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Caspari Center i Jerusalem

Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå,
jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Sal. 32:8

�Vi takker for virksomheten ved Caspari Center og for alle
som er engasjert i arbeidet.

�Vi ber om at deltakerne på sabbatsskolekursene blir
styrket i troen og utrustet til å undervise barna i de mes-
sianske menighetene.
�Vi ber om at utgivelsen av nye bøker blir til inspirasjon og

vekst i menighetsarbeidet.
�Vi ber om at ledertreningskursene møter deltakernes

behov og utruster dem til tjeneste.
�Vi ber om kunnskap og innsikt i utviklingen av nye kurs-

tilbud for leirledere og unge voksne i de messianske
menighetene slik at kursene møter den enkeltes behov
og styrker dem i tjenesten.
�Vi ber om at Caspari Centers kurstilbud skaper kjærlighet

og engasjement for misjon til alle folkeslag, også jøder,
blant besøkende teologistudenter og prester fra hele
verden.
�Vi ber om at avdelingen i USA får muligheter til å presen-

tere Caspari Centers arbeid for flere mennesker som vil
bidra til å støtte opp om arbeidet i Israel.

�Vi ber for ledere på ulike nivå i de messianske menig-
hetene.
�Vi ber for internasjonal leder i Jerusalem Knut Helge

Høyland, hans kone Hege som jobber i Machaseh, og
barna Jonatan og Joel.

Søndag

Fam. HøylandCaspari Center



Telemark, Vestfold og Buskerud:
Kretsstyret og kretsleder Bjørn Lauritzen 
Misjonssekretær Morten Kravik

Østfold:
Kretsstyret og kretsleder Sigrid Bergheim Nilsen

� Vi ber for lokal leder i Israel Alec Goldberg, og medar-
beidere i Jerusalem og USA.
� Vi ber for formann i det internasjonale styret,

Jim Galvin.
�Vi ber for medlemmene av den Israelske rådgivnings-

gruppen.
�Vi ber for de som arbeider med det historiske bokverket

”Jewish Believers in Jesus” og Tidsskriftet Mishkan.

Machaseh, arbeid blant 
vanskeligstilte i Jerusalem

�Vi takker for arbeiderne i Machaseh og deres vilje til å
hjelpe mennesker som er i en vanskelig livssituasjon.

�Vi ber om kjærlighet, kunnskap og visdom for arbeider-
ne når de møter mennesker i en så sårbar livsfase.
�Vi ber for de familiene og enkeltpersonene Machaseh

kommer i kontakt med og for mennesker som lever i en
hverdag preget av vold, at de må oppleve Gud som den
som reiser opp og frigjør, og at de gjennom de ord og
handlinger de møter, får oppleve et levende vitnesbyrd
om Jesus.
�Vi ber for arbeidet blant Holocaust-overlevende, at

gamle og ensomme gjennom denne virksomheten blir
velsignet og får møte Jesus, han som har båret deres
smerter.
�Vi ber for utviklingen av organisasjonen, at de som er

en del av denne prosessen må preges av visdom og
Guds ledelse.

�Vi ber for Machaseh-teamet i Jerusalem.
�Vi ber for lederen Lena Levin og hennes familie.
�Vi ber for medarbeider Hege Wendel Høyland og

hennes familie.

Misjonsforeningene 
og kretsarbeidet 

i Norge



Gisle Johnson-instituttet i Ungarn

For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en
Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og
så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro
til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved
tro. Rom. 1: 16-17.

�Vi takker for Gisle Johnson-instituttet og menneskene
som arbeider der.
�Vi takker for arbeidet og ber om at det gir økt bibelkunn-

skap, teologisk innsikt og styrker troen.

�Vi ber om at det skapes flere møtesteder for jøder og
kristne i Ungarn hvor også evangeliet om Jesus Messias
får lyde.
�Vi ber om at jødene i Ungarn finner sine røtter, og at

instituttets folk kan få vitne om Jesus Messias som frelser
også for dem.
�Vi ber om at kirkeledere og menigheter ser kirkens ansvar

for å nå jøder med evangeliet, og at de vil samarbeide om
dette kallet.
�Vi ber om et godt forhold til lokale kirker og myndigheter.
�Vi ber om at kurs og seminarer skal bære rik frukt.

�Vi ber for styret ved Gisle-Johnson Instituttet.
�Vi ber for instituttets leder Geza Endreffy, hans kone

Angela og barna.

Mandag

Angela og Geza Endreffy



Menigheten “Israels Messias” 
i Romania

�Vi takker for menigheten og alle som tar del i virksom-
heten der.

�Vi ber om vekst og samhold og at fellesskapet skal pre-
ges av et dypt og nært kjennskap til Gud og hans Ord.
�Vi ber om visdom og forståelse for hva som er Guds

plan for dem og deres arbeid.
�Vi ber om inspirasjon og visdom i kontakt med jøder de

møter.
�Vi ber om flere medarbeidere.
�Vi ber om økonomi til å opprettholde og utvikle virk-

somheten, og visdom i forvaltningen.
�Vi ber om at menighetens diakonale innsats skal være

til hjelp og støtte for eldre og trengende.
�Vi ber for menighetens evangeliseringsarbeid, og at

arbeidet med å etablere nye felleskap av messianske
jøder skal bære frukt.
�Vi ber for lederen av menigheten Florin Suciu.

Nord-Hålogaland: Arvid Aanstad
Midt-Hålogaland: Kretsstyret og kretsleder Geir Husveg
Sør-Hålogaland: Kretsstyret og kretsleder Olav Tore Jensen

Misjonsforeningene 
og kretsarbeidet 

i Norge

Florin Suciu



Tirsdag
Beit Eliahu i Haifa

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus
Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus
gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Rom. 8: 1-2.

�Vi takker for menigheten og alle som trofast arbeider og
deltar i menighetens virksomhet.
�Vi takker for alle nye som kommer til gudstjenestene og

ber om at de må se Jesus som Messias og Frelser.

�Vi ber om enhet i menigheten og at menighetens leder-
skap får visdom og åndskraft i sin gjerning.
�Vi ber om vekst og fornyelse for medlemmene og at hus-

gruppene skal bli til velsignelse og vekst for den enkelte.
�Vi ber om at barna skal oppleve at Jesus er Herre i de

voksnes liv.
�Vi ber om at ungdomsgruppa og dens ledere får sin

styrke og glede i Herren.
�Vi ber om at de som har tatt i mot Messias skal få opp-

leve omsorg og vokse i troen.

�Vi ber for pastorparet Samuel og Bjørg Aweida og barna
deres Dina, Monica og Daniel.
�Vi ber for Sekretær Pnina Lizorkin.
�Vi ber for vår stedlige representant Andreas Johansson,

hans kone Helene og barna Lilly og Lydia.

Shalom-turene

Vi ber for turplanlegging og gjennomføring av turene:
�at samarbeidet mellom de ulike aktører skal fungere smi-

dig og godt.
�at Jesus, hans liv og gjerning skal bli levende for          del-

takerne.
�at reisene skal være trygge
�at turene formidler kjærlighet og engasjement for å nå

det jødiske folk med evangeliet.



Sørlandet
Kretsstyret og kretsleder Ernst Endresen
Misjonssekretær Ellen Raen

Møre og Romsdal
Kretsstyret og kretsleder Bjørg Bakke

Misjonsforeningene 
og kretsarbeidet 

i Norge

Fam. Johansson Fra oppussingen av Beit Eliahu

Beit Eliahu



Onsdag

”Jews for Jesus” i Ukraina og Russland

Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syn-
dere, så dere ikke blir trette og motløse. Hebr. 12: 3

�Vi takker for samarbeidet med ”Jews for Jesus”, og for
deres viktige arbeid i Ukraina og Russland.

�Vi ber om at mange, både jøder og ikke-jøder, må
komme til tro gjennom arbeidet.
�Vi ber om at flere av de jødene som har kommet til tro

må bli døpt og finne sin plass i en menighet.
�Vi ber om en styrket økonomi, og en god økonomi-

forvaltning.
�Vi ber om et nærmere fellesskap med de lokale menig-

hetene og at Gud vekker et sterkt engasjement for å
forkynne evangeliet for det jødiske folk.
�Vi ber for DNIs utsending i Ukraina, Arne Tafjord, hans

kone Alla og deres fire barn.
�Vi ber for dem som lytter til de russiske radiosending-

ene på internett at mange må komme til tro og få hjelp
til å leve med Jesus Messias.

Fam.Tafjord



Misjonsforeningene 
og kretsarbeidet 

i Norge

Sogn og Fjordane
Kretsstyret og kretsleder Audun Systad
Misjonssekretær Henry Nygård
Frivillige medarbeidere

Hedmark og Oppland
Kretsstyret og kretsleder Signe Rustad
Sekretær Karin Brustuen

�Vi ber for lederen for ”Jews for Jesus” i Europa, Avi
Snyder og hans familie.
�Vi ber for lederen for evangeliseringsarbeidet i Moskva,

den lutherske presten Aleksej Shepelev og hans familie
�Vi ber for lederen for ”Apple of His Eye” Steve Cohen og

hans familie.

Aleksej Shepelev



Immanuelkirken i Tel Aviv

For dette er det budskap som dere hørte fra begyn-
nelsen av: vi skal elske hverandre. 1. Joh. 3:11

�Vi takker for den flotte kirken og menighetshuset og
menneskene som arbeider der.
�Vi takker for at så mange får høre evangeliet som følge av

kirkens virksomhet, og ber om at ordet skal bære rik frukt.

�Vi ber om at ledelse og stab må få kjærlighet, visdom og
styrke til å tjenestegjøre i kirken på en god måte.
�Vi ber om at Gud må sende flere søkende mennesker til

kirken og at de skal finne helt fram til Jesus.
�Vi ber for tjenesten med ”Åpen kirke”, at alle som

besøker kirken blir berørt av Guds kjærlighet og at de frø
som blir sådd skal bære frukt.
�Vi ber for kirkens fremtid, at menighetsråd, ledelse og me-

nighet skal jobbe sammen og ledes dit Herren vil.
�Vi ber for menighetslivet, at Jesus skal stå sentralt og at

hans nærvær må kjennes på gudstjenester og i fellesskapet.
�Vi ber for dem som har blitt døpt, at de må vokse i troen

på Jesus, bli bevart hos ham og finne sin plass i menig-
hetens virksomhet.
�Vi ber for de andre syv menighetene som har funnet et

hjem i menighetens lokaler, at de styrkes i troen og tjener
Herren med glede.

�Vi ber for medarbeiderne:
Pastorparet Lisbeth og Christian Rasmussen og barna de-
res Johan, Magnus, Amanda og Simon.
Organist Juan Onassis.
Diakon Toini Suopellonmäki.
Øvrige medarbeidere.

Arbeidet i Norge

�Vi takker for alle i landsstyret og ber spesielt for leder
Torgeir Flateby.
�Vi takker for alle misjonsvennene som har kjærlighet og

engasjement for misjonens arbeid.
�Vi ber om visdom for misjonens ledere så det tas gode be-

slutninger for virksomheten.
�Vi ber om at norske menigheter må se og ta del i ansvaret

for å bringe evangeliet tilbake til det jødiske folk.
�Vi ber for Samarbeidsråd for Menighet og Misjon (SMM)

og misjonskonsulentene

Torsdag 



R2S 

Stavanger
Kretsstyret og kretsleder Ingvar Idsø
Misjonssekretær Paul Odland

Trøndelag
Kretsstyret og kretsleder Sivert Løvset
Misjonssekretær Annbjørg E. Hesselberg

Misjonsforeningene 
og kretsarbeidet 

i Norge

Immanuelkirken 
i Tel Aviv

Fam. Rasmussen



Fredag
return2sender — ungdomsbevegelsen i
Den Norske Israelsmisjon

“Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det
jødiske folk”

Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig med-
følelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse,
som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine:
«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens
herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden
hans.» Mt. 9: 36-38.

�Vi takker for de mange mulighetene og de åpne
dørene vi opplever inn i ulike menigheter og kristne
miljø i hele landet.
�Vi takker for alle unge som har blitt, og stadig blir, enga-

sjert for det jødiske folks frelse.

�Vi ber for vår ungdomsbevegelse - Om Guds beskyt-
telse og veiledning videre.
�Vi ber om visdom, tålmodighet og pågangsmot i den 

langsiktige planleggingen, og at vi må finne en god
måte å organisere den videre virksomheten på.
�Vi ber om at return2sender skal preges av varme og

raushet og en takknemlighet til det jødiske folk
�Vi ber om at flere skal bli kalt til tjeneste.
�Vi ber om at return2sender evner å legge til rette for at

engasjementet skal kunne leves ut.

�Vi ber for landsrådet og leder Gunhild Lorentzen.
�Vi ber for medarbeidere her hjemme og den daglige

driften.
�Vi ber for daglig leder Håvard Maurstad.
�Vi ber for TT-teamet her hjemme og volontørene ute i

felten.
�Vi ber for R2S:: medarbeider Johannes Kleppe



Misjonsforeningene 
og kretsarbeidet 

i Norge

Bergen
Kretsstyret og kretsleder Knut Fredrik Sørheim
Misjonssekretær Odd Bjarne Skogestad
Barne- og ungdomsarbeidet i kretsen
”Misjonsbutikken Tabita” med Inga-Karin Undheim og alle 
agentene som jobber frivillig
“Bruktbutikken Mamilla” med Elbjørg Therkelsen i spissen.
Frivillige medarbeidere

Oslo og Akershus
Vi ber om frivillige medarbeidere til virksomheten i kretsen og på
hovedkontoret.

Gutter på teamtur



Ebenezerhjemmet i Haifa

La din miskunnhet vare for dem som kjenner deg,
din rettferdighet for de oppriktige av hjertet.
Sal. 36:11

�Vi takker for alle ansatte, og for deres engasjement for
hjemmet og for alle frivillige som stiller opp når det
trengs.Vi ber at de må bli rikelig velsignet.
�Vi takker for det åndelige fellesskapet og enheten mellom

ansatte, volontører og beboere.

�Vi ber om at hjemmet må fungere som et vitnesbyrd for
dem som bor i nabolaget og hele Haifa by.
�Vi ber om at trofaste medarbeidere blir sendt til hjemmet

i rett tid.
�Vi ber om økonomisk evne til å opprettholde standarden

og tjenestene på hjemmet, og evne til å møte myndig-
hetenes krav til endringer.
�Vi ber for alle beboerne på hjemmet: om at Herren fyller

dem med sin fred.
�Vi ber for ledelsen og styret, ved styreleder Samuel

Aweida, at de må få visdom i langsiktig planlegging.
�Vi ber for bestyrer Johnny Khoury, hans kone Shoshanna

og deres barn.
�Vi ber for oversykepleier Kristin.
�Vi ber for øvrige medarbeidere.

Det jødiske folk

�Vi takker for alle jøder som har kommet til tro på Jesus
Messias, og vi ber om at de skal leve nært til ham og vitne
om ham med frimodighet.
�Vi ber om at verdens kirker skal ha kjærlighet til det

jødiske folk og vitne om Jesus Messias for dem.
�Vi ber for jødene i Norge.

Lørdag



Misjonsforeningene 
og kretsarbeidet 

i Norge

Hovedkontoret i Norge
Rolf Gunnar Heitmann: Generalsekretær
Jorunn Andestad Langmoen: Ass Generalsekretær
Marie Bolsøy Lyngmo: Kontorfullmektig
Torstein Bryne: Administrasjonsleder
Sigmund Nørstrud: Administrasjonssekretær
Guro Kvakestad: Redaktør MfI
Olav Lende: Markedsansvarlig
Rune Eriksen: Økonomileder
Håvard Maurstad: Daglig leder return2sender
Johannes Kleppe: WEB-redaktør
Frivillige medarbeidere

Donahysynagogen i Budapest

Fam. Khory

Alle bibeltekster: BS 2011



Den Norske Israelsmisjon
Holbergs plass 4, 0166 Oslo 
Tlf: 22 98 85 00, Fax: 22 11 42 01 
E-post: post@israelsmisjonen.no
www.israelsmisjonen.no
Konto: 3000.15.24425




