
Velkommen til Beit Skandinavias årsmøte! 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer med tre måneders medlemskap som har 

stemmerett. Alle som i 2019 har gitt en gave på minimum kr 200,- kan regne seg som medlem av Beit 

Skandinavia. Årsmøtet skal i år velge fire personer inn i styret for Beit Skandinavia. Kandidatene 

velges for 2 år om gangen. Styret nå er: Kjell Dahlene (går ut), Grete Kvelland Skaara (ikke på valg), 

Torgny Haglund (går ut), Torgeir Riska (ikke på valg), Mette Tånsberg (går ut), Thorvald Pollestad (ikke 

på valg), Kari Surland Riska (går ut). Kandidater:  

Agnar Bratland. frå Vinje i Telemark, 
og 71 år. Yrkesbakgrunn: 30 år som 
heiltidsbonde, då overtok sonen. Så 
15 år som kyrkjetenar og  
kyrkjegardsarbeidar. 
Organisasjonserfaring: 5 år som 
fylkesledar i landbruksorganisasjonar, 

og to periodar i komunestyre/formannskap. Har vanka 
mykje på Beit Skandinavia sidan 1992, då vi blei kjent med 
Thorvald og Lilly og staden, gjennom dottera vår som var 
på kibbutz.Har dei siste 5 åra hatt gleda av, saman med 
kona mi Marit, å  vera vertskap på huset ca. 4 måneder i 
året fordela på to periodar 
 

Roy Falkum. 50 år gammel, bor med 
kone og barn i Arendal, men vokst 
opp på Kollevoll, Lyngdal. Jeg er en av 
dem som kaller Lilly for «Besta». 
Besøkte Israel (og Beit Skandinavia) 
for første gang i 1982, og siden har 
det blitt mange turer. Ønsker å bidra 

til at Beit Skandinavia skal bestå mest mulig i sin originale 
tiltenkte form, selv om man kanskje må innrette seg litt 
etter nye tider. Beit Skandinavia har en rolle å spille i 
arbeidet for å hjelpe Israel mot alt hatet.  
 

Torbjørg Log Frantzen, Enke, 70 år, bor 
i Stavanger. Har vært aktiv i 
menighetsarbeid i Den norske kirke. 
Utdannet sekretær og RUS konsulent. 
Har jobbet med veiledning innen rus 
og psykiatri. Er nå aktiv i Kirkens SOS. 
De siste årene har jeg vært 3 - 4 mnd 
på Beit Skandinavia hvert år og 

opplever å ha `funnet min plass`. 
 

Eivind Pettersen, 56 år, gift 5 barn. 
Er fra Søgne. Selvstendig 
næringsdrivende som fisker. Jeg er 
kristen og har tidligere vært med i 
menighetsarbeid i Søgne. Har vært 
flere ganger i Israel, både med 
grupper og på egenhånd med 
familien. Har deltatt på SAR-EL, som 

var en flott erfaring. Var første gang på Beit Skandinavia i 
1985, og har vært der mange ganger siden, i 2014 fikk jeg 
være med 3 minnerike uker som hjelper på huset mens 
Lilly var der. Jeg er glad i Israel og Beit Skandinavia, og er 
opptatt av at Lilly og Torvald`s visjon skal videreføres, i 
samme ånd og med samme gjestfrihet. Beit Skandinavia 
har bidratt til brobygging mellom Norge og Israel, det 
synes jeg er fantastisk, og håper at det kan fortsette. 
 

 

 

 

Per Ove Torgersen, enkemann, 63 år fra 
Lyngdal Bodd 22 år i Ålesund, (flytter snart til 
Østfold). Siste årene i arbeidslivet var jeg 
møbelsnekker på Ekornes. Har hatt flere verv i 
forskellige styre. Sitter nå b.l.a. i RadioNorvest 
i Ålesund. Lokal kristen radio, tilsluttet 
NLM. Aktiv i Misjonsalen i Ålesund.  

Har hatt flere turer til Israel de siste årene, besøkt og jobbet 
på Beiten. Skal ha 4 uke på Beit Skandinavia i sommer 2019. 
Reiser da sammen med min forlovede. 
Ønsker å føre Lilly og Torvald sin visjon videre. Glad i Israel. 
 

Kari Tostensen. 63 år og pensjonert 
hjelpepleier. Har flere ganger vært og arbeid på 
Beit Skandinavia. Jeg ønsker at det skal forsette 
å være et sted der jøder og skandinaver kan ha 
et møtepunkt og at ungdom kan komme og 
finne kjærlighet til Israel og det jødiske folk. Jeg 
har vært forskjellige styrer i menighet og kor. 

 

 

Mette Tånsberg, Lyngdal, Lillys datter, 
selvstendig nærings-drivende. 
Engasjert i Beit Skandinavia, lokalt 
grendelag og bedehus Opptatt av å 
føre mine foreldres livsverk videre, i 
samme ånd og med samme gjestfrihet. 

Jeg er glad i Israel og opptatt av brobygging mellom Norge 
og Israel. 

 
Johne Varland, 69 år. Har arbeidet som 
vaktmester på 2 skoler i 14 år, bestyrer på 
leirsted til Normisjon i 14 år. Med i frivillig 
kristent arbeid. Har vore frivillig en rekke 
ganger på Beit Skandinavia.                                                                             
 

 

 

 

 

Valgkomiteen 

Valgkomiteen skal bestå av minimum 5 
medlemmer. Gunnar Folgerød, Torbjørg Log 
Frantzen, Per Ove Torgersen forsetter i ett år til. 
Kjell Dahlene og Torgny Haglund har svart ja til å 
tre inn i valgkomiteen.  
 
 
 
 
 
 
 


