Krøll (Lillehammer), Silja Leknes (Tyrifjord), Vinjar Romsvik (Fredrikstad), 
Joachim Telfer (Sandefjord), Solveig Tonstad (Trondheim), Jeremy Zwiker (Mysen). 
 
Forslagsnemnd: 
Tommy Berglund, leder (Strømmen); Kristin Molstad Andresen (Tyrifjord), Anne Valen Næss 
(Sandefjord), Linndis Rasmussen (Mysen), Karianne Schandy (Oslo, Cornelius), Elin Sivertsen 
(Trondheim), Anders René Wiik (Oslo, Betel). 
 
Stående vedtektsnemnd var iht. vedtektenes § 12 valgt ved generalforsamlingen i 2010. Etter 
nødvendige suppleringsvalg i løpet av perioden bestod vedtektsnemnda pr. 31.12.14 av følgende 
personer: 
 
Tore Mostad Andresen (leder), Finn F. Eckhoff, Arne Næss, Laila Løkkebergøen, Vilde Haugen. 
 
 
ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN 
 
Distriktsleder Rolf Andvik ønsket de delegerte velkommen til den 32. generalforsamling for Østnorsk 
Distrikt søndag den 24. mai 2015 kl. 09.30. 
 
01/15 GODKJENNING AV INNKALLING  
 Ved innkallingen til generalforsamlingen ble retningslinjene i vedtektenes § 7 fulgt. 
  
 Vedtak: Innkallingen godkjennes. Enstemmig. 
 
02/15 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN 
 Ved åpningen av generalforsamlingen var 191 av totalt 192 delegerte registrert. 
 
 Vedtak: Generalforsamlingen erklæres åpnet.  
 
03/15 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 Distriktsleder gjorde oppmerksom på at følgende vedtak i Sak 10/10 Alt. 5b fra forrige 

generalforsamling ikke var fulgt opp: «Be DNU nedsette en komité med deltakere fra DNU, VND, 
NND, ØND & TED som utarbeider et forslag som tar sikte på en betydelig forenkling av 
organisasjonsmodellen. Forslaget legges fram på neste generalforsamling eller i en 
ekstraordinær felles generalforsamling.» Distriktsleder åpnet opp for at dette kunne tillegges 
som egen sak, ikke kun behandles i forbindelse med lederens rapport. Dette ble av de delegerte 
ikke ansett nødvendig. Det var ingen innsigelser mot utsendt saksliste. 

 
 Vedtak: Utsendt saksliste godkjennes.  
 
04/15 VALG AV ORDSTYRERE, PARLAMENTARIKER OG REFERENT 
 Forslag til ordstyrere, parlamentariker og referent ble framlagt i henhold til sakspapirene. 
 Vedtak: Ordstyrere:  Atle Fonn Aluwini og Tommy Berglund.   
  Parlamentariker: Bjørn Haugen, assistent Rolf Angelsen. 
  Referent:  Sylvi Nordvåg Bunken.  
 
 Etter at ordstyrerne var valgt, overtok de ledelsen av forhandlingene. 
 
 Følgende valg ble også foretatt til sak 4/15: 
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 Vedtak: En person blant de delegerte velges til å underskrive protokollen: Torben Bergland.  
  Tellekorps: Ordensvernet teller stemmesedler ved skriftlige avstemninger.   

 
05/15 GODKJENNING AV PROSEDYREREGLER 

 Vedtak: Prosedyrereglene i utsendte sakspapirer godkjennes. Dette inkluderer også at 
taletiden settes til 2 minutter i henhold til prosedyrereglenes pkt. 2.7.  

 
06/15 RAPPORTER FRA AVDELINGSLEDERNE 

  Rapporteringen fra avdelingslederne var samtidig en del av generalforsamlingen for DNU. 
Følgende rapporter inngår også i ØNDs generalforsamling og ble presentert av avdelingens 
leder: 

  Barne-, speider-, familie- og  
  Ungdomsavdelingen (SABU)  v/ Victor Marley 
  Informasjons- og medieavdelingen/ 
  Hope Channel Norge   v/ Tor Tjeransen 
  Musikkavdelingen    v/ Gry Haugen 
  Helse- og miljøavdelingen   v/ Per de Lange 
  Menighetsmisjonsavdelingen  v/ Kjell Aune 
  Norsk Bibelinstitutt    v/ Kjell Aune 
  Skoleavdelingen    v/ Nina Myrdal 
  Predikantavdelingen    v/ Reidar J. Kvinge 
  Avdeling for litteraturevangelisme  v/ Philip Philipsen 
  Sabbatsskoleavdelingen   v/ Nina Myrdal 
  SDA Kvinneforum    v/ Liljan Wollan 
  Samfunnskontakt og religionsfrihet  v/ Tor Tjeransen 
  ADRA Norge    v/ Birgit Philipsen 

 
 Vedtak: Avdelingenes rapporter tas til orientering. 

 
07/15 RAPPORT FRA ØNDs DISTRIKTSLEDER/STYRE 

 Som oppfølging av vedtak i sak 12/10 fra forrige generalforsamling har ØNDs styre gjort 
følgende vedtak: «Styret i SDA ØND foreslår ikke en sammenslåing av ØND og DNU. Det 
innkalles dermed ikke til ekstraordinær generalforsamling.» 

 
 Ang. vedtak i sak 10/10 Alt. 5b som ikke er fulgt opp etter forrige generalforsamling, ble vedtak 

fra DNUs generalforsamling i år også vedtatt her: 
 
 Vedtak: Unionsstyret anmodes om å sette ned en komité i løpet av 2015, som i kommende 

5-årsperiode vurderer om den organisasjonsform vi har i Norge i dag, er den mest 
hensiktsmessige for å nå vår organisasjons målsetning. 

• Komitéen bør på et fritt grunnlag vurdere om alternative organisasjonsformer 
kan være mer hensiktsmessig. 

• Komitéen samarbeider med Divisjonen, Unionen og Distriktene/Menighetene 
med det formål å få til et forslag som kan legges fram på Unionens og 
Distriktenes generalforsamling, senest 2020. 

 
 Vedtak: Rapporten fra ØNDs distriktsleder/styre tas til orientering. 

 
 
 

08/15 RAPPORT FRA VALGNEMNDA 
 Valgnemndas sekretær Trygve Andersen presenterte nemndas forslag til henholdsvis 

distriktsleder, medlemmer i distriktsstyret, ØNDs representant i DNUs styre og stående 
vedtektsnemnd. 

 De delegerte ble gitt anledning til å møte med valgnemnda for å legge fram innvendinger de 
måtte ha til nemndas forslag. 

 
a) Valg av distriktsleder (skriftlig) 

 
Vedtak: Rolf Andvik velges som distriktsformann for perioden 2015-2020. 
  (Ja: 144; Nei: 30; Blanke: 1. Totalt: 175) 

 
b) Valg av distriktsstyre (skriftlig, hele styret under ett) 
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I henhold til vedtektenes § 14 første ledd skal styret bestå av 11 medlemmer. 
 
Vedtak: Følgende styremedlemmer velges for kommende valgperiode, i tillegg til 

distriktsleder Rolf Andvik: Torben Bergland, Tommy Berglund, Terje Bjerka, 
Svein Arve Brevik, Mary Ann Joro, Alexander Kjølner, Sandra Bjørk Olafsdottir, 
Cato Steinsvåg, Hanne Lise Vik, Jeremy Zwiker. (Ja: 149; Nei: 26; Blanke: 2; 
Totalt: 177) 

 
c) Valg av ØNDs representant til DNUs styre (skriftlig) 

 
Vedtak: Atle Fonn Aluwini velges som ØNDs representant i DNUs styre. 
  (Ja: 156; Nei: 16; Totalt: 172) 
 

d) Valg av stående vedtektsnemnd (visning av stemmetegn, hele nemnda under ett) 
   
Vedtak: Følgende personer velges til ØNDs vedtektsnemnd 2015-2020: Finn Frode 

Eckhoff, Vilde Haugen, Dagfinn Møller Nielsen, Arne Næss, Anders Taraldset 
(leder). 

 
09/15 RAPPORT FRA VEDTEKTSNEMNDA 
 Nemndas formann Tore Molstad Andresen presenterte nemndas bearbeidede forslag til 

endringer av vedtekter. Disse omhandlet hovedsakelig §§ 1, 7, 11, 16 og 12. Mindre endringer 
ble også vedtatt i §§ 9, 13, 14 og 21. 

 
 § 1 – Navn 

 
Vedtak: Organisasjonens navn endres fra «Syvendedags Adventistsamfunnet – 

Østnorsk distrikt» til «Syvendedags Adventistkirken – Østnorsk distrikt». (mot 7 
stemmer) 

  
 Vedtaket om navneendring i § 1 får innvirkning på alle paragrafer hvor organisasjonens navn er 

nevnt. 
 
 § 7 – Generalforsamling 
 

Vedtak: § 7 andre ledd tilføyes med følgende ordlyd: «Distriktets ledelse skal sørge for 
at det føres protokoll av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelse over 
registrerte delegerte skal inntas i protokollen. Protokollen skal undertegnes av 
møtelederen, distriktslederen, referenten og minst en annen person som 
utpekes av generalforsamlingen. Protokollen skal gjengis i organisasjonens 
medlemsblad og holdes tilgjengelig for organisasjonens medlemmer og 
medlemmer av norske menigheter tilsluttet Distriktet.»  

 
 Følgende forslag om et nytt tredje ledd i § 7 falt (Ja: 54; Nei: 86):  

«ØNDs generalforsamling skal avholdes før/i forkant av DNUs generalforsamling.»  
 
  
Protokolltilførsel etter behandling av § 7: 
   
 Vedtak: Unionens og Distriktenes ledelse henstilles til å få til en rekkefølge på Distriktenes 

og Unionens generalforsamlinger slik at Unionens generalforsamling kommer sist. 
 
 § 11 – Myndigheter og plikter 
 
 Vedtak: § 11 gis et nytt første ledd med følgende ordlyd: «Den øverste myndighet i 

organisasjonen utøves av generalforsamlingen.»  
 
 Tidligere nummerering av ledd i § 11 forskyves etter tilføyelse av nytt første ledd. 
 
 Vedtak: § 11 fjerde ledd femte punktum endres til «Vedtaket kan oppheves med mer enn 50 

prosent av avgitte stemmer (blanke stemmer teller ikke).»  
 
 § 16 – Styrets myndighet og plikter 
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 Vedtak: § 16 andre ledd endres til «Styret skal i god tid før generalforsamlingens åpning 

vurdere distriktets virksomhet og legge frem et forslag til handlingsplan for 
kommende periode. Forslaget sendes ut på høring til ØNDs pastorer og til 
menighetene i ØND. Distriktsstyret vurderer høringsinnspillene og utarbeider et 
endelig forslag til handlingsplan for neste periode slik at det kan sendes til de 
delegerte sammen med sakspapirene.» (mot 6 stemmer) 

 
 Vedtak: § 16 tredje ledd andre punktum tilføyes: «Ved konstituering av ny distriktsleder skal 

Unionens leder eller den han utpeker, lede suppleringsvalget.» (mot 3 stemmer) 
 
 Følgende alternativ til vedtatt § 16 andre ledd tredje punktum falt (Ja:16): 
 «Distriktsstyret vurderer høringsinnspillene og utarbeider et forslag til handlingsplan for neste 

periode. Planen sendes til forslagsnemnda for innspill før et endelig forslag til handlingsplan for 
neste periode utarbeides og sendes til de delegerte sammen med sakspapirene.» 

 
 § 12 – Nemnder 
 
 Vedtak: Tidligere § 12 femte ledd bokstav b om valg av forslagsnemnd utgår. (mot 20 

stemmer) 
 
 Vedtak: § 12 sjette ledd bokstav b andre punktum tilføyes: «Det skal tilstrebes jevn 

representasjon i styret i forhold til kjønn, geografi og alder.»  
 
 Alternative forslag til ordlyd og/eller innhold i vedtatt tilføyelse i § 12 sjette ledd bokstav b: 

1. Det skal tilstrebes jevn fordeling i styret i forhold til kjønn samt bred geografisk og 
aldersmessig representasjon. 

2. Det skal være flertall av kvinner i styret samt bred geografisk og aldersmessig 
representasjon. 

Det ble ikke holdt avstemning over disse to forslagene. 
 
 Andre vedtatte endringer i § 12: 
 
 § 12, 6 a: Tilføyd «Embetspersoner (§ 12, 6 b) er ikke valgbare til å sitte i valgnemnda.» 
 § 12, 6 c: Nytt: «foreslå distriktets representant i Unionens styre.» 
 § 12, 6 d: Tilføyelse vedr. vedtektsnemnd: «…med mandat fra og  med generalforsamlingens 

slutt, til og med neste ordinære generalforsamling.» 
 § 12, 7: Hele tidligere syvende ledd bortfaller.  
 
 § 9 – Sammensetning 
 
 Vedtak: § 9 tredje ledd tilføyes med følgende ordlyd: «Delegerte må være medlemmer med 

regulær medlemsstatus i Syvendedags Adventistkirken.» 
 
  
 § 13 – Avstemning og beslutningsdyktighet 
 
 Vedtak: § 13 første ledd endres til «Med de unntak som følger av vedtektene, treffes valg og 

beslutninger med mer enn 50 % av de avgitte stemmer.» 
 
 Vedtak: § 13 sjette ledd tilføyes med følgende ordlyd: «Det skal ved innledningen av 

generalforsamlingen vedtas prosedyreregler for forhold som ikke er dekket i 
Distriktets vedtekter. Prosedyrereglene skal gjelde fra generalforsamlingens åpning 
og fram til neste generalforsamling.»  

 
 § 14 – Styrets sammensetning 
 
 Oppfølging av vedtatt tilføyelse i § 12 sjette ledd bokstav b: 
 
 Vedtak: § 14 første ledd andre punktum strykes: «Styret skal være bredt sammensatt.» 
 
 § 21 – Revisjon 
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 Vedtak: § 21 endres til «Organisasjonens regnskaper skal årlig revideres iht. revisorloven av 
registrert eller statsautorisert revisor i Norge, valgt iht. Divisjonens retningslinjer. 

 
 Vedtektene etter disse endringene gjengis i sin helhet som vedlegg til protokollen. 
 
10/15 ØKONOMISJEFENS RAPPORT 
 Jóhann E Jóhannsson presenterte økonomisjefens rapport iht. rapport i utsendte sakspapirer. 
 
 Vedtak: Økonomisjefens rapport tas til orientering. 
 
 
11/15 RAPPORT FRA FORSLAGSNEMNDA 
 Forslagsnemndas sekretær Kristin Molstad Andresen presenterte nemndas rapport med forslag 

til ØNDs handlingsplan for kommende periode. 
 
 Vedtak: Følgende handlingsplan skal gjelde for ØND i perioden 2015-2020: 
 
 Grunnlaget for ØND’s aktivitet:  

Misjonsbefalingen: 
Matt 28,18-20 

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor 
og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 
og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens 
ende.» 

 
«Gud har lenge ventet på at hele menigheten skulle bli besjelet av tjenestens ånd – at hver 
eneste skulle arbeide for ham, ut fra sine evner. Hvis medlemmene av Guds menighet utførte 
deres gjerning med å utbre evangeliet hvor det er tiltrengt, hjemme og ute, ville hele verden 
snart være advart, og vår Herre Jesus ville komme tilbake til jorden i makt og herlighet.» EGW 
AA 111 (1911) 
 
Formålsparagrafen for ØND: 
§ 2 – FORMÅL 
Distriktets formål er å fremme evangeliet om Jesus Kristus, symbolisert i de tre 
englebudskapene i Johannes’ åpenbarings 14. kapittel, ved å samordne en kristen vitnetjeneste 
som omfatter, men ikke begrenses til, forkynnelse, undervisning, litteraturmisjon og helse- og 
omsorgsarbeid gjennom distriktets menigheter. 

 
Verdier: 
Med basis i Jesu eksempel ønsker SDA-ØND å fremme en aktiv og positiv kristendom som tar 
ansvar i den verden vi lever i. 
 
Følgende spesielle satsningsområder skal ha spesielt fokus i perioden 2015 – 2020: 
• Fokus på barn og unge inkl. trosopplæring i SDA tro og lære. 
• Evangelisme, omsorg og engasjement i nærmiljøet. 
• Internett og sosiale medier. 
• Tydeliggjøre SDA tro og lære i forkynnelse og virksomheter. 

 
SDA i Norge må erkjenne at vi ikke i tilstrekkelig grad har lykkes med å vinne mennesker for 
Jesus. Det er behov for å gjøre endringer i det arbeidet som gjøres. Alle medlemmer i ØND bør 
ha sitt fokus rettet mot Jesus som vårt eksempel. Sjelevinning og sjelebevaring må komme i 
fokus, i tråd med Jesu prinsipper og EGW´s råd og anbefalinger. 

 
ØND´s styre for perioden 2015 – 2020 bes selv å utarbeide spesifikke satsningspunkter 
basert på satsningsområdene i denne handlingsplanen. 
Det legges også opp til at hver enkelt menighet i ØND lager sin egen evangelismeplan ut ifra 
en prosess der hele menigheten får ta del, og at det tas utgangspunkt i satsningsområdene for 
perioden. 

 
12/15 GENERALFORSAMLINGEN HEVES 
 
 Mandag 25. mai kl. 13: 
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 Vedtak: ØNDs 32. generalforsamling heves. 
 
 Rolf Andvik avsluttet med bønn. 
 
 
 
 
 _______________________ _______________________ _______________________ 
 Rolf Andvik, distriktsleder Atle Fonn Aluwini, ordstyrer Tommy Berglund, ordstyrer 
 
 
 
 
 __________________________   _____________________________ 
 Sylvi Nordvåg Bunken, referent       Torben Bergland, utpekt delegert 
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Vedtekter for Syvendedags Adventistkirken  
Østnorsk distrikt 

Etter endringer vedtatt på den 32. generalforsamling i 2015 
 

KAPITTEL 1. OM ORGANISASJONEN 
§ 1 – NAVN 
Organisasjonens navn er Syvendedags Adventistkirken – Østnorsk distrikt, heretter kalt Distriktet. 
§ 2 – FORMÅL 
Distriktets formål er å fremme evangeliet om Jesus Kristus, symbolisert i de tre englebudskapene i 
Johannes’ åpenbarings 14. kapittel, ved å samordne en kristen vitnetjeneste som omfatter, men ikke 
begrenses til, forkynnelse, undervisning, litteraturmisjon og helse- og omsorgsarbeid gjennom 
distriktets menigheter. 
§ 3 – OMRÅDE 
Distriktets arbeidsområde er Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, 
Oppland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker, samt Nordland fylke sør for Polarsirkelen. 
§ 4 – HOVEDKONTOR 
Distriktets hovedkontor er der distriktsstyret bestemmer at det skal være. 
§ 5 – TILHØRIGHET 
Distriktet er tilsluttet Syvendedags Adventistkirken - Den norske union, heretter kalt Unionen, som 
igjen er tilsluttet The Trans-European Division of The General Conference of Seventh-Day Adventists, 
heretter kalt Divisjonen. Distriktet skal følge de retningslinjer for tro og lære som blir godkjent og 
vedtatt hvert femte år ved generalforsamlingen i The General Conference of Seventh-day Adventists, 
heretter kalt Generalkonferensen. Vedtekter og administrative regler skal være i samsvar med de 
generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen. 
§ 6 – MEDLEMSKAP 
1. Distriktet omfatter de menigheter innenfor dens område som er organisert i samsvar med de 

generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen. 
2.  Medlemskap erverves ved opptak på generalforsamling. 
3.  Medlemskap opphører etter vedtak på generalforsamling eller ved menighetens opphør eller 

utmeldelse. 
 

KAPITTEL 2. GENERALFORSAMLING 
§ 7 – GENERALFORSAMLING 
1. Generalforsamling avholdes ordinært med 5 års mellomrom til den tid og på det sted styret 

bestemmer. Innkalling skal sendes til Distriktets menigheter og kunngjøres i Unionens 
medlemsblad minst fire uker før generalforsamlingens åpning. Styret kan om nødvendig innkalle 
på annen måte. Saksliste og sakspapirer skal sendes ut til de delegerte minst to uker før 
generalforsamlingens åpning. 

2.  Distriktets ledelse skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. I protokollen skal 
generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. 
Fortegnelse over registrerte delegerte skal inntas i protokollen. Protokollen skal undertegnes av 
møtelederen, distriktslederen, referenten og minst en annen person som utpekes av 
generalforsamlingen. Protokollen skal gjengis i organisasjonens medlemsblad og holdes 
tilgjengelig for organisasjonens medlemmer og medlemmer av norske menigheter tilsluttet 
Distriktet. 

 
§ 8 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når generalforsamlingen beslutter det, styret finner det 
nødvendig, eller når minst fem av distriktets menigheters forretningsmøter krever det. Innkalling skjer 
på samme måten som til ordinær generalforsamling, eller ved brev med minst to ukers varsel. Når det 
kalles inn til ekstraordinær generalforsamling, skal saksliste og sakspapirer følge med. Vedtak fattet på 
ekstraordinær generalforsamling har samme gyldighet som vedtak fattet på ordinær 
generalforsamling. 
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§ 9 – SAMMENSETNING 
1. Generalforsamlingen utgjøres av: 

a) delegerte valgt av menighetene, idet hver menighet har rett til én delegert for menigheten og 
ytterligere én delegert for hver 20 eller del av 20 medlemmer, basert på medlemstallet pr. 31. 
desember foregående år. Delegerte skal være medlemmer av den menigheten de 
representerer på det tidspunkt generalforsamlingen åpner. 

b) medlemmer av styret, 
c) Distriktets representanter i unionsstyret, 
d) medlemmene av stående nemnder, 
e) tilstedeværende embetspersoner fra Unionen, Divisjonen og Generalkonferensen, samt 

Unionens avdelingsledere, 
f) ordinerte og ikke-ordinerte predikanter med bevilling/æresbevilling, tilknyttet Distriktet. 
g) delegerte fra menigheter opptatt i henhold til § 6.2 under generalforsamlingen beregnet i 

henhold til § 9.1.a) basert på medlemstallet ved generalforsamlingens åpning. 
2. Generalforsamlingen kan etter innstilling fra styret velge ekstraordinære delegerte i et antall av 

inntil fem personer. 
3. Delegerte må være medlemmer med regulær medlemsstatus i Syvendedags Adventistkirken. 
 
§ 10 – DISTRIKTSMENIGHETENS REPRESENTASJON 
Dersom det er organisert en distriktsmenighet, velger distriktsstyret de delegerte fra denne 
menigheten, samt dens representant(er) til innstillingsnemnda. 
§ 11 – MYNDIGHETER OG PLIKTER 
1.  Den øverste myndighet i organisasjonen utøves av generalforsamlingen. 
2.  På ordinær generalforsamling 

a) behandles meldinger om virksomheten i Distriktet, herunder årsoppgjørene, for perioden fra 
forrige ordinære generalforsamling, 

b) gjennomføres valg av styremedlemmer, embetspersoner og vedtektsnemnd, samt andre 
nemnder som generalforsamlingen finner det nødvendig å opprette i tillegg til valg- og 
forslagsnemnda som velges av innstillingsnemnda, 

c) vedtas bestemmelser og retningslinjer for distriktets virksomhet, 
d) behandles andre saker som hører under generalforsamlingen. 

3. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal først legges frem for den nemnda som 
saken naturlig hører inn under med mindre de er sendt ut med sakspapirene. 

4. Dersom generalforsamlingen finner at distriktets formål bedre kan fremmes ved et nærmere 
samarbeid mellom de norske distrikter av Syvendedags Adventistkirken, kan generalforsamlingen 
vedta at ansettelser og forvaltning av distriktets midler skal utføres av Unionen. Så lenge vedtaket 
står ved lag, skal Unionens økonomisjef også være økonomisjef for distriktet. Likedan skal 
generalforsamlingens bestemmelser om forvaltning av distriktets pengemidler stå tilbake for 
bestemmelser truffet av Unionens generalforsamling og styre. Vedtak etter denne bestemmelse 
krever minst to tredelers flertall av de avgitte stemmer på generalforsamlingen. Vedtaket kan 
oppheves med mer enn 50 prosent av avgitte stemmer (blanke stemmer teller ikke). Forslag om 
å fatte vedtak etter denne bestemmelse, eller å oppheve et allerede fattet vedtak, kan bare 
behandles dersom det er utsendt i samsvar med § 7. Dersom minst en menighets styre eller 
forretningsmøte fremsetter forslag som nevnt ovenfor i 6. punktum, skal forslaget sendes ut med 
sakspapirene i samsvar med § 7. 

 
§ 12 – NEMNDER 
1. En innstillingsnemnd skal velge neste generalforsamlings nemnder, med unntak av 

vedtektsnemnda som foreslås av valgnemnda. Til denne innstillingsnemnda innkalles én 
representant fra menigheter med inntil 100 medlemmer, to representanter fra menigheter med 
inntil 200 medlemmer og tre representanter fra menigheter med mer enn 200 medlemmer, 
basert på medlemstallet den 31. desember året før generalforsamlingen. 

2. Disse representanter skal velges blant de delegerte og være medlemmer av de menigheter de 
representerer. 
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3. Den enkelte menighet velger sin(e) representant(er) til innstillingsnemnda samtidig med valget av 
de delegerte. Disse representantene møter senest tolv uker før generalforsamlingens åpning og 
velger nemnder i henhold til vedtektene. Medlemmene i nemndene velges blant de delegerte til 
generalforsamlingen. 

4. Lederen for Unionen, eller den han utpeker, kaller sammen innstillingsnemnda og leder dens 
møter. 

5. Innstillingsnemnda velger blant de delegerte 
a) en valgnemnd bestående av 13 medlemmer. Unionens leder eller den han utpeker, leder 

nemndas arbeid. 
b) eventuelle andre nemnder. 

6.  Valgnemnda skal 
a) være bredt sammensatt, slik at dens medlemmer representerer ulike grener av arbeidet og 

kommer fra forskjellige deler av Distriktets område. Embetspersoner (§ 12, 6 b) er ikke 
valgbare til å sitte i valgnemnda. 

b) foreslå styremedlemmer og embetspersoner for kommende periode. Det skal tilstrebes jevn 
representasjon i styret i forhold til kjønn, geografi og alder. 

c) foreslå distriktets representant i Unionens styre, 
d) foreslå en stående vedtektsnemnd på fem medlemmer, med mandat fra og med 

generalforsamlingens slutt, til og med neste ordinære generalforsamling. 
e) møtes senest fire uker før generalforsamlingen. Dato og sted for nemndas første møte 

kunngjøres på forhånd i organisasjonens medlemsblad. 
 

§ 13 – AVSTEMNING OG BESLUTNINGSDYKTIGHET 
1. Med de unntak som følger av vedtektene, treffes valg og beslutninger med mer enn 50 % av de 

avgitte stemmer. 
2. Avstemning foregår ved visning av stemmetegn med mindre minst ti delegerte forlanger skriftlig 

avstemning. Alle avstemninger som gjelder enkeltpersoner, skal være skriftlige. Blanke 
stemmesedler teller ikke. 

3. Delegerte må være personlig til stede på avstemningsstedet for å kunne avgi stemme. 
4. Minst femti prosent av de delegerte i samsvar med § 9, 1.ledd bokstav a, må være til stede ved 

åpningen av generalforsamlingen for at den skal være beslutningsdyktig. 
5. Dersom generalforsamlingen blir forlenget ut over annonsert tid, må minst to tredeler av de 

registrerte delegerte være til stede for at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig. 
6. Det skal ved innledningen av generalforsamlingen vedtas prosedyreregler for forhold som ikke er 

dekket i Distriktets vedtekter. Prosedyrereglene skal gjelde fra generalforsamlingens åpning og 
fram til neste generalforsamling. 

 
KAPITTEL 3. STYRET OG EMBETSPERSONER 

§ 14 – STYRETS SAMMENSETNING 
1. Distriktet skal ha et styre som består av 11 medlemmer. Styret ledes av distriktets leder. 
2. Representanter for Unionen og Divisjonen har møte- og talerett. 
 
§ 15 – MØTER OG BESLUTNINGSDYKTIGHET 
1. Styrets leder skal sørge for at styret holder møte så ofte som nødvendig. Minst tre 

styremedlemmer kan kreve at styret sammenkalles. Unionens styre kan oppfordre til at styret 
sammenkalles. 

2. Ved styremøter skal det føres protokoll som godkjennes av styret. 
3. Styret treffer sine beslutninger med støtte fra mer enn 50 % av styrets medlemmer etter vanlig 

innkalling. 
 
§ 16 – STYRETS MYNDIGHET OG PLIKTER 
1.  Styret skal forvalte distriktets anliggender i samsvar med vedtektene og de generelle retningslinjer 

som gjelder for Unionen og Divisjonen, og etter de bestemmelser som generalforsamlingen har 
gitt i medhold av vedtektene. 
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2.  Styret skal i god tid før generalforsamlingens åpning vurdere distriktets virksomhet og legge frem 
et  forslag til handlingsplan for kommende periode. Forslaget sendes ut på høring til ØNDs 
pastorer og til menighetene i ØND. Distriktsstyret vurderer høringsinnspillene og utarbeider et 
endelig forslag til handlingsplan for neste periode slik at det kan sendes til de delegerte sammen 
med sakspapirene. 

3.  Styret kan foreta suppleringsvalg. Ved konstituering av ny distriktsleder skal Unionens leder eller 
den han utpeker, lede suppleringsvalget. 

4.  Styret kan utpeke ett av sine medlemmer til å møte i vedtektsnemnda med tale- og forslagsrett. 
 
§ 17 – FIRMATEGNING 
Styret representerer distriktet utad og tegner dets firma. Styret kan bestemme at lederen og 
økonomisjefen skal tegne distriktets firma. Dersom generalforsamlingen har fattet vedtak i samsvar 
med § 11, 3.ledd, kan distriktets firma kun tegnes av lederen og Unionens økonomisjef i fellesskap. 
§ 18 – EMBETSPERSONER OG DERES PLIKTER 
1. Lederen forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg generalforsamlingen 

og styret har gitt, samt de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen. 
2. Økonomisjefen forvalter distriktets og andre pengemidler etter de retningslinjer og pålegg 

generalforsamlingen og styret har gitt, samt de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen 
og Divisjonen. 

3. Den daglige ledelse og økonomiforvaltningen omfatter ikke saker som etter distriktets forhold er 
av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan bare avgjøres om styret i det enkelte tilfelle har 
gitt myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for 
distriktets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken. 

4. Distriktets embetspersoner kan, hvis ikke spesielle omstendigheter gjør det ønskelig, ikke 
gjenvelges for mer enn en periode. 

 
KAPITTEL 4. ØKONOMI OG REVISJON 

§ 19 – ØKONOMI 
1. Distriktets pengemidler er tiende mottatt fra menigheter og enkeltpersoner, samt andre gaver og 

tilskudd gitt til distriktet. 
2. Tienden skal forvaltes i samsvar med de retningslinjer for tro og lære som gjelder for Divisjonen, 

samt de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen. Likedan skal misjonsgaver 
og andre innsamlede midler og gaver til bestemte formål behandles i samsvar med norsk 
lovgivning og generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen. 

 
§ 20 – ÅRSOPPGJØR 
1. Styret skal sørge for at det for hvert regnskapsår avgis årsoppgjør bestående av resultatregnskap 

og balanse. Årsoppgjøret skal settes opp i samsvar med god regnskapsskikk og de regler for 
regnskapsførsel som gjelder for Unionen og Divisjonen. 

2. Årsoppgjøret skal godkjennes av styret og generalforsamlingen. 
3. Dersom generalforsamlingen har fattet vedtak i samsvar med § 11, 3.ledd, påhviler styrets plikter 

etter 1. og 2.ledd Unionens styre og generalforsamling. 
 
§ 21 – REVISJON 
Organisasjonens regnskaper skal årlig revideres iht. revisorloven av en registrert eller statsautorisert 
revisor i Norge, valgt iht. Divisjonens retningslinjer. 
 

KAPITTEL 5. VEDTEKTSENDRINGER OG OMDANNING 
§ 22 – VEDTEKTSENDRINGER 
Endringer i distriktets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredelers 
flertall av de avgitte stemmer. 
§ 23 – OMDANNING 
1. Oppløsning av distriktet kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst tre firedelers 

flertall av de avgitte stemmer. Distriktets nettoformue skal tilfalle Unionen, eller hvis 
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oppløsningen skjer i forbindelse med en omorganisering, til det organisasjonsledd som etterfølger 
distriktet, og benyttes i samsvar med distriktets formål og de premisser som er nedfelt i 
oppløsningsvedtaket. 

2. Beslutning om sammenslåing eller deling krever minst to tredelers flertall av de avgitte stemmer 
på generalforsamlingen. 

 
 

 
PROSEDYREREGLER VED  

SDA- ØNDs GENERALFORSAMLING 2020 
 
ØND og DNU har både i 2010 og 2015 brukt prosedyrereglene som er gjengitt her. Det er bebudet at 
det er muligheter for at det vil komme forslag til endringer til bruk ved generalforsamlingen i 2020. 
Disse endringene vil i så fall komme opp til avstemning ved generalforsamlingen. Om ikke annet blir 
vedtatt foreslår styret at gjeldende prosedyreregler vil bli brukt ved generalforsamlingen i 2020. 
  
1. DELEGERTE - RETT TIL TALE, FORSLAG OG STEMMERETT 
 
1.1 HVEM ER DELEGERT? - se vedtektene. 
 
1.2 TIL STEDE PÅ FORHANDLINGSMØTENE: Delegerte bør være på alle forhandlingsmøtene. 
 
1.3 SUPPLEANT: En suppleant som trer inn i stedet for en delegert, må overta delegatbevis fra den 
som melder avbud. Ved registrering i generalforsamlingen må det kunne framlegges en bekreftelse 
fra sendende enhet om at suppleanten tar den delegertes plass. Etter registrering i 
generalforsamlingen kan ikke den opprinnelige delegerte komme tilbake og gjøre krav på 
delegatplassen. 
 
1.4 TALE OG STEMMERETT: Bare delegerte har tale- og stemmerett i generalforsamlingen. 
 
1.5 BEGRENSET TALERETT: Relevant fagpersonell eller andre spesielt inviterte personer som ikke er 
delegert, kan inviteres til å komme med innlegg i avgrensede deler av generalforsamlingen. Ordstyrer 
må klarere dette med generalforsamlingen før vedkommende gis anledning til å tale. 
 
1.6 RETT TIL Å FRAMSETTE FORSLAG: Under selve generalforsamlingen er det bare delegerte som har 
rett til å framsette forslag for generalforsamlingen og dens nemnder. 
 
1.7 FORSLAG TIL KOMITEER I FORKANT AV GENERALFORSAMLINGEN: Både delegerte og andre SDA 
medlemmer kan komme med uttalelser og forslag til komiteer/nemnder som jobber i forkant av 
generalforsamlingen. 
 
 
2. MØTELEDELSE 
 
2.1 ORDSTYRER/MØTELEDER: Leder i union/distrikt evt. nestleder er ordstyrer inntil 
generalforsamlingen har valgt ordstyrer blant de delegerte. Styret eller leder legger fram forslag til 
ordstyrer. 
 
2.2 UPARTISK LEDELSE: Ordstyreren skal være upartisk, sette opp talerliste og administrere 
avstemningene. 
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2.3 RÅDGIVER/PARLAMENTARIKER: Leder/ordstyrer kan foreslå at en eller to av de delegerte utpekes 
til rådgiver/parlamentariker. Rådgiveren brukes som en ressurs i forbindelse med forståelse av 
vedtekter og prosedyreregler. 
 
2.4 INNLEGG TIL SAKEN: Debattinnleggene skal være korte og til saken. (Se pkt 2.7 – max 4 minutter.) 
Repetisjon av hva andre har sagt eller repetisjon av egne innlegg fordi man blir motsagt, er 
unødvendig. Det er ordstyrerens plikt å gi beskjed dersom han/hun mener at en taler ikke holder seg 
til saken. 
 
2.5 REPLIKK: Ber noen om å få replikk, får han/hun ordet før neste taler. Replikk kan ikke benyttes til 
å komme med innlegg, men for å gi avklarende opplysninger, rette på åpenbare feil eller komme med 
avklarende spørsmål til den som utløste replikken. Det kan makismalt gis inntil to replikker for hvert 
innlegg. Replikkene skal være maksimalt 1 minutt eller annen tidslengde som generalforsamlingen 
vedtar. 
 
2.6 FORRETNINGSORDEN: Ber noen om ordet til forretningsorden, får han/hun ordet før neste taler. 
Slike innlegg skal ikke gå inn på sakens realiteter, men vil typisk være forslag om at det settes strek, 
at man går til votering, at det innføres begrenset taletid o. l. Får et slikt forslag støtte skal det straks 
settes under votering. 
 
2.7 BEGRENSET TALETID: Som utgangspunkt settes taletiden til 2 minutter for innlegg inntil annet 
evt. blir vedtatt. Det kan framsettes forslag om å oppheve denne begrensningen eller at taletiden 
begrenses til en annen lengde. Talerne varsles når det er 30 sekunder igjen av tiden evt. holdes 
oppdatert om resttaletid på skjerm. Når tiden er ute, plikter ordstyreren å avbryte. Saksframlegger i 
aktuell sak begrenses ikke av et slikt vedtak.  
 
2.8 STREK: Møteleder eller annen delegert kan fremme forslag om strek når en sak synes tilstrekkelig 
belyst. “Strek” betyr at det settes sluttstrek på talerlisten, og flere kan ikke inntegnes på talerlisten. 
Et forslag om strek skal straks settes under votering. Ordstyrer kan foreslå at strek settes umiddelbart 
eller at siste anledning til å bli registrert på talerlisten blir under neste talers innlegg. 
 
 
3. FORSLAG, ENDRINGSFORSLAG, INNVENDINGER MOT FORSLAG 
 
3.1 SKRIFTLIG/VISNING PÅ LERRET: Forslag til generalforsamlingen fra de ulike nemndene skal leveres 
ut skriftlig evt. vises på lerret. 
 
3.2 ENDRINGSFORSLAG: Endringsforslag/tilleggsforslag til forslag fra nemndene leveres skriftlig til 
ordstyreren. Dette gjelder for forslag fra alle nemnder unntatt valgnemnden der det leveres til 
nemndens leder. 
 
3.3 STØTTE FOR FORSLAG: Alle forslag fra enkeltpersoner må ha støtte i forsamlingen før de tas opp 
til behandling. Dersom en delegert har satt fram et forslag kan han også trekke det tilbake selv om 
andre har støttet det. 
 
3.4 VESENTLIGE ENDRINGER - TILBAKE TIL NEMNDEN: Dersom delegerte foreslår vesentlige 
endringer i forslag fra nemndene (bortsett fra valgnemnden), kan generalforsamlingens ordstyrer 
velge å la forslaget gå tilbake til nemnden til fornyet behandling. 
 
3.5 FORHÅNDSUTSENDT FORSLAG FRA VALGNEMNDEN: Et forslag fra valgnemnden kan stemmes 
over i det forhandlingsmøtet rapporten blir lagt fram under følgende forutsetninger:  
a. Valgnemndens forslag er sendt ut til de delegerte seneste med sakspapirene. 
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b. I utsendelsen gis det en orientering om hvordan en kan melde innsigelser skriftlig eller muntlig. 
c. Alternativt til pkt b kan det annonseres når valgnemnden vil være å treffe i forbindelse med 
generalforsamlingen, forut for avstemningstidspunktet. 
 
3.6 NYTT FORSLAG FRA VALGNEMNDEN: Dersom valgnemnden legger fram et ikke publisert forslag, 
kan det ikke stemmes over et slikt forslag i samme forhandlingsmøte som det blir lagt fram. Er det 
tidsnød slik at saken ikke kan utstå til neste forhandlingsmøte, kan ordstyreren heve møtet og 
fortsette etter ett kvarters pause. I pausen skal valgnemnden være tilgjengelig slik at delegerte kan 
legge fram eventuelle synspunkter for nemnden. 
 
3.7 ALLE NOMINASJONER GJØRES AV VALGNEMNDEN: Alle nominasjoner for valgte posisjoner eller 
medlemmer til styret skal gjøres av valgnemnden. Dette utelukker nominasjoner fra gulvet eller av 
andre grupper eller personer. 
 
3.8 KUN ETT NAVN FOR HVER POSISJON: Bare ett navn skal presenteres for valg av valgnemnden for 
hver posisjon som skal fylles. 
 
 
4. VOTERING I GENERALFORSAMLINGEN 
 
4.1 ANTALL DELEGERTE TIL STEDE: For at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig stiller 
vedtektene krav til antall delegerte til stede. Spesielt er dette viktig ved åpningen av 
generalforsamlingen og ved en evt. forlengelse av generalforsamlingen. (Vedtektene for NND - § 14.3 
- inneholder spesielle krav til hvor mange som må være til stede ved personvalg.) 
 
4.2 FLERTALLSKRAV: Det forslaget(alternativet) som ved avstemning får mer enn halvdelen av de 
avgitte stemmer er vedtatt. For enkelte sakstyper stiller vedtektene spesielle krav til flertall (2/3 eller 
3/4). Blanke og forkastede stemmer teller ikke med i grunnlaget ved beregning av flertallet. 
 
4.3 STEMMETEGN: Delegerte må være personlig til stede og bruke tildelt stemmetegn ved 
avstemninger.  
 
4.4 SKRIFTLIG: Voteringen i generalforsamlingen foregår skriftlig dersom minst ti (10) delegerte går 
inn for det. Ved avstemning på enkeltpersoner kreves skriftlig avstemning. 
 
4.5 REKKEFØLGE: De ulike forslag som måtte komme i en sak tas opp til behandling/votering etter 
følgende prioritering: 
 
1. Forslag om å avvise hele saken. 
 
2. Forslag om utsettelse. 
 
3. Forslag om henvisning til et styre eller en nemnd. 
 
4. Endringsforslag/ tilleggsforslag 
 
5. Ved flere alternative forslag tas det mest ytterliggående forslaget først. 
 
6. Hovedforslaget i sin helhet inkludert vedtatte endrings/ tilleggsforslag 
 
Ordstyreren gjør rede for voteringsrekkefølgen før de delegerte skal stemme. 
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4.6 FRAMLEGGING AV VALGNEMNDENS RAPPORT: Når valgnemnden rapporterer og det stemmes 
over denne rapporten, bør alle andre nemnder være tilbake i salen så generalforsamlingen kan være 
så fulltallig som mulig under avstemningen. 
 
 
5. NEMNDENE OG OPPLØSNING AV NEMNDER 
 
5.1 HVEM KAN SITTE I EN NEMND?: 

a. Alle medlemmer i en nemnd må være regulære medlemmer av en SDA  menighet i det 
aktuelle område som generalforsamlingen dekker eller ex officio delegerte til 
generalforsamlingen. 
 
b. Alle medlemmene i en nemnd må velges blant de delegerte til  generalforsamlingen, med 
unntak av stående nemnder utpekt etter vedtak i tidligere generalforsamling, med 
funksjonstid i perioden mellom to generalforsamlinger. 

 
c. Embetspersoner, avdelingsledere og ansatte ved organisasjonens kontor bør av 
habilitetsgrunner ikke velges inn i valgnemnden. 

 
5.2 BESLUTNINGSDYKTIG: Minst 2/3 av medlemmene i en nemnd må være til stede for at nemnden 
skal være beslutningsdyktig. 
 
5.3 HABILITET: Nemndmedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 
har slik særlig betydning for ham selv eller nærstående at han må anses for å ha en fremtredende 
personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 
Ved mulig inhabilitet fratrer nemndmedlemmet mens spørsmålet om inhabilitet behandles, før selve 
saken tas opp til behandling. Dette avgjøres av resten av nemnden. Vurdering av habilitet kan 
framsettes av personen selv eller et av nemndens øvrige medlemmer. Dersom nemnden avgjør at 
det foreligger inhabilitet, fratrer nemndmedlemmet under hele behandlingen av saken. En person 
kan selv velge å fratre av habilitetsgrunner. Nemnden trenger da ikke å behandle dette forholdet. 
Ved personvalg vil følgende forhold medføre inhabilitet: direkte opp- og nedadgående linje i familien, 
samt søsken og ektefelle. 
 
5.4 TAUSHETSPLIKT: Medlemmer av en nemnd har taushetsplikt vedrørende personømfintlige 
opplysninger. Nemnden kan også bli enig om å taushetsbelegge andre opplysninger.  
 
5.5 OPPLØSING AV NEMND: Dersom en nemnd gjentatte ganger fremmer forslag som flertallet i 
generalforsamlingen ikke kan gi sin tilslutning til, kan en delegert fremme forslag om at nemnden 
skal oppløses og erstattes med en ny. 
 
5.6 GENERALFORSAMLINGEN VEDTAR OPPLØSING: 
 
a. Dersom det mens generalforsamlingen avholdes framsettes forslag i generalforsamlingen om 
oppløsning av en nemnd, eller at et flertall i en nemnd går inn for at nemnden bør nedlegges, 
avgjøres dette i generalforsamlingen. Nemnden kan da oppløses med absolutt flertall i 
generalforsamlingen. 
 
b. Dersom et flertall i en nemnd går inn for at nemnden bør nedlegges før en generalforsamling har 
åpnet, må innstillingsnemnden utpeke en ny nemnd. 
 
5.7 INNSTILLINGSNEMNDEN LEGGER FRAM FORSLAG TIL/UTPEKER NY NEMND: Blir en nemnd 
oppløst, skal innstillingsnemnden komme sammen og utarbeide et nytt forslag til / utpeke ny nemnd 
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i tråd med vedtektene. Med mindre generalforsamlingen har gitt innstillingsnemnden andre 
retningslinjer, er alle medlemmer i en nemnd som er blitt oppløst i prinsippet valgbare til en ny 
nemnd. 
 
5.8 KUNNGJØRING AV VALGNEMNDENS RAPPORT: Valgnemnden skal kunngjøre resultatet av sitt 
arbeid så snart det er praktisk mulig. Om nødvendig kunngjøres en delrapport hvor alle avklarte 
stillinger inkluderes. 
 

 
SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN 

ØSTNORSK DISTRIKT 
INNSTILLINGSNEMND 

 
I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN I ØND 2020 

 
SØNDAG 27.10.2019 – KL. 12.00 – 17.30 

PROTOKOLL 
 

TIL STEDE: Navn Menighet 

Ja Leo Swenson Mjøndalen 
Ja Simen Trolsrud              Tønsberg 
Ja Steen Grønbech     Tønsberg 
Ja Benjamin Samsing Gjøvik 
Ja Rene Havstein Mysen 
Ja Widar Ursett Hamar 
Ja Svein Arve Kirknes Skotselv 
Ja Annie-Vera Skjerpen  Ulsrud 
Ja Kai-Sture Wiik Ulsrud 
Ja Doru-Catalin Togea  Hønefoss 
Ja Grethe Opsahl Deacon Betel 
Ja Linn Helene Stølen Betel 
Ja Torgeir Mathiesen Betel 
Ja Sigrun Eckhoff Tyrifjord 
Ja Thorvald Guleng Tyrifjord 
Ja Lena Lijkendijk Tyrifjord 
Ja Gina Reistad Pettersen Cornelius 
Ja Trygve Andersen Strømmen 
Ja Carsten Jørgensen Moss 
Ja Nina Myrdal Moss 
Ja John Hernehult Kongsberg 
Ja Joachim Engan Grenland 
Ja Torgunn Søyland Skoglund  Mosjøen 
Ja Richard Wastling Sauherad 
Ja Lillian Larsen Halden 
Ja Arne Næss Sandefjord 
Ja Wera Woie Jessheim 
Ja Karoline Stølen Lillehammer 
Ja Roald Jarl Guleng Fredrikstad 
Ja Paul Stronegger  Fredrikstad 
Ja Victor Marley Nemndens 

leder (DNU) 
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1/20  GODKJENNING AV INNKALLING 

Vedtak: Innstillingsnemnda godkjenner innkallingen.  

2/20 VALG AV VALGNEMNDA GENERALFORSAMLING 2020 

Vedtak: Valgnemnda består av følgende delegerte i tillegg til unionsleder som leder 
nemnden: 

Geir Dunseth  
Ruth Dyresen 
Aregash Eshete 
Eirin Fagerås 
Jan Fossum 
Roald Guleng 
Rene Havstein 
Linnea Helgesen 
Bent Joro 
Jostein Myrdal 
Daniel Pel  
Karoline Stølen 

 
 

Valgnemnd i ØND møttes i møterommet på Kurbadet i Oslo  
Søndag den 9. februar 2020 fra kl. 10.00 til 17.00.  

 
Nemnda består av følgende personer:  

Geir Dunseth, Ruth Dyresen, Aregash Eshete, Eirin Fagerås, Jan Fossum, Roald Guleng, Rene 
Havstein, Linnea Helgesen, Bent Joro, Jostein Myrdal, Daniel Pel, Karoline Stølen. 

 
Forslaget som komiteen har kommet frem til er:  

 
1. Forslag til distriktsleder: 

• Claes Lundström 
 

2. Forslag til medlemmer av ØND distriktsstyret: 

• Claes Lundström, distriktsleder 

• Per Erik Dekkerhus, pastor 

• Mary Ann Joro (Lillehammer) 

• Magnhild Harral (Tyrifjord) 

• Lasse Stølen (Mjøndalen) 

• Rebecca Hofseth (Lillehammer) 

• Bjørg Helene Lisle Andresen (Oslo) 

• Christoffer Kjølner (Tønsberg) 

• Linda Kleiven (Helgeland) 

• Lene Kjær (Moss) 

• Joachim Engan (Grenland) 
 

3. Forslag til distriktets representant til unionsstyret: 

• Magnhild Harral 
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4. Forslag til distriktets vedtektsnemnd 2020-2025. 

• Marianne Dyrud 

• Anders Taraldset 

• Vilde Haugen 

• Gjermund Johansen 

• Thorvald Guleng  

NB! 
På grunn av cv19 utbruddet vil de delegerte bli spurt om de ønsker elektronisk avstemning i mai/juni. 
Dersom 2/3 av de delegerte ønsker det vil det bli gjennomført. Alle henvendelser til valgkomiteen må 
da rettes til valgkomiteens formann Victor Marley. Det kan gjøres skriftlig på mail 
victor.marley@adventist.no eller på telefon 32 16 16 74 / 464 32 306. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:victor.marley@adventist.no
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FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 
 

Valg av Forslagsnemd som tidligere la frem et forslag til Handlingsplan er gått ut. Istedenfor ble det 
ved generalforsamlingen i 2015 vedtatt:  
 
§ 16 – 2   «Styret skal i god tid før generalforsamlingens åpning vurdere distriktets 

virksomhet og legge frem et forslag til handlingsplan for kommende periode. 
Forslaget sendes ut på høring til ØNDs pastorer og til menighetene i ØND. 
Distriktsstyret vurderer høringsinnspillene og utarbeider et endelig forslag til 
handlingsplan for neste periode slik at det kan sendes til de delegerte sammen med 
sakspapirene.»  

 
I samarbeid med DNU er det sendt ut høringsdokument til menighetene. Noen innspill er det kommet og med 
utgangspunkt i dette materialet legger styret i ØND dette dokumentet frem som handlingsplan for perioden 
2020-2025 
 

Veivalg i møte med en hellig og kjærlig Gud 
 

Retning og mål for SDA-ØND i perioden 2020-2025 
 

Introduksjon 

Kraftsenteret i Adventistkirken er den lokale menighet. Derfor vil Øst norsk distrikt, sammen med DNU 

være et service- og kompetansesenter slike at lokale menigheter kan fungere både effektivt og 

målrettet. Forslaget til handlingsplanen, som er tiltenkt presentert for generalforsamlingen i 2020, 

reflekterer derfor dette prinsippet. Håpet er at planen vil være til inspirasjon for alle som bryr seg om 

menigheten og som ønsker å bidra i Guds verk  

Dette forslaget har tatt utgangspunkt i Handlingsplanen for DNU. Det er gjort tilpasninger slik at planen 

viser hvordan ØND vil fokusere og prioritere i den kommende perioden for å fremme menighetens 

arbeid i Norge.  

Forslaget tar utgangspunktet i hvem Gud er og at Guds folk har fått et kall til å gjøre ham kjent i tiden 

før han kommer igjen. Det er i denne profetiske oppgaven vi finner vår identitet som kirkesamfunn, og 

våre verdier. På dette fundamentet har målene vokst frem.  

Prosessen har vært forankret i unionsstyret og distriktsstyret.  

Vi står sammen i vårt møte med vår Gud og vi responderer sammen i tilbedelse og tjeneste.  

 

Vårt kall 
Herre, du kaller oss til tilbedelse,  

uttrykt i et liv levd i anerkjennelse av at du er skaper og frelser.  
 

Herre, du kaller oss til å forkynne ditt rike ved å følge deg,  
du som levde i overgivelse til Gud og tjeneste for andre. 

 
Herre, du kaller oss til å være vitner i vår tid,  

dele sannheten om din trofasthet, og å kalle andre til å følge deg i forventing om at du kommer snart 
igjen. 

Matteus 28,18-20; Åp 14,6-12 
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Vår bønn 
 

Vår Far i himmelen, vi tar imot ditt kall og ber deg om, kraft og visdom til å dele Ordet så mennesker 
kommer til tro.  

Tilgi oss for lunken kjærlighet og manglende tillitt til deg,  
du som til alle tider er den eneste sanne Gud,  

verdens skaper og frelser.  
Gi oss din Ånd så vi elsker deg av hele vårt hjerte, av hele vår sjel og av hele vårt sinn og vår kraft.  

Hjelp oss å elske vår neste som du har elsket oss. 
Åpne våre øyne så vi ser deg,  

og gi oss mot til å følge deg der du leder. 
 

Amen.  
 

Våre verdier 
 

Trofasthet 
Fordi Gud er trofast mot oss, ønsker vi å leve i en trofast relasjon til han. (2. Tim 2,13) 

 
“Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.” (2. Tim 2, 13) 

“Herren er rettferdig på alle sine veier, trofast i alt han gjør”. (Sal 145,17) 
 

Raushet 
Fordi Jesus har elsket oss først, vil vi elske andre og være rause medmennesker. (1. Joh 4, 19; 1. Kor 

15, 58; 1. Tim 1, 14) 
 

“Vi elsker fordi han elsket oss først.” (1. Joh 4, 19) 
“Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i 

Herren er ikke deres strev forgjeves.” (1. Kor 15, 58) 
“Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus.” 

(1. Tim 1, 14) 
Samfunnsansvar  

Fordi Gud er skaper og har betrodd oss mennesker å forvalte hans skaperverk, ønsker vi å ta ansvar 
og være gode forvaltere. (Åp 14, 7; 1. Pet 4, 10) 

 
“«Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte 

himmelen og jorden, hav og kilder!»” (Åp 14, 7) 
“Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds 

mangfoldige nåde.” (1 Peter 4, 10) 
 

Vår visjon 
 

1. Våre menigheter skal være trofaste og rause fellesskap av mennesker som er og vil hjelpe 

andre til å bli Jesu Kristi disipler.  

2. Våre menigheter vil være trygge og rause fellesskap som er trofaste mot vårt kall og 

bibelske oppdrag og reflekterer Guds omsorg for alle mennesker. 

3. Våre menigheter skal være kjent for å være engasjert i positivt arbeid for mennesker og 

samfunnet rundt oss ved å fremme kunnskap, rettferdighet og ansvarlig forvaltning. 
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Våre mål 

Visjon: Våre menigheter skal være trofaste og rause fellesskap av mennesker som er og vil hjelpe 

andre til å bli Jesu Kristi disipler. 

Langsiktige og kontinuerlige 
hovedmål 

Strategi  Evaluering gjennom resultatmål
  

 

• Styrke medlemmenes 
disippelskap 

 

• Vokse ved å utruste nye 
disipler 

 

  

• Sammen med Unionen, ved 
misjons- og media avdelingen 
og NBI og NBF, vil ØND bruke 
ressurser på å utruste frivillige 
som har verv i menigheten til 
å kunne lede mennesker til å 
bli disipler av Jesus.  

 

• Sammen med Unionens 
misjonsavdeling, i samarbeid 
med distriktene, vil ØND 
oppmuntre til og veilede 
menighetene til å lage en plan 
for hvordan de vil introdusere 
evangeliet til menneskene i 
sitt nærområde.  

 

• Sammen med Unionens 
predikantavdeling vil ØND, i 
samarbeid med misjons- og 
medieavdelingen bruke 
ressurser på å utruste 
pastorer til å kunne lede 
mennesker til å bli disipler av 
Jesus, som igjen  hjelper 
andre til disippelskap. 

  

• Pastorene skal aktivt utruste 
frivillige ledere i menigheten 
til å delta i oppfølging av nye 
medlemmer og kontakter.  

 
 
 

 

• Det er plantet minst 1 ny 
menighet i ØND i løpet av 
perioden.  

 

• 90% av menigheter opplever 
minst en dåpshandling i løpet 
av perioden 

 
 

• Et flertall av medlemmer 
rapporterer at de ber 
regelmessig for individer de 
ønsker å dele troen med.  

 

• Flere lokale medlemmer og 
ledere er involvert i 
bibelstudier med andre, 
forkynnelse av evangeliet og 
deltagelse i utadrettet arbeid. 

 

• 80% av menighetene har en 
strategisk plan for 
evangelisering som har minst 
et toårs perspektiv.  

 
 

• Alle pastorer skal ha en plan 
for målrettet evangelisering. 

 

 

Visjon: Våre menigheter vil være trygge og rause fellesskap som er trofaste mot vårt kall og bibelske 

oppdrag og reflekterer Guds omsorg for alle mennesker. 
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Langsiktige og kontinuerlige 
hovedmål 

Strategi  Evaluering gjennom resultatmål
  

 

• Både barn, unge og nye 
kontakter skal oppleve at 
menighetene gir rom for å 
utforske, utvikle og uttrykke 
sin tro 

 

• Å utvikle varme relasjoner i 
menighetene som bidrar til 
at konflikter og utfordringer 
blir løst på gode måter 

 

• Å gi mulighet for tjeneste og 
engasjement som gir 
medlemmene en opplevelse 
av eierskap – Alle engasjert 

 

• Å sørge for at menighetene 
opprettholder tradisjonen 
med systematisk 
trosstyrkende og 
trosutviklende 
bibelundervisning  

 

 

• ØND vil sammen med 
Unionen, ved SABU,  arbeide 
for at barn og unge vil møte 
trygge menigheter som er 
tålmodige, empatiske og som 
ser verdien av å stille 
spørsmål og tenke nytt. 

 

• ØND vil sammen med 
Unionen bidra til lokale 
fellesskap preget av gode 
relasjoner ved å tilby 
verdibasert ledertrening, og 
kurs i relasjonsbygging og 
konfliktløsning.  

 

• ØND vil sammen med 
Unionen sette fokuset på 
behovet for at mennesker 
som er i kontakt med 
menigheten skal bli sett og 
inkludert, og dermed bidra til 
å kommunisere et sant og 
vakkert gudsbilde.  

 
 

• ØND vil sammen med 
Unionen, ved 
predikantavdelingen, ha som 
målsetting at ansatte og 
frivillige ledere skal få 
oppfølging av kompetente, 
åndelige ledere som følger 
opp og yter hjelp. 

 

• Distriktsleder vil i samarbeid 
med unionens 
predikantavdelingen bidra til 
utviklingen av kompetente, 
åndelige ledere som kan følge 
opp og yte hjelp til ansatte og 
frivillige. 

 
 
 

 
 
 

 

• Flere pastorer har muligheten 
til teamarbeid med andre 
pastorer og evangelister i 
DNU  

 

• Frivillige som har verv i 
menigheten skal oppleve å bli 
prioritert og verdsatt.  

 
 

• Det flerkulturelle arbeidet 
skal styrkes med 
utgangspunkt i Life Hope 
senter i Oslo.  

 

• ØND vil arbeide videre med 
Alle engasjert og arbeide for 
at alle menigheter jobber 
aktivt for å øke antall 
medlemmer som har en aktiv 
rolle i menigheten.  

 

• Pastorene oppmuntres til å 
gjennomføre årlige samtaler 
for å støtte og styrke frivillige 
ledere. 

 

• Pastorene skal ha en plan for 
kompetanseutvikling og 
videre utdannelse.  

 

• Det finnes ressurser og 
veiledning tilgjengelig for 
menigheter som er eller har 
blitt flerkulturelle. 

 

• Styrer og lederskap skal vise 
menighetens mangfoldige 
sammensetning. 
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Visjon: Våre menigheter skal være kjent for å være engasjert i positivt arbeid for mennesker og 

samfunnet rundt oss ved å fremme kunnskap, rettferdighet og ansvarlig forvaltning. 

Langsiktige og kontinuerlige 
hovedmål 

Strategi  Evaluering gjennom resultatmål
  

 

• Å utruste medlemmene til 
godt forvalterskap av sine 
ressurser, helse og tid i 
positivt engasjement for 
mennesker og samfunnet. 

 

• Fremme kunnskap og 
informasjon offentlig om 
menighetene våre og 
aktivitetene og 
institusjonene vi driver.  

 
 
 

 

• ØND vil inspirere menighetene 
til å engasjere seg i 
lokalsamfunnet og dele sin 
tro.  

 
 

• ØND vil legge til rette for at 
menighetene og ADRA kan 
samarbeide om 
utviklingsprogrammer og 
nødhjelp i fattige land for å 
fremme rettferdighet og 
hjelpe mennesker i nød. ADRA 
samarbeider med lokale 
menigheter for å bygge broer 
til lokalsamfunnet gjennom 
hjelpeaksjon og ADRA lokallag. 

 
 
 

 

• Barn og ungdommer skal 
være stolt av og delta i 
menighetens aktivitet for å 
utgjøre en forskjell i verden. 

 

• Alle barn og ungdommer skal 
gis regelmessige muligheter 
til å engasjere seg i tjeneste 
for andre og få oppleve 
gleden av å være 
ambassadører for Jesus. 

 

• Ungdommer får hjelp til å 
forstå tiende systemet og 
hvordan de gir tiende. 

 

• 80% av menigheter har satt 
strategiske mål for sine 
aktiviteter i lokalmiljøet. 

 

• Hver menighet er omtalt i 
lokalavisen i hvert fall en 
gang i året på grunn av sitt 
arbeid for andre.  

  
 

 

➢ Det planlegges at en årlig delrapport fra DNU-styre og ØND-styre blir presentert på 

distriktenes årsmøter og i Adventnytt.  

 

Vi inviterer deg til å be for disse målene.  
 

Be for Syvendedags Adventistkirken i Norge og de neste fem årene. 
Be om at de nevnte målene vil kunne hjelpe hele menigheten til å gjøre Gud kjent. 

 
Be om at hver og en av oss vil være trofaste mot vårt kall. 

Be om at senregnet må komme og at Den hellig ånd må utruste mange mennesker i alle våre 
menigheter.  

Be om nåde så vi kan se hvem Gud er, slik at det kan forvandle oss. 
 

 
Han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være 

stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. 
2. Kor 12,9 
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RAPPORT FRA DISTRIKTSSTYRE OG DISTRIKTSLEDER I SYVENDEDAGS 
ADVENTISTKIRKEN ØSTNORSKE DISTRIKT 

FOR PERIODEN 2015-2019 
Rapporten er godkjent på styremøte 10.05.2020 

 

Styremøter 
 
Det har vært 21 ordinære styremøter i perioden, 8 telefonstyremøter, 7 mailstyremøter og 1 
videostyremøte, til sammen 38 styremøter. Distriktsstyret har behandlet 542 saker, herav 
256 saker som gjaldt søknader og rapporter i forbindelse med distriktets økonomiske støtte 
til evangelisme prosjekter i menighetene. I denne forbindelse var det 151 søknader og 95 
rapporter fra menighetene. Representanter fra DNU`s ledelse har vært til stede ved 17 av de 
21 ordinære distriktsstyremøtene. 
 
Distriktsstyrets medlemmer fra 1.august 2015: 
 
Rolf Andvik (leder), Torben Bergland, Tommy Berglund (styrets referent), Terje Bjerka, Svein 
Arve Brevik, Mary Ann Joro, Alexander Kjølner, Sandra Bjørk Olafsdottir (Bjerkan), Cato 
Steinsvåg, Hanne Lise Vik (Eidsvig), Jeremy Zwiker. 
2016.06.30 går Torben Bergland ut av styret og inn kommer Catarina Madelen Schinagel 
2017.03.09 går Catarina Madelen Schinagel ut av styret og inn kommer Anne May Wollan 
2018.07.31 går Terje Bjerka ut av styret og inn kommer Atle Aluwini 
2018.09.23 går Cato Steinsvåg ut av styret og inn kommer Ziemek Pawlucki 
2019.09.08 går Alexander Kjølner ut av styret og inn kommer Per Erik Dekkerhus 
 
31.12.2019 består styret i ØND av: Rolf Andvik (leder), Atle Aluwini, Tommy Berglund 
(referent), Sandra Bjørk Bjerkan, Svein Arve Brevik, Per Erik Dekkerhus, Mary Ann Joro, 
Ziemek Pawlucki, Anne-May Wollan, Hanne Lise Eidsvig, Jeremy Zwiker.  
 
Medlems- og dåps statistikk ØND 
 

Årstall 01.01 Døpt/oppt. Til-
flyttet 

Fra-
flyttet 

Døde Ut-
meldt 

31.12 Økning/ 
nedgang 

2005 2945 55 80 -70 -45 -16 2949 4 

2006 2949 38 83 -76 -40 -14 2940 -9 

2007 2940 50 79 -66 -57 -23 2923 -17 

2008 2923 54 432 -407 -58 -13 2931 8 

2009 2931 37 52 -47 -48 -24 2901 -30 

2010 2901 50 91 -79 -46 -13 2904 3 

2011 2904 48 75 -65 -42 -15 2905 1 

2012 2905 38 79 -62 -50 -20 2890 -15 

2013 2890 32 53 -54 -47 -6 2868 -22 

2014 2868 35 96 -75 -41 -16 2867 -1 

2015 2867 59 66 -61 36 12 2883 16 

2016 2283 36 83 -65 30 -20 2887 4 

2017 2887 50 69 -50 42 -18 2896 9 

2018 2896 32 68 -77 49 -19 2882 -14 

2019 2882 34 76 -45 39 -15 2887 5 

 
I siste femårsperiode er det en oppgang på medlemstallet med 20 
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Dåpstall fra menighetene i 2015 til 2019 er som følger: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menighet 2015 2016 2017 2018 2019 

Asker/Bærum      

Brønnøysund      

Distr.menighet      

Elverum      

Fredrikstad   1 1  

Gjøvik      

Grenland 1  1 1  

Gudbrandsdalen      

Hadeland   1   

Halden  3    

Hamar     1 

Hønefoss  1  1 4 

Jessheim     2 

Kongsberg    1  

Larvik 1   1 1 

Lillehammer 1  4 1  

Mjøndalen 3 3 5 4 2 

Nesna      

Mosjøen      

Moss 4 2 5   

Mysen 1 1 1 2  

Namsos      

Notodden  1    

Oslo, Betel 6  4 6 1 

Oslo, Cornelius    1  

Oslo, Ulsrud 2 2 2  1 

Sandefjord  1  2 1 

Sandnessjøen      

Sarpsborg   2  1 

Sauherad 1 2 3 1 1 

Skotselv 1 1 1   

Strømmen 2 1    

Trondheim  1 2  3 

Tyrifjord 4 10 11 7 6 

Tønsberg 3 1    

Totalt 30 30 43 29 24 
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Noen av våre nye medlemmer er tatt opp i menigheten. Her er en statistikk som også  
innbefatter disse. 
 

 
 
 
Evangelisme 
 
Menighetene i samarbeid med pastorene har i denne perioden arbeidet på forskjellige måter 
for å nå nye mennesker med Adventbudskapet: Ungdommens bibelskole, Bibelpizza, 
Seminarer av forskjellige slag: Friskere liv, Kristendommen under lupen, Luther 500 m. flere, 
Kirkemorro, Livsstilklubber, Barnefamiliehelger og Kokkekurs bare for å nevne noen.  
 
Nasjonale kampanjer av typen NBI sine annonseringskampanjer, SABU sine 
solidaritetsturer, Reddet, Absolutt 9. Global Youth Day og DNU sin lederkonferanse i 2018, 
Adventist Muslim Relation Seminar med flere har vært støttet med mer enn kr.1.600.000,00 i 
denne perioden til sammen. 
 
DNU har siden 2015 frem til og med 2019 bevilget kr.600.000,- hvert år til 
Evangelismefondet. Da kr 600.000,- er litt lite for behovene i ØND fikk distriktets 
Evangelismefond tilført noen ekstra midler i 2019. Kr 127.226,63 som vi manglet ved 
utgangen av 2018 ble tilført ekstra fra DNU, og et menighetsplantings fond i distriktet ble 
overført til evangelismefondet. Evangelismefondet får også årlig tilført gaver, i 
størrelsesorden ca. mellom kr 50-70.000,00 
 
Fra 2015-2019 er det blitt utbetalt kr 3.936.694,48 fra Evangelismefondet. 
Evangelisme fondet i distriktet hadde ved inngangen til 2020 kr 861.476,92 på saldo. 
 
 

 Saldo 01.01. Brukt pr.31.12 Rest pr.31.12 

2015 1.086.664,41 724.160,14 362.504,27 

2016 1.051.183,27 978.913,68 72.269,59 

2017 788.908,49 780.836,36 8.072,13 

2018 737.464,75 864.691,38 -127.226,63 

2019 849.569,84 588.092,92 261.476,92 

2020 861.476,92   
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Menighetsplantingsprosjekt 
 

Eunike/Asker er fortsatt registrert som egen menighet og medlemmene har i 
perioden hovedsakelig møttes i Mjøndalen og Betel. Pastor Reidar J. Kvinge har nylig sagt 
seg villig til å ta ansvaret for menigheten. 

 
Eidsvoll/Jessheim. I rapporten til generalforsamlingen 2015 stod det følgende: 

«Jessheim: Gruppa på Jessheim hvor medlemmene hovedsakelig var medlemmer i 
Strømmen har flyttet sine menighetsbrev til Eidsvoll og drifter menigheten videre.  Eidsvoll 
hvor det kun var noen få medlemmer igjen, unngikk dermed å bli lagt ned. Det er mulig 
navneendring på Eidsvoll menighet vil komme i nær fremtid. De møtes fortsatt på Jessheim. 
Menighetsplantingsprosjektet Jessheim må derfor ses på som vellykket idet en menighet er 
etablert, ved å ta over en annen menighet som ellers ville bli lagt ned». Det som er å melde 
denne gangen er at 22 april 2015 ble det på forretningsmøte i Eidsvoll menighet besluttet at 
menigheten skulle skifte navn til Syvendedags Adventistmenigheten Jessheim. 

 
Nesna/Sandnessjøen. Nesna menighet hadde 07.06.2020 forretningsmøte hvor det 

blant annet står i protokollen: «For tiden er det lite ressurser til å ivareta nøkkelverv i menigheten. 
Forretningsmøte vedtar derfor å spørre Sandnessjøen menighet om å bli slått sammen med dem». 
Forretningsmøte i Sandnessjøen 26.06.2020 vedtar de at de er positive til henvendelsen. 16.08.2020 
blir det avholdt en felles generalforsamling for menighetene hvor sammenslåing blir vedtatt.  Styret i 
ØND godkjenner sammenslåingen på styremøtet 13.09.2020. 

 
 
 

Kirkebygg 
 
 

Sauherad 
På slutten av 2014 og i begynnelsen av 2015 var det en spennende prosess i gang med nytt 
menighetshus i Sauherad. Menigheten fikk solgt sitt gamle bygg og tidligere skolebygg på 
Sundsmoenvegen, Nordagutu på litt over 500 kvadratmeter ble kjøpt. Menigheten har i dag 
et bygg som tjener menighetens behov langt bedre enn det huset de hadde før. 

Namdal 
Sommeren 2018 startet prosessen for å selge kirken i Namsos. Den hadde et etterslep på 
vedlikehold, og var for liten når alle sprettboende og besøkende ellers kom sammen. 
Sørsidevegen 755 i Overhalla ble lagt ut for salg, en enebolig med stor garasje og 
utleieenhet. På få hektiske dager ble den nye eiendommen kjøpt for kr 2.819.447. Når den 
gamle kirka i Namsos ble solgt og arealtilskuddet ble mottatt kostet det menigheten kun kr 
35.243. På grunn av endring av lokalisasjon endret menigheten navn til Namdal og 
menigheten har i dag en eiendom med bygningsmasse som passer menighetens daglige 
behov og visjoner. 

Notodden 
Menigheten i Notodden valgte å selge menighetshuset i forbindelse med at de ble for få og 
det var en del etterslep på vedlikeholdssiden på bygget. Medlemmene valgte å flytte sine 
menighetsbrev i hovedsak til Sauherad og Kongsberg. Sagafossveien 35, Gnr.240, Bnr.165 i 
Notodden kommune ble solgt 12.11.2018 for kr 1.175.000,00 minus omkostninger.  
 
Menighetenes geografiske misjonsansvarsområder. 
 
Endringene som er gjort i inneværende periode er at Sauherad menighet har fått ansvaret for 
misjonsområdet til Notodden. I tillegg har Tyrifjord menighet tatt over noe av det geografiske 
området til Hønefoss. Dette gjelder Helgelandsmoen, Norderhov og området Åsa rundt 
Steinsfjorden. 
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Tiendeinngangen 
I perioden 2015-2019 har tiendeinngangen økt fra kr 35.724.730,30 til kr 40.129.141,02 i 2019. 
 

2015 kr 35.724.730,30  0,97% 
2016 kr 36.952.222,83  3,44% 
2017 kr 38.523.136,94  4,25% 
2018 kr 39.275.822,00  2,00% 
2019 kr 40.129.141,02  2,17% 
 
Henviser ellers til økonomisjefens rapport 
Pastorene: Distriktet har hatt følgende pastorer og plasseringer av disse i perioden: 

Område Høst 2015 2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

År  
siste 
sted 
2020 

Alder 
2020 

Stilling 
2019-
2020 

Distriktsleder R. Andvik R. Andvik R. Andvik R. Andvik R. Andvik R. Andvik 10 64 1,00 

Helgeland W. Ursett W. Ursett W. Ursett S.A. Gustavsen S.A Gustavsen S.A Gustavsen 3 67 0,50 

Trondheim, 
Namdal 

A. Bredesen A. Bredesen A. Bredesen A. Bredesen A. Bredesen A. Bredesen 6 42 1,00 

Gudbr.dalen  J.  Fosse J.  Fosse S.A Gustavsen J. Fosse J. Fosse J. Fosse 3 38 - 

Re.h.Skogli  M.Kolkmann          

Li.ha, Skogli J. Telfer J. Fosse    J. Fosse    J. Fosse    J. Fosse    J. Fosse    5 38 1,00 

Elverum  S.A 
Gustavsen 

S.A 
Gustavsen 

J.  Fosse Widar Ursett Widar Ursett Widar Ursett 
3 

62 
fritid 

Hamar 
S.A 
Gustavsen 

S.A 
Gustavsen 

S.A Gustavsen Widar Ursett Widar Ursett Widar Ursett 3 62 
fritid 

Gjøvik Ø. Hogganvik  Ø. Hogganvik  K. J. Bergland K. J. Bergland K. J. Bergland K. J. Bergland 4 74 0,35 

Hadeland T. Tjeransen T. Tjeransen T. Tjeransen T. Tjeransen T. Tjeransen T. Tjeransen 19 63 fritid 

Hønefoss F.F. Eckhoff F.F. Eckhoff R. Andvik R. Andvik /D.Pel D. Pel D. Pel 3 40 1,00 

Tyrifjord A. Haugen A. Haugen  A. Haugen C. Lundström C. Lundström C. Lundström 3 61 1,00 

TVS C. Lundstrøm C. Lundström C. Lundström T. Rydland T. Rydland M. Andersen 1 27 1,00 

Mjøndalen G. Fossum 
Lynn Kvinge 

G. Fossum            
Lynn Kvinge 

G. Fossum         
Lynn Kvinge 

R. J. Kvinge      
Lynn Kvinge 

R. J. Kvinge      
Lynn Kvinge 

R. J. Kvinge                         
Lynn Kvinge 

3 
7 

61 
57 

1,00 
0,35 

Skotselv R. Andvik R. Andvik B. Fjellberg B. Fjellberg B. Fjellberg B. Fjellberg 4 50 0,50 

Kongsberg G. Fossum J. Orozco fr. J. Orozco J. Orozco J. Orozco J. Orozco 4 53 0,60 

Notodden G. Fossum 01.01.2016 J. Orozco J. Orozco J. Orozco under avvikling     - 

Grenland, K. J. Bergland K. J. Bergland R. Andvik R. Andvik R. Andvik R. Robertsen 1 72 0,35 

Sauherad R. Andvik R. Andvik B. Fjellberg B. Fjellberg B. Fjellberg B. Fjellberg 4 50 0,50 

Tønsberg, K.J. Bergland K.J. Bergland 
R. Andvik          
S. Trolsrud 

R. Andvik          
S. Trolsrud 

S. Trolsrud S. Trolsrud 
 
4 27 

 
1,00 

Larvik T. Wollan T. Wollan T. Wollan T. Wollan T. Wollan T. Wollan 6 68 0,40 

Sandefjord 
T. Wollan T. Wollan T. Wollan T. Wollan        

S. Trolsrud 
T. Wollan        
S. Trolsrud 

T. Wollan        
S. Trolsrud 

6 68 0,60 
- 

Fredrikstad Odd H. Olsen Odd H. Olsen 
Finn Myklebust C. Arildsen       

F. Myklebust 
C. Arildsen       
F. Myklebust 

T. Rydland 
1 27 

1,00 

Halden Terje Bjerka Terje Bjerka Terje Bjerka Terje Bjerka P. E. Dekkerhus P. E. Dekkerhus 2 59 0,20 

Mysen R. Andvik H. Wollan H. Wollan 
H. Wollan /  
R. Andvik 

P. E. Dekkerhus P. E. Dekkerhus 3 
  

0,50 

Moss F. Myklebust 
J. Orozco 
C. Arildsen fra 
01.01.16 

F. Myklebust 
C. Arildsen F. Myklebust  

C. Arildsen 

C. Arildsen       
F. Myklebust 

C. Arildsen       C. Arildsen       6 27 1,00 

Sarpsborg T. Bjerka 
 

T. Bjerka 
 

T. Bjerka 
 

T. Bjerka 
P. E. Dekkerhus P. E. Dekkerhus 

2 59 0,30 

Asker/Eunike 
 Distriktsleder  Distriktsleder  Distriktsleder  Distriktsleder  Distriktsleder Fra 30.01.20 

Reidar J. Kvinge 
  

  
- 

Eidsvoll 
Fusjonert 
med  

Jessheim        
 

  
  

 

Strømmen, Ø. Hogganvik H. Wollan H. Wollan 
H. Wollan/ 
J. Edvardsen 

J. Edvardsen J. Edvardsen 
 
3 31 

 
0,50 

Jessheim Ø. Hogganvik Ø. Hogganvik Ø. Hogganvik Ø. Hogganvik Ø. Hogganvik Ø. Hogganvik 13 63 0,30 

Oslo, Betel R. Olsen 
D. Havstein 
J. Orozco 
G. Edvardsen 

R. Olsen 
D. Havstein 
J. Orozco 
G. Edvardsen   
J. Edvardsen 

D. Havstein   
R. Olsen 
J. Orozco 
G. Edvardsen   
J. Edvardsen 

D. Havstein   
R. Olsen 
J. Orozco 
G. Edvardsen   
J. Edvardsen 

D. Havstein   
R. Olsen 
J. Orozco 
G. Edvardsen   
J. Edvardsen 

D. Havstein                      
R. Olsen 
J. Orozco 
G. Edvardsen                        

10                                  
17                                
16                                   
5                                      

66                                
70                               
53                              
27                                     

1,00 
0,50 
0,40 
1,00 

Kanal 7 Betel Reidar Olsen Reidar Olsen Reidar Olsen Reidar Olsen Reidar Olsen Reidar Olsen 15 70 0,50 
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LHS Betel 
Misjonærer 

   
  Delfred Onde 

Hanna Onde 
1 
1 

41 
37 

1,00 
0,50 

Oslo, Cornelius 
H. 
Giesebrecht 

H. 
Giesebrecht 

H. Giesebrecht 
A. Haugen A. Haugen A. Haugen 3 59 0,50 

Oslo, Ulsrud 
David 
Havstein 

David 
Havstein 

Ø. Hogganvik 
Ø. Hogganvik Ø. Hogganvik Ø. Hogganvik 4 63 0,70 

Diakoni Betel Vivian Hagen  permisjon permisjon          

NBI besøker 
S.A 
Gustavsen 

S.A 
Gustavsen 

S.A Gustavsen S.A Gustavsen S.A Gustavsen S.A Gustavsen 
10 67 

0,50 

*misjonærlønn 
Aktiv pensjonstjeneste: R. H. Kvinge i Sarpsborg frem til 2017,  T. Correa i Betel frem til høst 2019,  
F. Myklebust i Fredrikstad Halden (Viken øst) O.H. Olsen i Fredrikstad (Viken øst), R. Larsen i Mjøs-regionen 

 
Pastorene blir sett på som en av de evangeliske resursene distriktet har. Saker som berører 
pastorene og deres plassering er distriktsstyrets ansvar og har derfor med jevne mellomrom 
vært oppe i distriktsstyret.  
I tillegg til de fast ansatte pastorene har vi fått hjelp av pastorer som har full stilling på Vik. 
Tre av våre mindre menigheter blir betjent på denne måten.  
Vi har også tre pensjonerte pastorer som bidrar med sin erfaring. To i Østfold og en i Mjøs 
regionen uten at de har ansvar for noen menighet. De har en ulønnet avtale som er kalt 
«aktiv pensjonstjeneste».  
For tiden har Mysen menighet benyttet seg av en ettåring. Det er Livsstilklubben som 
menigheten driver hvor disse resursene har blitt brukt.  
I forbindelse med Håps senteret i Betel, tilknyttet lokalene i Kurbadet fikk vi høsten 2019 inn 
to misjons arbeidere. De er et ektepar fra Filipinene, som til sammen har 1.5 stilling. 
Gjennomsnittsalderen på de lønnete arbeider i ØND er pr 31.12.2019 knapt 50 år. Til 
sammenligning var den 57 år ved utgangen av 2014. 
 
Selv om denne rapporten ikke befatter seg med 2020 så synes jeg det likevel vil være riktig å 
nevne forhold som berører pastorstaben i inneværende år. ØND gir fra seg en pastor til VND 
og får 1,5 pastor tilbake istedenfor. I tillegg vil det i løpet av 2020 være 6 pastorstillinger som 
går ut pga overgang til pensjon, overgang til annet arbeide eller permisjon for videre studier. 
Dette skjer det året Covid 19 herjer i verden og hvor mye usikkerhet følger. DNU (2020.04) 
har derfor lagt seg på en forsiktig linje når det gjelder nyansettelser. Slike hendelser vi står i 
akkurat nå tvinger oss til nytenkning og vi finner nye måter å gjøre tingene på. Dette trenger 
ikke være bare negativt. Pastorene er i full omstilling når det gjelder nye måter å jobbe på for 
sammen med menigheten å dele adventhåpet med flere. Mange av distriktets 33 menigheter 
har vært engasjert i bibelstudier på nett under Corona krisen våren 2020 og noen vil nok 
fortsette med dette tilbudet på en eller annen måte i tiden som kommer. Det er medlemmer 
og bekjente av menigheten som enten bor veldig langt fra menighetens forsamlingssted og 
har av den grunn ikke anledning til å komme hver lørdag. Samtidig synes nok noen at 
«dørterskelen» ikke er så høy ved å komme på «besøk» hos oss til bibelstudie eller 
gudstjeneste når det er på denne måten. Vi tror nok at den «digitale plattform» som vi på kort 
tid i større grad har tatt i bruk også kan være en måte å dele troen og felleskapet på, uten at 
det på noen måte kan måle seg med et møte ansikt til ansikt.  Gud vil ikke at vi skal fortvile, 
men at vi skal se de nye dørene han åpner for oss i gjerningen han har gitt oss. 
 
Arbeidet til pastorene handler ikke bare om antall medlemmer de har ansvar for i sine 
menigheter. Det handler om å bevare medlemmene, men det handler også om arbeidet 
menigheten sammen med pastorene gjør i å innlemme nye troende i flokken. 
  
Distriktet har valgt å la en pastor få anledning i 60% av sin stilling å jobbe med Evangelisme i 
andre menigheter. Daniel Pel ble ansatt i april 2018 og har hatt møteserier i Hønefoss, to på 
Lillehammer, Ulsrud, Mysen, to i Tønsberg, Åmot, Strømmen og Notodden i samarbeid med 
den lokale pastor. Vi opplever dette har vært en nyttig disponering av de evangeliske 
ressursene distriktet rår over. 
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Noen steder bor folk tett som i det sentrale østlandsområdet, men når vi kommer lengre nord 
i distriktet er det langt lavere folketetthet. Noen steder er det lettere å dele adventhåpet, men 
andre steder er det ikke så enkelt. Vi får alle sammen be om at han Herren må hjelpe oss å 
se hvor dørene er åpne. 
 
Med dette i tanke våger vi å legge frem en oversikt over hvor mange medlemmer den enkelte 
pastor har ansvar for. 
 
 
Pastorene har i snitt ca. 154 i sine menigheter og betjener fra 1 til 3 menigheter hver. 
 
Pastorene: Oppfølging av menigheter og antall medlemmer pr.31.12.2019 
 

Område 2019-2020 

År  
siste 
sted 
2020 

Alder 
2020 

Stilling 
2019-
2020 

Medlem
mer pr 
31.12.19 

Medlem 
pr. pastor 
100% 

Pastor 

Distriktsleder R. Andvik 10 64 1,00    

Helgeland S.A Gustavsen 3 67 0,50 56 112 S.A Gustavsen 

Trondheim, 
Namdal 

 6 42 1,00 98     
15 

113 A. Bredesen 

Gudbr.dalen  J. Fosse 3 38 - 16   

Re.h.Skogli        

Li.ha, Skogli J. Fosse    5 38 1,00 161 177 J. Fosse    

Elverum  Widar Ursett 3 62 fritid 10 -  

Hamar Widar Ursett 3 62 fritid 18 -  

Gjøvik K. J. Bergland 4 74 0,35 39 111 K. J. Bergland 

Hadeland T. Tjeransen 19 63 fritid 13 -  

Hønefoss  D. Pel 40% 3 40 1,00 81 202 D. Pel 

Tyrifjord C. Lundström 3 61 1,00 412 206 C. Lundström 

TVS M. Andersen 1 27 1,00  206 M. Andersen 

Mjøndalen R. J. Kvinge                         
Lynn Kvinge 

3 
7 

61 
57 

1,00 
0,35 

262 210/ 
189 
høst 

R. J. Kvinge                         
Lynn Kvinge 

Skotselv B. Fjellberg 4 50 0,50 60 140/2 B. Fjellberg 

Kongsberg 
Per Erik 
Dekkerhus 

4 53 
0,60 62 160/3 

Per Erik Dekkerhus 

Notodden under avvikling     -    

Grenland, R. Robertsen 35% 1 72 0,35 86 245 R. Robertsen 

Sauherad B. Fjellberg 4 50 0,50 80   

Tønsberg, S. Trolsrud 
 
4 27 

 
1,00 

          
107 

107+ S. Trolsrud 

Larvik T. Wollan 6 68 0,40 50   

Sandefjord 
T. Wollan        
S. Trolsrud 

6 68 0,60 
- 

128 178 T. Wollan 

Fredrikstad T. Rydland 1 27 1,00 122 178 T. Rydland 

Halden P. E. Dekkerhus 2 59 0,20 25   

Mysen P. E. Dekkerhus 3   0,50 73   

Moss C. Arildsen       6 27 1,00 164 164 C. Arildsen       

Sarpsborg P. E. Dekkerhus 2 59 0,30 56   

Asker/Eunike  Reidar J. Kvinge     - 22   

Strømmen, J. Edvardsen 
 
3 31 

 
0,50 

           
81 

       
162 

 
J. Edvardsen 

Jessheim Ø. Hogganvik 13 63 0,30 30   

Oslo, Betel D. Havstein                      
R. Olsen 
J. Orozco 
G. Edvardsen                        

10                                  
17                                
16                                   
5                                      

66                                
70                               
53                              
27                                     

1,00 
0,50 
0,40 
1,00 

315 158 D. Havstein                      
R. Olsen 

Kanal 7 Betel Reidar Olsen 15 70 0,50  -  

LHS Betel 
Misjonærer 

Delfred Onde 
Hanna Onde 

1 
1 

41 
37 

1,00* 
0,50* 

   

Oslo, Cornelius A. Haugen 3 59 0,50 101 202 A. Haugen 

Oslo, Ulsrud Ø. Hogganvik 4 63 0,70 136 196 Ø. Hogganvik 

Diakoni Betel          

NBI besøker S.A Gustavsen 10 67 0,50  -  

*misjonærlønn 
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Aktiv pensjonstjeneste:  
F. Myklebust i Fredrikstad Halden (Viken øst) O.H. Olsen i Fredrikstad (Viken øst), R. Larsen i Mjøs-regionen 

Pastorene rapporterer til distriktsleder om sine planer og aktiviteter. Arbeidsgiver er opptatt 
av at arbeiderne trives i arbeidet, samtidig som at forventningene fra arbeidsgiver og 
menighet, blir innfridd. Menighetene legger på hver sine måter planer for «neste arbeidsår», 
og pastorene legger sine.  Hjelpemateriale til dette deles jevnlig ut ved behov. Distriktsleder 
har ved flere anledninger samlet noen av pastorene i en region til samtale og planlegging. Vi 
har også hatt 13 felles samling for alle pastorene i ØND i perioden. I tillegg har pastorene i 
ØND også deltatt på pastorsamlinger arrangert av DNU. 
Behov for spesiell veiledning, utover det distriktsleder kan gjøre, kommer frem av og til.  
Arbeidsgiver søker å legge til rette for at tilstrekkelig hjelp kan gis når slike behov melder 
seg.   
Pastorene har ellers adgang til en studieuke i året hvor det også følger med økonomiske 
midler, som de er oppfordret til å bruke til å fordype seg i et emne som vil kunne bli brukt i 
arbeidet sammen med menigheten. 
 
Handlingsplan for 2015-2020 
 

11/15 RAPPORT FRA FORSLAGSNEMNDA 
 Forslagsnemndas sekretær Kristin Molstad Andresen presenterte nemndas 

rapport med forslag til ØNDs handlingsplan for kommende periode. 
 
 Vedtak: Følgende handlingsplan skal gjelde for ØND i perioden 2015-2020: 
 
             Grunnlaget for ØND’s aktivitet:  
 

Misjonsbefalingen: 
 
Matt 28,18-20 
Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på 
jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og 
Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt 
dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» 

 
«Gud har lenge ventet på at hele menigheten skulle bli besjelet av tjenestens 
ånd – at hver eneste skulle arbeide for ham, ut fra sine evner. Hvis 
medlemmene av Guds menighet utførte deres gjerning med å utbre evangeliet 
hvor det er tiltrengt, hjemme og ute, ville hele verden snart være advart, og vår 
Herre Jesus ville komme tilbake til jorden i makt og herlighet.» EGW AA 111 
(1911) 
 
 
Formålsparagrafen for ØND: 
 
§ 2 – FORMÅL 
 
Distriktets formål er å fremme evangeliet om Jesus Kristus, symbolisert i de tre 
englebudskapene i Johannes’ åpenbarings 14. kapittel, ved å samordne en 
kristen vitnetjeneste som omfatter, men ikke begrenses til, forkynnelse, 
undervisning, litteraturmisjon og helse- og omsorgsarbeid gjennom distriktets 
menigheter. 
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Verdier: 
 
Med basis i Jesu eksempel ønsker SDA-ØND å fremme en aktiv og positiv 
kristendom som tar ansvar i den verden vi lever i. 
 
Følgende spesielle satsningsområder skal ha spesielt fokus i perioden 
2015 – 2020: 
 
• Fokus på barn og unge inkl. trosopplæring i SDA tro og lære. 
• Evangelisme, omsorg og engasjement i nærmiljøet. 
• Internett og sosiale medier. 
• Tydeliggjøre SDA tro og lære i forkynnelse og virksomheter. 

 
SDA i Norge må erkjenne at vi ikke i tilstrekkelig grad har lykkes med å vinne 
mennesker for Jesus. Det er behov for å gjøre endringer i det arbeidet som 
gjøres. Alle medlemmer i ØND bør ha sitt fokus rettet mot Jesus som vårt 
eksempel. Sjelevinning og sjelebevaring må komme i fokus, i tråd med Jesu 
prinsipper og EGW´s råd og anbefalinger. 
 
ØND´s styre for perioden 2015 – 2020 bes selv å utarbeide spesifikke 
satsningspunkter basert på satsningsområdene i denne 
handlingsplanen. 
 
Det legges også opp til at hver enkelt menighet i ØND lager sin egen 
evangelismeplan ut ifra en prosess der hele menigheten får ta del, og at det 
tas utgangspunkt i satsningsområdene for perioden. 

 

Spesifikke satsningspunkter for satsningsområdene (2015.09.06) 
 
Følgende satsningsområder skal ha spesielt fokus i perioden 2015 – 2020: 

Under er det satt opp punkter som er en samling av innspill fra styret og innspill fra 
ledertreffet 2014. 
Dokumentet er et «levende dokument» som vil bli evaluert og justert regelmessig 
frem mot 2020. 
 
• Fokus på barn og unge inkl. trosopplæring i SDA tro og lære. 
 

❖ Oppmuntre menighetene til å fokusere på andakt i familien 
o Tilveiebringe materiell og ideer 
o Tilby daglig Andakt/bibelvers som App/PC som lyd og 

tekstfil. 
o Resurser fra NBF 
o Praktisk – Hvordan, Modellert SABU 

 
❖ KID seminar 
❖ Dåpsmateriell, Bibelstudiemateriellet for ungdommer og voksne,  
❖ Fortsatt minne om verdien av at barna blir engasjert i programmet i 

kirken på lørdag 
❖ Menighetssamlingene og barna – har de et passende fokus? 
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• Evangelisme, omsorg og engasjement i nærmiljøet. 
 

❖ AMR – seminar videreføres i 2016-2017 
❖ Gjøre våre gudstjenester med sang og forkynnelse tilgjengelig for døve 

– støtte oppstart av barnekor i menigheten i Trondheim som vil lære 
barna døvespråk i forbindelse med sangene. Bistå andre menigheter 
som ønsker å sende noen dit for å lære ved å dekker reiseutgifter 

❖ Arbeide for at evangelisme materiell for bruk i menighetene blir samlet 
og evt produsert i samarbeid med Hjemme misjonsavdelingen. 
Bibelstudiemateriellet til AW m.m. 

❖ Hva er behovene i nærmiljøet. 
o Mysen Menighet er i ferd med å få erfaring som kan deles 

(Livsstilklubben) 
❖ Har den lokale menighet tradisjon for dugnad? 
❖ Arbeid videre med at menigheten har utarbeidet sine egne 

satsningsområder og at pastorene lager sine i samsvar med disse. 
❖ Barnesabbatskolen som «SFO» i lokalmiljøet *  
❖ Språkkurs 
❖ Oppdater liste over helsearbeidere og deres fagområder i distriktet.  
❖ Nasjonalt system for oppfølging av studenter, NBI- og mediekontakter 

 
• Internett og sosiale medier. 
 

❖ Opprette en ressursside for ØND sine menigheter i samarbeid med 
DNU 

❖ Gjør materialet kjent 
❖ Tilby daglig Andakt/bibelvers som App/PC som lyd og eller tekstfil. 

 
 

• Tydeliggjøre SDA tro og lære i forkynnelse og virksomheter. 
 

❖ Gjøre bibelstudiemateriell lettere tilgjengelig for menigheten  
❖ Bibelstudiemateriellet til Anders Wiik 
❖ NBI har noe.  
❖ Felles seminarsatsning i menighetene (Arnion mm) 
❖ Spør en person om å samle tiendehistorier fra medlemmer til et 

særtrykk for å inspirere medlemmene til å gi en trofast tiende. 
❖ Gi skriftlig kjent historier fra menighetene om hva evangelisme midlene 

(tiende) blir brukt til. (F.eks. nytt fra Alta, Mjøndalen, Skotselv) 
❖ Tips fra smågrupper 
❖ Tilby seminar for en bedre sabbatskole til menigheten 
❖ Realisering av evangelismespiralen, Jesu metode 
❖ Disippeltrening 
❖ Bruke lekfolk som ressurser 

 
 
Oppfølging 
 
Under sak 07/15 på generalforsamlingen i 2015 ble det vedtatt. 
 
 Vedtak: Unionsstyret anmodes om å sette ned en komité i løpet av 2015, som i 

kommende 5-årsperiode vurderer om den organisasjonsform vi har i Norge 
i dag, er den mest hensiktsmessige for å nå vår organisasjons målsetning. 
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• Komitéen bør på et fritt grunnlag vurdere om alternative 
organisasjonsformer kan være mer hensiktsmessig. 

• Komitéen samarbeider med Divisjonen, Unionen og 
Distriktene/Menighetene med det formål å få til et forslag som kan 
legges fram på Unionens og Distriktenes generalforsamling, senest 
2020. 

 
Denne saken er derfor satt opp som egen sak ved denne generalforsamling. 
 
Det har i perioden vist seg noe uenighet mellom DNU styret og ØND styret om hvordan 
menigheten i Norge skal håndtere «ordinasjons saken». I sak 34/17 valgte styret i ØND å 
sende en henstilling til DNU ADMIN hvor vi påpeker at da «kan det være utfordrende for 
ØND i sitt arbeide overfor menighetene at DNU har valgt å bruke ikke godkjente virkemidler i 
forhold til sine egne vedtekter for å fremme sitt syn i saken om likestilling/ordinasjon». DNU  
ADMIN ble i brevet minnet om at DNU styret valgte ikke å innhente råd fra «distriktenes 
styrer i spørsmålet om hvordan man skulle jobbe for at GC igjen skulle se på spørsmålet om 
likestilling av kjønnene i pastoral tjeneste». Brevet avsluttes med følgende tekst: 
«– Styret i ØND ber administrasjonen i DNU igjen å se på DNU sin reaksjonsform i arbeidet 
for likestilling av kjønn når det gjelder pastoral tjeneste. Vi vil presisere at denne 
henvendelsen gjelder ikke saken, men reaksjonsformen DNU har valgt. ØND styre tror at 
fokus er blitt flyttet ved fremgangsmåten som kommer frem av vedtaket over (*DNU sak 
70/15 K. Vedtak punkt 5 og 6). Styret i ØND anmoder administrasjonen i DNU å jobbe for at 
DNU rapporterer pastorene inn i rett kategori ifølge skjema som GC har, inntil nytt skjema er 
vedtatt i GC. 
ØND er bekymret for at den aksjonsform man har valgt også fører til mindre respekt for 
organisasjonens formål og vedtekter på andre områder. Vi tror at verdensmenigheten lettere 
vil komme til enighet og forståelse i dette spørsmål om DNU også følger de retningslinjer vi 
har i vår policy når det gjelder hvordan endringer blir gjort i våre vedtekter». 
 
Denne saken er satt opp som egen sak ved denne generalforsamlingen slik at 
generalforsamlingen kan få uttrykt sitt syn. 
 
* DNU styret vedtok 20.09.2015 sak 70/15 K. Vedtak punkt 5 og 6: 
5. SDA-DNU vil slutte å føre opp pastorene i kategoriene ordinert og commissioned på bevillingslistene. I stedet vil det opereres 
med følgende grupperinger: pastor i praktikum (intern) og pastorer i regulær tjeneste.  
6. Inntil det blir etablert en klassifisering av pastorer uten et skille som bygger på en grunnleggende diskriminering av kvinnelige 
pastorer, vil ikke SDA-DNU rapportere inn ansatte pastorer som tjenestegjør i vårt område, til SDA Yearbook. 

 
Refleksjoner og takk  
 
Gud har opp gjennom historien delt med sin menighet de utfordringer universet står i. Vi er 
blitt gjort kjent med opprørets opphav, hvor det ble satt spørsmålstegn ved om man kunne ha 
tillit til Gud. Han har delt med oss sine planer og vist oss at han fortsatt er til å stole på. Selv i 
en tid som denne, erfarer vi det som enkeltmennesker og som en menighet at vår skaper og 
Frelser er til å stole på. Ikke bare det, vi erfarer at det vil være godt å tilbringe evigheten 
sammen med ham. Dette fellesskapet ønsker han å ha sammen med den enkelte av oss, 
men han ønsker også at vi som hans barn også skal ha det med hverandre. 
 
I nattverden deler vi hans brød sammen fordi vi er hans barn. Han er vår felles far. Vi deler 
også erfaringen i hva han betyr for den enkelte av oss. Uten ham ville vi ikke være i live og 
han viser sin kjærlighet til oss alle ved å gå i døden for at vi skal fatte noe av dybden i hans 
tanker for oss. Han er villig til å vise seg som tjener ved å bøye seg ned ved våre føtter og 
tilby å vaske dem. Vi trenger alle en vask når vi ser hvilken «søle» vi står i til daglig. Det er 
med glede vi ser Guds kjærlighet vokse og blomstre i menighetene og enkeltmennesker. 
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Takk for samarbeidet vi har fått ha med lederskapet i den Norske Union og de andre 
distriktene, takk til arbeidet som gjøres i de forskjellige avdelingene som står til vår og 
menighetens tjeneste. Distriktsleder vil spesielt takke styremedlemmene i distriktet for at de 
har stilt deres tid og evner til rådighet for menigheten. 
 
Sist men ikke minst en takk til vår felles Himmelske Far for hans hjelp og støtte og eksempel 
i både medgang og motgang. Uten ham ville det ikke være noe håp å melde til 
menneskeheten. 
 
Vårt ønske er at hans familie vil vokse og at det er mange flere som ønsker å være medlem i 
hans familie og sitte ved hans bord. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


