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Referat fra to-års møte for Sabeels Venner i Norge 

 

Dato:     22.januar 2014 

Sted:    Rønningen Folkehøyskole, Myrerskogveien 54, Oslo 

 

 

1. Åpning av møtet 
Hans Morten Haugen, leder i Sabeels Venner i Norge (SVN) ønsket velkommen.  

Alle oppmøtte deltakere presenterte seg selv: 

Hans Morten Haugen 

Marit Kromberg 

Susan Hill Oppegaard 

Sven Oppegaard  

Hallvard Beck 

Sindre Eide 

Estrid Hessellund 

Dina Willemse 

Tyler Dale Hauger 

Ellen Opsal 

Hilde Gunn Sletten 

Rolf Møkleby 

Turid Werrrum 

Roger Cassidy 

Muhanad Al Qaisy (palestiner fra Joint Advocacy Initiative YWCA/YMCA på utvekslingsbesøk) 

Eilert L. Rostrup 

 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  
Hans Morten Haugen innledet. 

 

Vedtak:  Innkalling og dagsorden godkjent 

 

3. Valg av møteleder 
Det forelå forslag fra Styringsgruppen 

 

Vedtak:  Marit Kromberg ble valgt som møteleder 
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4. Valg av referent 
Det forelå forslag fra Styringsgruppen 

 

Vedtak:  Eilert L. Rostrup ble valgt som referent 

 

5. Gjennomgang av 2-årsrapport over virksomheten  
Toårsmelding var utsendt på forhånd.  

Møteleder gjennomgikk 2-årsrapporten avsnitt for avsnitt, og ga mulighet til kommentarer og innspill 

fortløpende. 

Til Økonomi:   

- Det er signifikant at antall betalende medlemmer har gått betraktelig ned fra 2012 til 2013. Fra 78 til 45 

medlemmer. Leder og økonomiansvarlig kommenterte, og viste bl.a. til at det var færre og mindre 

pågående påminnelser til medlemmene om betaling.  

Til Konferansedeltakelse 

- Spørsmål til hvorfor det var så få norske som deltok i den siste internasjonale Sabeelkonferansen. I svar 

ble det bl.a. vist til endring av tidspunkt for konferansen, og at det ved forrige konferanse var flere 

norske kirkelige institusjoner som satte av midler til deltakelse fra sitt nettverk. 

Til Kirkeuka for fred og Midtøstenforum i Norges Kristne Råd 

- Det ble kommentert at skiftet av tidsrom for Kirkeuka er noe mer problematisk for SVN.  

- Kirkeuka kommer fortsatt til å bli arrangert i september i tiden framover, i tilknytning til UN International 

Day of Peace, 21.september. 

Til Seminarer 

- Leder i SVN ga noen utfyllende kommentarer og holdt fram noen enkeltheter fra ulike arrangementer 

der SVN har deltatt 

- Det er viktig å gi Styringsgruppen informasjon om seminarer og konferanse som SVNs medlemmer deltar 

i. Deres deltakelse kan formaliseres som representanter for SVN, og dermed blir nettverket synliggjort i 

flere sammenhenger 

Til Innlegg i media 

- Leders utrettelige arbeid for å synliggjøre SVN i mediebildet er imponerende 

 

Vedtak:  2-årsmeldingen godkjent 

Årsmøtet takket Styringsgruppen for arbeidet, og berømmet særlig leder for en enorm 

energi og innsatsvilje i arbeidet. 

 

 

6. Økonomigjennomgang 2012 og 2013 (deles ut på møtet) 
Regnskap for SVN for 2012 og 2013, samt attestasjon av regnskapene gjort av Karin R. Thompson 

(Kontorleder i Norges Kristne Råd), var omdelt ved begynnelsen av møtet. 

Økonomiansvarlig innledet kort. 

Det ble også informert om at SVN fra nå ville få en ny konto, siden ansvaret ville bli overført til en annen 

person i Styringsgruppen. Siden SVN ikke er registrert med organisasjonsnummer, vil konto bare kunne 
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etableres i tilknytning til en person, og det vil være vedkommende som har kasserer- og regnskapsansvaret 

(økonomiansvarlig).  

Det framkom forslag om at revisor burde velges av årsmøtet. Det ble av ordstyrer bestemt fremmet under 

sak 7. Valg. 

Det ble også foreslått at medlemmer måtte oppfordres tydelig, og kanskje gjentagende ganger, om å 

innbetale sine medlemsbidrag.  

 

Vedtak:  Regnskap for Sabeels Venner i Norge for 2012 og 2013 godkjennes.  

 

 

7. Valg av leder og nestleder/økonomiansvarlig og AU-medlem (se vedlegg) 
Møteleder presenterte Styringsgruppens forslag til kandidater til de enkelte tillitsverv i nettverket 

Leder:       Forslag: Hans Morten Haugen.  

      Ingen alternative forslag framkom i møtet 

Nestleder/økonomiansvarlig:    Forslag: Sven Oppegaard 

      Ingen alternative forslag framkom i møtet 

Medlem m/ ansvar for medlemsregister, ut- 

sendelse av Cornerstone og websider:  Forslag: Tyler Dale Hauger 

      Ingen alternative forslag framkom i møtet 

Revisor: Opprinnelig forslag om valg av revisor ble erstattet med 

forslag om å oppfordre Karin R. Thompson om å bidra igjen 

på frivillig basis ved neste regnskapsgjennomgang. 

 

Vedtak:  Hans Morten Haugen ble valgt som leder for en ny 2-årsperiode. Årsmøtet uttrykte stor 

takknemlighet for at han hadde stilt seg villig til å fortsette i en ny periode.  

 

Sven Oppegaard ble valgt som nestleder/økonomiansvarlig 

 

Tyler Dale Hauger ble valgt som medlem av Styringsgruppen med særlig ansvar for 

medlemsregister, utsendelse av Cornerstone og websider 

 

Årsmøtet ber Karin R. Thompson, kontorleder Norges Kristne Råd, om å ta ansvar for 

gjennomgang og attestasjon av SVNs regnskaper også ved neste rapportering til årsmøtet.  

 

 

8. Innspill til arbeidet videre 
Notat om saken var sendt ut på forhånd. Møteleder oppfordret årsmøtedeltakeretil å komme med forslag og 

ideer som Styringsgruppen kunne ta med seg i det videre arbeidet for 2014 og 2015. Følgende innspill ble 

gitt:  

- Leder informerte om at det tas sikte på å få utarbeidet forslag til vedtekter som kan vedtas på neste 

2årsmøte i SVN.  Videre at Kirkens Nødhjelp hadde avsatt kr 20.000 i 2014 til nye regionale seminarer i 

forlengelsen av de som ble gjennomført av SVN i 2013.  

- Kommentar om at navnet ‘Sabeel’ er vanskelig kommuniserbart. Ett forslag var å kalle det 

‘Frigjøringsteologisk Forum for Det Hellige Land’. Leder sa at han var noe pragmatisk med hvilke ord han 

brukte for å forklare hva SVN og Sabeel er. Noen ganger brukte han beskrivelse ‘nettverk’, andre ganger 

‘ressurssenter’. Noen ganger var det lite tjenlig å snakke om ‘frigjøringsteologi’ fordi det ble til hinder for 

dialog. 
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- Konkret forslag ble fremmet om at det må utvikles en kort beskrivelse, gjerne i form av en brosjyre / 

folder, som kan brukes som ne presentasjon av Sabeel og SVN.  

- Det ble reist spørsmål om SVN har arbeidet for mye med dialog og debatt opp mot kristensionister i 

Norge, og den teologi som disse står for. I samtalen som fulgte framkom ulike synspunkt på det. SVN i 

Norge opplever at dette er gjort som en direkte oppfølging av de utfordringer som ble gitt av Naim Ateek 

da han besøkte Norge / Møre noen år tilbake. Det har vært viktig å fokuser på bibelkunnskap og 

skrifttolkning i møte med kristensionistiske posisjoner. Andre mente at Ateeks utfordring også hadde 

relevans for å rette fokus mot de i ‘gråsonen’, - de i kristen-Norge som ikke helt vet hvilke posisjoner de 

skal innta, og er redd for å skulle gjøre noe ‘feil’ eller i motsetning til Guds Ord. Også muligheten for å 

involvere palestinske migrantmiljøer i Norge ble løftet fram. Det ble også advart mot å knytte for tette 

relasjoner til miljøer som f.eks. Palestinakomiteen, fordi de vil være vanskelig kommuniserbart i mange 

kirkelige sammenhenger. SVN ble også utfordret til å knytte kontakt til Kirkelig Kulturverksted og det 

Palestina-engasjementet som finnes der. Endelig ble det vist til at Norges Kristne Råd sitt Midtøsten-

seminar for noen år siden viste behovet for en breiere skolering om hva som faktisk står i Bibelen og som 

kan tolkes til å ha relevans til dagens situasjon i Israel – Palestina.  

 

Vedtak:  Samtalen tas til etterretning, og Styringsgruppen arbeider videre med de konkrete forslag 

som er framkommet i årsmøtet 

 

 

9. Hvordan øke medlemstall og overføringer til Sabeel? 
Noen innspill til samtalen var gitt i et notat utsendt på forhånd.  I samtalen framkom bl.a. følgende 

kommentarer og innspill:  

- Bør det strammes inn i forhold til medlemskap slik at det kun er de som betaler som får tilsendt 

Cornerstone?  Bladet er et middel for medlemsrekruttering, et middel for SVN i deres ‘misjonsoppdrag’ i 

Norge. Viktig at det kommer ut bredt og uten betingelser. Men det må være mulig å forbedre innkreving 

av medlemsbidrag likevel. Cornerstone er et flott blad, og det kan gjøres attraktivt å få det ved at 

medlemmer oppfordres til å bruke dette i lokale samtalegrupper / bibelgrupper når man mottar det i 

posten.  Dette kan bl.a. gjøres ved at det settes på en liten lapp, en ‘reminder’ på forsiden av 

Cornerstone, der medlemmene påminnes både om betaling og om å bruke medlemsbladet i 

samtalegrupper.  I dag kommer mange medlemsblader i retur, fordi adresseendringer ikke meldes til 

SVN. Skulle man heller henvist til nettversjonen? Fra Styringsgruppen har utsendelse av selve bladet 

Cornerstone uten betingelser vært ansett som et ‘lim’ som holder nettverket samlet.  

- Kan det gjøres noe for å få til ofringer til Sabeel / SVN i menigheter i Norge?  

- Er det mulig å få oversikt lokalt over hvem som er medlemmer i SVN? Da kunne man lettere knytte 

relasjon lokalt og kanskje fått til noen små tiltak i SVN regi utenfor Oslo også. Samtalegrupper, m.m. 

Vedtak:  Samtalen tas til etterretning, og Styringsgruppen arbeider videre med de konkrete forslag 

som er framkommet i årsmøtet 

 

Møteleder Marit Kromberg takket for frammøte og erklærte årsmøtet for Sabeels Venner i Norge 2014 for 

avsluttet. Når den formelle delen av møtet var over takket leder av SVN den avtroppende nestleder og 

økonomiansvarlige, Eilert Rostrup, for en sin innsats for Sabeels Venner i Norge i alle år fra etableringen i 2001. 

 

23.01.2014 

Eilert L. Rostrup, referent 


