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PROTOKOLL LS 16.02 
 

Holbergs plass 4, 6. etasje (konferanserommet) 
onsdag 30. mars kl. 10.00-18.00 

 
Til stede: Bjørn Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Svein  
  Lilleaasen, Randi Holm Myking og Paul Odland (ansattes representant) 
 
Forfall:  Anne Synnøve Ropstad (varamedlem) 
 
Fra Adm.: Gen.sekr. Rolf Gunnar Heitmann, ass.gen.sekr. Jorunn Andestad Langmoen 
  og adm.leder Torstein Bryne (sak 07 og 08). 
 
  Geza Endreffy deltok med informasjon fra arbeidet i Ungarn (sak 04) og ved 
  behandlingen av sak 14. 
 
 
Åpningsandakt ved Jorunn A. Langmoen (Luk. 24,13 ff) 
 
 
 
Dagsorden: 
 
LS 16.02.01 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 16.02.02 Godkjenning av protokoll, LS 16.01 
LS 16.02.03 Referatsaker 
LS 16.02.04 Aktuelle orienteringer 
LS 16.02.05 Halvårsrapport 2015.2, stedlig representant 
LS 16.02.06 Veivalgsprosjektet: Det ideelle fremtidsbildet.  
  Oppsummering etter ekstraordinært rådsmøte 
LS 16.02.07 Årsregnskap og balanse 2015. DNIs hovedregnskap 
LS 16.02.08 Årsregnskap og balanse 2015. DNIs fond 
LS 16.02.09 Landsstyrets toårsmelding 2014-2015 
LS 16.02.10 Landsmøtet 2016. Innstilling av kandidater til dirigentskap, sekretær,  
  referenter og tellekorps. 
LS 16.02.11  Landsmøtet 2016. Innstilling av kandidater til ny nominasjonskomité 
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LS 16.02.13 Rekruttering, Assisterende generalsekretær 
LS 16.02.14 Misjonsstrategisk samtale: Nostra Aetate, art. IV. Uttalelse fra Vatikanets 
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LS 16.02.16 Landsstyrets møteplan høsten 2016 
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LS 16.02.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
   
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader 
 
 
LS 16.02.02 Godkjenning av protokoll, LS 16.01. 
 
  Vedtak: 

Protokollen er tidligere utsendt og godkjent per e-post. 
  Samlet landsstyre bekrefter godkjennelse av protokollen. 
 
 
LS 16.02.03 Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport februar-mars 2016, vedlagt rapport fra 
assisterende generalsekretær. Utdypet informasjon om følgende saker: 

• GS har deltatt på fellesmøter i Lillehammer og Aremark med 
informasjon og undervisning. Dette har ført til kontakt med nye 
målgrupper og interessant dialog. 

• GS har, i samsvar med strategiplanen, lagt vekt på 
nettverksbygging, blant annet med DELK Tønsberg (påskemåltid), 
Bibelskolen i Grimstad (samarbeid om undervisning i Israel) og 
Norea Mediemisjon (prosjektsamarbeid knyttet til Caspari Center) 

• Forberedelse av Lausannekonferanse i Berlin (LCJE), 14.-17. 
august 2017 

• Positive tilbakemeldinger på presentasjon av veivalgsprosjektet i 
Sørlandet krets (kretsstyret) og Hedmark og Oppland krets 
(kretsmøte) 

• Det er utarbeidet ny liturgi for påskemåltid, beregnet på 
barnefamilier. Liturgien vil ha en prøveperiode og bli evaluert, med 
sikte på endelig presentasjon på troskonferansen høsten 2016.  

• Torbjørn Landmark har gått inn i frivillig engasjement (20% stilling) 
som utviklingskonsulent i Midt-Norge 
 

b) Referat fra møte i nominasjonskomiteen 07.03.2016 med komiteens 
innstilling til landsmøtet 2016. Kandidatene vil bli presentert i Misjonsblad 
for Israel. 
 

c) Referat, styremøte Caspari Center 15.02.2016 (telefonmøte) 
 

d) Referat, kretsstyremøte Stavanger 07.03.2016 
 

e) Referat, kretsstyremøte TeVeBu 14.03.2016 
 

f) Referat. Styremøte i Mamilla Frekhaug 08.03.2016. Styret anbefaler at 
Mamilla Frekhaug legges ned grunnet lav inntjening, og at leiekontrakt 
følgelig ikke fornyes. Utleier er informert, og har fått mulighet til å komme 
med nytt kontraktsforslag. Utleier vil ikke gå med på endrede betingelser, 
og Mamilla Frekhaug opphører derfor 31.12.2016. 

 
g) Referat, årsmøte i Felleskomiteen for Israel 10.03.2016 

 
  Vedtak: 
  Sakene tatt til etterretning 
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LS 16.02.04 Aktuelle orienteringer 
 

a) Regnskapsrapport, februar 2016 viser driftsunderskudd på kr. 833.938. 
Dette er noe lavere underskudd enn periodisert budsjett. Inntekter og 
utgifter følger i hovedsak budsjett. Variabler skyldes primært forskyvninger 
i inntekter og utbetalinger. 
 

b) Statistikker 2015 over utviklingen av antall faste givere, abonnenter på 
Misjonsblad for Israel og medlemmer i DNI og return2sender. 

 
c) Referat, arbeidsutvalgsmøte i BridgeBuilders 02.03.2016. Det foreslås å 

gjennomføre en evaluering av BBs virkning og organisering, basert på 
intervjuundersøkelse.  

 
d) Brev fra helseministeriet i Israel 07.03.2016 til Ebenezerhjemmet med 

strengere krav for tillatelse til fortsatt drift. 
 

e) Årsrapporter 2015 fra søsterorganisasjoner i Europa, knyttet til Lausanne-
nettverket (LCJE)  

 
f) Nyhetsbrev fra John Sode-Woodhead 07.03.2016 til støttegrupper av 

Israel Education Forum (IEF) vedr. nytt ansettelsesforhold og flytting til 
Israel. 

 
g) Nyhetsmailer av 27.02. og 18.03.2016 fra Florin Suciu, vedr. situasjonen i 

menigheten «Israels Messias» og videre arbeid. Menigheten har siden 
høsten 2014 vært gjennom en krise, og Florin har trukket seg som leder for 
menigheten. Han fortsetter i frivillig tjeneste som leder for en husgruppe. 
Videre vil han drive utadrettet virksomhet ved å organisere møter og 
kontaktpunkt med jøder og kirkeledere, blant annet minnemarkering i Iasi 
juni 2016 for pogromen mot jødene 

 
h) På generalsekretærens initiativ er det mottatt søknad fra Apple of His Eye i 

USA (knyttet til Missouri-synoden) om assosiert medlemskap i Immanuel 
Ministries, Tel Aviv. 

 
i) Meddelelse av 28.03.2016 om at oppstart av BridgeBuilders 2016/17 

utsettes til våren 2017, grunnet utskiftning av, og vakanse i, lederskapet i 
flere av partnerorganisasjonene 

 
j) Artikkel av assisterende generalsekretær til Luthersk Kirketidende vedr. 

«Dialog og misjon i Israelsmisjonen» 
 

k) Orientering fra Geza Endreffy vedr. arbeidet ved Gisle Johnson Instituttet 
(GJI) og den kirkelige situasjon i Ungarn. Endreffy pekte blant annet på 
følgende: 

• GJIs legitimitet som kirkens eget arbeid og røst er svekket. Kirken 
og teologien er blitt mer pluralistisk 

• Flere kristne jøder oppdager sine jødiske røtter, men de historiske 
kirkene er ikke forberedt til å møte deres identitetsutfordringer. Det 
er derfor behov for særskilte messianske menigheter 

• Flere unge som tidligere har forlatt kirken på grunn av tradisjoner, 
former og liturgier, ser ut til å søke tilbake til sine menigheter. 

• Den ungarske utgaven av prinsipperklæringen er utsolgt. Behov for 
nytt opplag eller online utgave 
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• GJI er medlem av Israel Forum – en økumenisk sammenslutning 
av 10 ulike Israelsorganisasjoner. Arrangerer møter/seminarer 3-4 
ganger per år. 

• GJI deltar på en årlig markering av holocaust (marsj) i regi av en 
tysk organisasjon 

• Geza Endreffy deltar med undervisning og informasjon i 
husgrupper og menigheter etter invitasjon. Et foredrag på et 
kulturarrangement om jødisk-arabiske relasjoner ut fra kristent 
perspektiv vakte betydelig positiv reaksjon. 

 
  Vedtak: 
  Sakene er tatt til orientering 
 
 
LS 16.02.05 Halvårsrapport 2015.2, Stedlig representant 
 
  Sakspapir:  
  Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak 
  Halvårsrapport fra Andreas Johansson, august-desember 2015 
   

Landsstyret merker seg et høyt aktivitetsnivå og mange spennende 
kontaktpunkt for arbeidet i Israel. Rapportens fyldige informasjon om DNIs 
partnere verdsettes.   

 
  Vedtak: 
  1. Landsstyret har med glede og takknemlighet mottatt en omfattende og 
  innholdsrik rapport fra stedlig representant med viktig informasjon og  
  refleksjon rundt organisasjonens arbeid og utvikling i Israel. 
  2. Landsstyret setter særlig pris på de missiologiske og teologiske spørsmål 
  og refleksjoner som fremkommer i tilknytning til ulike samarbeidsrelasjoner og 
  strategiske allianser, og vil ta dette med seg i det videre arbeidet. 
   
 
 
LS 16.02.06 Veivalgsprosjektet: Det ideelle fremtidsbildet.  
  Oppsummering etter ekstraordinært rådsmøte 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak 

E-post fra prosjektleder 26.02.2016 med oversikt over endringer og tillegg i 
veivalgsdokumentet, vedlagt revidert utgave av veivalgsdokumentet 

  Forslag til presentasjon av veivalgsprosjektet på kretsårsmøtene 
  Påstandskjema til bruk i høringsrunde blant ansatte og tillitsvalgte 
 
  Vedtak: 
  Landsstyret er takknemlig for det arbeid som er nedlagt i veivalgsprosjektet, 
  og merker seg det positive engasjementet som er skapt i organisasjonen; 
  særlig de mange positive innspill, spørsmål og idéer som ble fremmet på 
  rådsmøtet. 
 
 
LS 16.02.07 Årsregnskap og balanse 2015. DNIs hovedregnskap 
 
  Sakspapir: 
  Foreløpig årsregnskap 2015 ble fremlagt og presentert i møtet. 
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Foreløpig årsregnskap 2015, inklusiv avskrivninger, viser et overskudd på kr. 
613.545,-. Totale inntekter er på kr. 21.071.413, hvorav testamentariske gaver 
utgjør kr. 4,3 mill. 
Sum gaveinntekter, eksklusiv testamentariske gaver, viser nedgang, med 
unntak av fast givertjeneste. Nedgang i gaveinntekter kompenseres med 
betydelig reduserte driftskostnader. 
 
Regnskapene i Israel er ikke avsluttet og revidert, og resultatet derfra er derfor 
ikke inkludert i det foreløpige regnskapet.  

 
  Vedtak: 

Landsstyret godkjenner foreløpig årsregnskap 2015 med et resultat 
(overskudd) på kr. 613.545,-. Landsstyret vil komme tilbake til endelig 
behandling av årsregnskapet i sitt neste møte når revidert regnskap fra Israel 
foreligger. 

   
 
LS 16.02.08 Årsregnskap og balanse 2015. DNIs fond 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak 
  Årsregnskap og balanserapport, Søster Olga Olaussens Minnefond 
  Årsregnskap og balanserapport, Frimerkefondet 
  Årsregnskap og balanserapport, Ebenezerfondet 
  Årsregnskap og balanserapport, Nordbøs legat 
 

Landsstyret har tidligere fattet vedtak (LS 15.03.06) om avvikling av Søster 
Olga Olaussens Minnefond, da midlene i fondet ikke er fysisk avsatt på 
særskilt konto. Fondet er opprettet av, og disponeres av landsstyret. 

   
  Vedtak: 
 

1. Landsstyret godkjenner årsregnskap og balanserapport 2015 for Søster 
Olga Olaussens Minnefond med en samlet egenkapital per 31.12. på kr. 
434.152,51. Tidligere vedtak (LS 15.03.06) om avvikling av fondet 
omgjøres.  DNIs kostnader til misjonærutdanning (språkopplæring) i 2016 
dekkes gjennom fondets midler 

 
2. Landsstyret godkjenner årsregnskap og balanserapport 2015 for 

Frimerkefondet med en samlet egenkapital på kr. 379.027,30. 
 

3. Landsstyret godkjenner årsregnskap og balanserapport 2015 for 
Ebenezerfondet med en samlet egenkapital på kr. 1.485.042,31. 

 
4. Landsstyret tar årsregnskap og balanserapport 2014 for Nordbøs legat, 

med samlet egenkapital på kr. 506.922,78, til etterretning. 
 
 
LS 16.02.09 Landsstyrets toårsmelding 2014-2015 
 
  Sakspapir: 
  Forslag til toårsmelding 2014-2015 
 
  Landsstyret hadde følgende merknader: 
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• Styremedlemmer presenteres i alfabetisk rekkefølge 
• Enkelte overskrifter endres og nummerering justeres med sikte på 

konsekvent stil 
• Noen av samarbeidspartnerne / tiltakene (bl.a. Machaseh) beskrives 

nærmere 
• Rapportene fra generalsekretæren og stedlig representant gjennomgås 

for å sikre at vesentlige punkt er med i årsmeldingen 
• Bruktbutikkene Mamilla og misjonsbutikken Tabita bør omtales særskilt  
• Revidert toårsmelding sendes landsstyrets medlemmer på e-post med 

mulighet til respons. 
   
  Vedtak: 
  Landsstyret har drøftet toårsmeldingen for perioden 2014-2015, og ber om at 
  de synspunkt som fremkom i samtalen innarbeides i meldingen. Landsstyret 
  gir fullmakt til styreleder og generalsekretær å utforme endelig tekst til  
  meldingen for fremleggelse for landsmøtet 2016. 
 
 
LS 16.02.10 Landsmøtet 2016. Innstilling av kandidater til dirigentskap, sekretær, 
  referenter og tellekorps. 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra generalsekretæren med forslag kandidater 
 

Landsstyret understreker at de som velges til å underskrive protokollen må 
være til stede under hele forhandlingsmøtet. 

   
  Vedtak: 
  Landsstyret gir sin tilslutning til administrasjonens forslag til valg av  
  dirigentskap, sekretær, referenter og tellekorps. Hvis foreslåtte kandidater ikke 
  har anledning til å påta seg oppgaven, gis styreleder og generalsekretær 
  fullmakt til å finne andre kandidater. 
 
 
LS 16.02.11  Landsmøtet 2016. Innstilling av kandidater til ny nominasjonskomité 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra generalsekretæren med forslag til kandidater 
 
  Følgende personer/grupper forespørres: 
  a) Nåværende medlemmer i komiteen. Kontinuitet bør sikres 
  b) Avtroppende LS-medlemmer  
  c) Tidligere ansatte 
 
  Vedtak: 
  Landsstyret ber administrasjonen rekruttere kandidater til valg på ny  
  nominasjonskomité i henhold til de kriterier og prioriteringer som fremkom i 
  møtet. Endelig liste over kandidater legges frem på neste møte i landsstyret. 
 
LS 16.02.12 Landsmøtet 2016. Innstilling til valg av revisor 
 
  Sakpapir: 
  Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak 
 
  Vedtak: 
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  Landsstyret foreslår gjenvalg av BDO AS ved statsautorisert revisor Olav 
  Mjånes som revisor for Den Norske Israelsmisjon for perioden 2016-2017. 
 
 
LS 16.02.13 Rekruttering, Assisterende generalsekretær 
 
  Sakspapir: 

Notat fra generalsekretæren med vurdering og forslag til ansettelseskriterier 
og utlysningstekst 

  Oppsigelse fra Jorunn Andestad Langmoen, datert 18.03.2016 
 

Anne Synnøve Ropstad har meddelt at hun ikke har anledning å delta i 
ansettelsesutvalget. 
 
Landsstyret vil vektlegge følgende i rekrutteringen: 

• Stillingen lyses ut offentlig så snart som mulig med utgangspunkt i 
administrasjonens forslag.  

• Offentlig utlysning kombineres med individuelle forespørsler ut fra 
kjennskap til kandidater og innkomne tips. Ansatte oppfordres via 
tillitsvalgte å fremme forslag til prioriterte kvalifikasjoner og aktuelle 
kandidater. 

• Assisterende generalsekretær bør ha supplerende kompetanse i 
forhold til generalsekretær, men samtidig kunne fungere 
stedfortredende 

• Kjønnsbalanse og aldersspredning i hovedkontorets ledergruppe 
tillegges vekt. 

• Personlig egnethet, motivasjon og identifisering med DNIs visjon, 
formål og verdier tillegges vekt. 

 
Navn på aktuelle kandidater ble fremmet i møtet. 

 
  Vedtak: 

Brit Hvalvik trer inn i ansettelsesutvalget sammen med styreleder og 
generalsekretær. Ansettelsesutvalget legger frem sin innstilling for neste 
landsstyremøte med sikte på ansettelse. 

 
 
LS 16.02.14 Misjonsstrategisk samtale: Nostra Aetate, art. IV.  Uttalelse fra Vatikanets 
  kommisjon i anledning 50års jubileet. Jfr. LS 16.01.04 m) 
 
  Sakspapir: 
  Nostra Aetate, art. IV, 2. Vatikankonsil 28.10.1965 

«The Gifts and the Calling of God are irrevocable»: Uttalelse fra Vatikanets 
dialogkommisjon med jødedommen i anledning Nostra Aetates 50års 
jubileum.  

  Pave Frans sin tale i synagogen i Roma 17.01.2016 
  Respons fra LCJEs internasjonale koordinator, LCJE bulletin 122/2015. 

Kommentarer fra David Neuhaus og generalsekretæren til Misjonsblad for 
Israel nr. 2/2016. 
 
Uttalelsen fra Vatikanets dialogkommisjon har vakt betydelig oppmerksomhet, 
blant annet i Israel. Den oppleves som en bekreftelse på at kirken avviser 
misjonsvirksomhet overfor jøder. Geza Endreffy påpeker at den israelske 
ambassade i Budapest har sendt brev til biskopene også i den lutherske kirke, 
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med henvisning til uttalelsen og den israelske tolkning. Brevet fra ambassaden 
er videresendt fra biskop til ungarske prester uten ytterligere kommentar. 
 
Landsstyret mener uttalelsen bekrefter og styrker 2. Vatikankonsils 
erkjennelse og bekjennelse av kirkens antijudaistiske arv og tradisjon, samt 
bekrefter det jødiske folks særstilling som Guds paktsfolk. Det tas et tydelig 
oppgjør med erstatningsteologisk bibeltolkning. Uttalelsen bærer likevel preg 
av en form som gjør at innholdet kan tolkes i ulike retninger. Vår egen 
eksegese preges av vår tradisjon. Samtidig som kommisjonen bekrefter at 
Jesus er eneste vei til frelse, og at vitnesbyrdet også må lyde for jødene, 
avvises og forkastes «institusjonell misjonsvirksomhet». 
 
Landsstyret mener Dialogkommisjonens uttalelse fortjener en bredere debatt i 
norsk økumenisk sammenheng, og ser gjerne at DNI tar videre initiativ i denne 
sammenheng. 

 
  Vedtak: 
  Saken drøftet 
   
  
 
LS 16.02.15  Drøfting og evaluering av landsstyrets arbeid i landsstyreperioden 
 
  Sakspapir: 

Notat fra generalsekretæren med referanse til landsstyrets evaluering av 
forrige periode (LS 14.02.16) og forslag til vedtak. 

  Landsstyrets mandat, forretningsorden og delegasjonsfullmakter (LS 10.07.04) 
  Instruks for landsstyrets arbeid (LS 12.04.05) 
  Evaluering av styrearbeid. Spørsmål til refleksjon, utarbeidet av lederkilden.no 
 

Landsstyret gjenkjenner fellestrekk med forrige evalueringsrunde, men vil 
særlig påpeke følgende: 

• Løpende orientering om virksomheten er tillagt vekt. Landsstyret bør 
benytte mer tid til overordnede strategiske spørsmål og saker som 
påvirker organisasjonens retning. 

• Det er behov for mer kunnskap om organisasjonens arbeid både lokalt 
og internasjonalt. Generalsekretæren bør dele mer av sin kunnskap 
med styret. 

• Landsstyret savner oversikt over DNIs økonomiforvaltning og fordeling 
i Israel 

• Det bør settes av en særskilt kursdag for det nye landsstyret der DNIs 
arbeid presenteres og styrets mandat tydeliggjøres. 

• Behov for mer sosialisering i styret. God kjennskap til hverandre skaper 
trygghet og åpenhet i debatter og samtaler. 

• Fare for harmonisering. I enkelte saker bør det legges frem alternative 
vedtaksforslag i stedet for én begrunnet innstilling. 

• Styremøtene kan gjøres mer dynamiske ved følgende mulige tiltak: 
- Styremedlemmer utfordres til å innlede/presentere særskilte saker 
- Ekstern kompetanse kan i større grad benyttes av styret 
- Styrebehandling kan også organiseres via gruppearbeid eller ved 

at hvert enkelt medlem utfordres individuelt til å presentere sitt syn i 
aktuelle saker. 
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  Vedtak: 
  Landsstyret har foretatt en intern evaluering av eget arbeid, og vil ta hensyn til 
  de synspunkt som fremkom i det videre arbeidet med å kvalitetssikre styrets 
  beslutninger og arbeid. 
 
 
LS 16.02.16 Landsstyrets møteplan høsten 2016 
 

Vedtak: 
 
1. Landsstyret fastsetter følgende møteplan for høst/vinter 2016/17: 

LS 16.04.  Fredag 02.09. kl. 10.00 – Lørdag 03.09. kl. 14.00. Oslo  
LS 16.05.  Mandag 17.10. kl. 10.00 – 18.00. Oslo  
LS 16.06.  Mandag 12.12. kl. 10.00 – 18.00. Oslo 
Rådsmøte: Torsdag 26.01. kl. 10.00 – 17.00. Oslo 
LS 17.01.  Fredag 27.01. kl. 09.00 – 14.30. Oslo 
  (Holocaustdagen/Minnemarkering på Akershuskaien kl. 15.00) 

 
2. Landsstyret vil komme nærmere tilbake til tid og sted for eventuell studietur 

i sitt neste møte 


