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Onsdag 25. juni – ”i” for hvem jeg er
Kl. 15.00  Innkvarteringen starter
Kl. 18.00  Middag
Kl. 19.30  Åpningsmøte,
  presentasjon av gjestene

”Hvem jeg er -  i Kristus”
v/ Jorunn Andestad Langmoen

      Shalomkro
Kl. 21.30  Ekstra:
  Seniorsamling for tidligere ansatte

Torsdag 26. juni – Israelsmisjonens ID
Kl. 08.00 Morgenbønn
Kl. 08.30 Frokost
Kl. 09.30 Morgensamling
Kl. 10.00 Bibeltime ”Israelsmisjonens ID”,
  Rom 9-11 v/ Ulf Børje Rahm
Kl. 11.00 Formiddagskaffe
Kl. 11.30 Forhandlingsmøte
Kl. 13.30 Lunsj
Kl. 14.30 Felles lek
Kl. 15.15 Forhandlingsmøte
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.30  Kveldsmøte

”Hvorfor misjon for jøder”
  v/ Elisabeth Levy
  Shalomkro - Amerikansk auksjon!

Fredag 27. juni - ”i” for Israel
Kl. 08.00 Morgenbønn
Kl. 08.30 Frokost
Kl. 09.30 Morgensamling
Kl. 10.00 Bibeltime: ”Abrahams, Isaks og Jakobs

Gud – hvorfor knytter Gud sitt navn til
disse menneskene?”
v/ Rolf Gunnar Heitmann

Kl. 11.30 Utflukter – se egen omtale
(ingen felles lunsj – vi smører matpakke ved frokost)
Kl. 16.00 Seminar

”Misjon – for spesielt interesserte?”
  v/ biskop Stein Reinertsen
Kl. 17.30 Sabbatsmåltid
Kl. 19.30 Kveldsmøte i regi av return2sender

”For ung for misjon?”
  v/ Shmuel Aweida
  Shalomkro

Gospelkonsert med Soul Children

PROGRAM FOR LANDSMØTET
25.-29. Juni 2014

iMission
Lørdag 28. juni - iMission
Kl. 08.00 Morgenbønn
Kl. 08.30 Frokost
Kl. 09.30 Morgensamling
Kl. 10.00 Bibeltime

”Hvordan dele evangeliet med
  en jøde” v/ Andreas Johansson
Kl. 11.00 Formiddagskaffe
Kl. 11.30 Seminar:

”Status for jødemisjon pr 2014”
  v/ Andreas Johansson
Kl. 12.15 Speedlearning

(15 min hver gang, 3 min til bytting):
A. Beit Eliahu

v/ Bjørg og Shmuel Aweida
B. Caspari Center

v/ Elisabeth Levy
C. Immanuelkirken v/ Christian og

Lisbeth Rasmussen
D. Øst Europa

v/ Rolf Gunnar Heitmann
Kl. 13.30 Lunsj
Kl. 14.30 Misjonstivoli v/ return2sender
  Kick-off ved soulchildren-gruppe
Kl. 18.00  Middag (tidligere volontører
  spiser sammen ved eget bord)
Kl. 19.30 Kveldsmøte ”Guds ID”

v/ Shmuel Aweida
  Shalomkro
Kl. 21.30 ”Minnes du sangen” med
  Jan Kristian Hverven og
  Cecilie Schilling

Unge Voksne-treff

Søndag 29. juni – ”i” for inkludert
Kl. 08.30 Morgenbønn
Kl. 09.00 Frokost
Kl. 11.00 Gudstjeneste på BiG

”Se, dette er vår Gud!”
Rolf G Heitmann preker og
Bjørn Hesselberg er liturg.

Kl. 13.00 Avslutningslunsj
  Hjemreise
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Del I (kl. 11.30 – 13.30):
LM 2014.01. Konstituering, jfr. grunnreglene § 3.4 a)

 LM 2014.02. Godkjenning av innkalling og dagsorden, jfr. grunnreglene § 3.7.

 LM 2014.03  iMission – DNIs oppdrag og oppgave.
 - Andreas Johansson:  iMission Israel

  - Rolf G. Heitmann:    iMission Europa
  - Jorunn A. Langmoen:  iMission Norge
  - Håvard Maurstad:   iMission Ungdom

Nominasjonskomiteens innstilling. Presentasjon av kandidater

Del II (kl. 15.15 – 18.00):

LM 2014.04. Landstyrets toårsmelding. Innledning ved landsstyrets leder

LM 2014.05. Landstyrets toårsregnskap

LM 2014.06. Protokollkomiteens innstilling

LM 2014.07. Valg av leder for landsstyret

LM 2014.08. Valg av landsstyremedlemmer

LM 2014.09. Endring av grunnreglene. Innledning ved daglig leder i R2S

LM 2014.10. Valg av varamedlemmer til landsstyret

LM 2014.11. Valg av protokollkomité

LM 2014.12. Valg av nominasjonskomité

LM 2014.13. Valg av revisor

DAGSORDEN, LANDSMØTE 2014
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Ordstyrer:   Kurt Hjemdal

Varaordstyrer:  Elisabeth Levy

Sekretær:   Odd Bjarne Skogestad

Referenter:  Ruth S. Andreassen

   Øyvind Bøhn

Protokollunderskrivere og tellekorps:

   Forslag fremmes i møtet

LM 2014.01
Konstituering
Jfr. Grunnreglene § 3.4a

LM 2014.02
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Jfr. grunnreglene § 3.7.

Innkalling til Landsmøte 2014 har skjedd i henhold til grunnreglenes bestemmelser, § 3.7, og formidlet
gjennom Misjonsblad for Israel nr. 1/2014

Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden i henhold til landsstyrets forslag.

LM 2014.03
LM 2014.03  iMission – DNIs oppdrag og oppgave.

Forslag til vedtak: Landsmøtet ber landsstyret merke seg de synspunkter som fremkom under saken,
   og ta hensyn til disse i det videre arbeid med strategi og handlingsplaner.
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LM 2014.04
Landstyrets toårsmelding
for perioden 2012-2013

 1. Innledning

Landsstyret legger med dette frem sin melding for perioden 2012-2013 i henhold til Grunnreglenes
bestemmelser, § 4.2 f) og g).

Med utgangspunkt i Den Norske Israelsmisjons visjon, ”Evangeliet tilbake til jødene”, og strategi- og
langtidsplanens prioriteringer, har landsstyret i samarbeid med administrasjonen søkt å virkeliggjøre vårt
tredelte formål:

· Vekke: Vekke til ansvar for det jødiske folk
· Vitne: Forkynne evangeliet for dem
· Vise: Vise dem kristen kjærlighet

Landsstyret har lagt vekt på at vi er en misjonsorganisasjon, og at vårt internasjonale arbeid både i Israel og
Europa må styrkes. Samtidig erkjenner landsstyret behov for organisatorisk omstilling for å møte fremtidens
krav og muligheter. Derfor har landsstyret også hatt fokus på frivillighet og rekruttering, inklusiv det viktige
arbeidet blant barn og ungdom som return2sender ivaretar.

Det meste av arbeidet i Israel og andre land er basert på samarbeid med andre organisasjoner og mer eller
mindre selvstendige institusjoner, og dermed underlagt egne styrer og beslutningsorganer. Denne meldingen
er derfor ikke en helhetlig gjennomgang av det misjonsarbeid vi er involvert i, men heller en beskrivelse av
landsstyrets særskilte engasjement og disposisjoner i perioden.

2. Landsmøtet 2012

Landsmøtet 2012 ble holdt på Sunnmøre folkehøgskole i
Ulsteinvik, 27. juni – 1. juli.
Landsmøtet/sommerstevnet hadde 225 faste deltakere (hele
stevnet), blant dem 50 barn. I tillegg kommer et betydelig antall
dagsbesøkende. Det var 151 stemmeberettigede på selve
landsmøtet.

Dette var første landsmøte etter innføring av ny
landsmøteperiode (2 år) og forenklet landsmøtemodell.
Landsstyret har evaluert landsmøtet på bakgrunn av
tilbakemeldinger fra deltakerne, blant annet at det var satt av for
kort tid til forhandlinger og respons.

Valg til landsstyre ga følgende resultat:
Styreleder for 2 år:  Bjørn Theodor Hesselberg
Styremedlemmer for 4 år: Svein Granerud
    Brit Hvalvik
Varamedlemmer for 2 år: Bjørn Lauritzen (1. varamedlem)
    Eva Walderhaug Sæther (2. varamedlem)
    Per-Åge Skretting (3. varamedlem)
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 3. Landsstyrets arbeid

Landsstyret har i perioden hatt følgende sammensetning:

Styreleder:   Bjørn Theodor Hesselberg (2012-2014)
Nestleder:   Svein Granerud (2012-2016)
Styremedlemmer:  Kjetil Lorentzen (2010-2014)
    Anne Synnøve Ropstad (2010-2014)
    Brit Hvalvik (2012-2016)
    Bjørn Lauritzen (2012-2014).  (Har møtt som fast styremedlem som følge av
    at valgt  styremedlem for perioden 2010-2014, Paul Odland, har vært
    ansatt i perioden, og følgelig fritatt fra styrevervet.)
1. varamedlem:  Eva Walderhaug Sæther
2. varamedlem:  Per-Åge Skretting
Ansattes representant: Paul Odland
Ansattes vararepresentant: Morten Kravik

Generalsekretæren har vært styrets sekretær. Assisterende generalsekretær har møtt fast i styret som
observatør.

Landsstyret har i perioden hatt 13 styremøter, og behandlet 162 saker.

Landsstyret har hatt regelmessige misjonsstrategiske samtaler, blant annet over følgende temaer:

· Kjennetegn på den messianske bevegelse – hvor og hvordan
· Freds- og forsoningsarbeid i lys av DNIs visjon og formål
· Norske Israelsorganisasjoner – hva skiller og hva forener
· Misjonsstrategi i Israel (samtale med Stedlig representant)
· Hvordan gi evangeliet til jøder: Provokasjon – Proklamasjon – Produksjon
· DNIs teologiske profil og samarbeidsrelasjoner i et pluralistisk kirkelandskap

Landsstyret har hatt møte med ledelsen i return2sender for å drøfte barne- og ungdomsarbeidets strategi
og tilknytning til hovedorganisasjonen.

14.-18. februar 2013 gjennomførte landsstyret studietur til
Ukraina, der en blant annet møtte samarbeidspartnere (Jews for
Jesus, Alexey Shepelev og Nikolai Haskin), messianske
menigheter, kirkeledere og representanter for Det mosaiske
trossamfunn. Studieturen ga landsstyret godt innblikk i
misjonsarbeidets virksomhet og utfordringer i Øst-Europa.

Landsstyret innkalte til rådsmøte på Gardermoen 18. januar 2013
under temaet ”Visjon og virkelighet”. Rådsmøtet hadde særlig
fokus på omstillingsprosesser i organisasjonen. Landsstyret ba
rådsmøtet om tilbakemelding på de prioriteringer styret har gjort.
Stedlig representant i Israel inspirerte rådsmøtet med nyttige
refleksjoner rundt DNIs arbeid og rolle i Israel.

 4.  Internasjonalt arbeid

Landsstyret har som mål at minimum en tredel av organisasjonens inntekter skal anvendes til arbeid
utenfor Norge. Dette er også i samsvar med rådsmøtets anbefalinger. I 2012 ble 34 % av totale inntekter
anvendt utenfor Norge (52 % av gaveinntektene). I 2013 var prosentandelen 38 (53). Lønns- og
administrasjonskostnader i Norge relatert til internasjonalt arbeid er da ikke tatt med. Landsstyret har derfor
nådd sin målsetting.
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4.1.  Immanuelkirken / Joint Mission in Israel

Arbeidet ved Immanuelkirken har fortsatt som et nordisk
samarbeidsprosjekt under navnet Joint Mission in Israel (JMI). Den
svenske Israelsmissionen la ned sin virksomhet 31.12.2012, og trakk
seg følgelig fra samarbeidet. De har imidlertid bidratt økonomisk også i
2013. Vår tyske søsterorganisasjon, Evangeliumsdienst für Israel, har
vært invitert med som observatør på styremøter.

Sommeren 2013 ble vi informert om at vår finske samarbeidspartner,
Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM), har endret syn og praksis
i samlivsetikken. Dette har ført til betydelige spenninger mellom FELM
og samarbeidspartnere i Israel. Styret i JMI ba høsten 2013 FELM om å
trekke seg fra samarbeidet i JMI. Prosessen ble sluttført i 2014.

Bygningsmassen i Tel Aviv krever kontinuerlig og betydelig vedlikehold. Etter at kirketårnet ble restaurert i
forrige periode, har det i denne perioden vært foretatt restaurering av kirketaket. Det er søkt om offentlige
midler til prosjektet. Eg egen ”takaksjon” ble lansert på sommerstevnet 2013.

Under Gazakrigen høsten 2012 ble det tydelig at veien til nærmeste tilfluktsrom for beboere på
menighetshuset er for lang. Det er derfor tatt initiativ til å utrede mulighet for å oppgradere menighetshuset.
På grunn av bygningens konstruksjon og verneverdi, er prosessen omfattende og kostnadskrevende.

4.2.  Kristent senter Haifa / Beit Eliahu

Trepartsavtalen mellom Beit Eliahu-menigheten, Den Evangelisk Lutherske
Frikirke og Den Norske Israelsmisjon er reforhandlet i perioden.

Restaurering av kirkebygget med nytt inngangsparti, nye kontorer / møterom,
ny hall og nytt sanitæranlegg, ble sluttført våren 2012 og markert ved
festgudstjeneste

4.3.  Ebenezerhjemmet, Haifa

Driftsansvaret for Ebenezerhjemmet ivaretas nå av en lokal israelsk stiftelse.
Den Norske Israelsmisjon er representert i styret ved generalsekretæren og
Leiv Roald Thu. Styret har blant annet arbeidet med fremtidig strategi for
hjemmets virksomhet. En hovedsak i perioden har vært spørsmålet om
utvidelse av hjemmet med egen sykehjemsavdeling.

4.4.  Caspari Center, Jerusalem

Elisabeth Eriksen Levy overtok som ny internasjonal leder av Caspari Center
sommeren 2013, og flyttet til Israel sammen med sin familie. Hun overtok
stafettpinnen fra Knut Helge Høyland. Per Reinert Eriksen og
generalsekretæren er norske representanter i det internasjonale styret.

4.5.  Machaseh, Jerusalem

Frem til sommeren 2013 var Hege Wendel Høyland DNIs medarbeider i Machaseh, et viktig
rådgivningssenter og hjelpearbeid blant dem som trenger det mest. Fra sommeren 2013 har DNI bidratt
økonomisk til driften, og også stilt en volontør til disposisjon.

4.6.  Musalaha

Samarbeidsavtalen med Musalaha har vært evaluert i perioden, blant annet gjennom samtaler med
Musalahas ledelse. Bakgrunnen for dette er dels reaksjoner i deler av den messianske bevegelse på
Musalahas arbeid og profil, dels at øremerkede midler gjennom Aksjon Håp er oppbrukt. Det er besluttet å
forlenge partnerskapet.
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4.7.  Gisle Johnson Instituttet, Ungarn

Det har i perioden vært gjennomført to styremøter og samtaler med
kirkeledelsen i Den Evangelisk Lutherske kirke. Dette har blant annet
resultert i en større konferanse om antisemittisme høsten 2013.
Konferansen fikk også betydelig omtale i ungarske medier.

Under en høytidelig seremoni, ble det også avduket en plakett in
memoriam Gisle Johnson ved inngangsdøren til vår gamle
misjonsstasjon i Budapest.

Geza Endreffy har vært daglig leder for Gisle Johnson Instituttet, og
også vært aktiv i organisering og ledelse av et felles råd for kristne
organisasjoner som arbeider for og med Israel.

4.8.  Menigheten Israels Messias, Bucuresti

Generalsekretæren hatt møte med menighetens lederskap og gitt innspill til prioriteringer og utvikling av
menighetens arbeid. Sammen med pastor Florin Suiciu har han også besøkt DNIs gamle misjonsfelt i Iasi
(Romania) og Kishinev (Moldavia), og blant annet hatt samtaler med ledere for messianske menigheter. I
Iasi var det også møte med en holocaustoverlevende jøde og synagogens president.

4.9.  Russland / Hviterussland.

DNI fortsetter samarbeidet med organisasjonen Apple of His Eye i (AoHE), Russland. I samarbeid med
denne organisasjonen og den messianske menigheten Shofar i Riga, ble det arrangert seminarer for
latviske kirkeledere i forbindelse med Channuka 2012. Det var også åpne seminarer og markering av
Latvias holocaust. Alec Goldberg fra Caspari Center holdt foredrag om messiansk identitet og messianske
jøders relasjon til jødisk og kristen tradisjon.

DNI gir økonomisk støtte til nettradioen www.mashiah.info gjennom lønnsmidler til Nikoali Haskin i Minsk.
AoHE er også involvert i diakonalt arbeid blant eldre jøder i Minsk. Et team fra return2sender deltok våren
med utdeling av mat i Minsk-området. Nikoali Haskin deltok på møteturne i Norge høsten 2013.

DNI har bidratt med økonomiske midler til nødvendig operasjon i Israel for AoHEs leder Alexey Shepelev.

4.10.  Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE).

DNI er medlem i et nettverk av messianske jøder og søsterorganisasjoner, tilknyttet Lausannebevegelsen
(LCJE). Generalsekretæren og Elisabeth Eriksen Levy deltok på LCJEs internasjonale lederkonferanse i
Sveits våren 2013. Generalsekretæren er også initiativtaker til et europeisk ledernettverk som hadde sitt
første møte i Berlin våren 2012.
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4.11.  Lutheran European Commission on the Church and the Jewish People (LEKKJ)

Landsstyret har besluttet å melde DNI ut av det europeiske nettverket LEKKJ med virkning fra og med
2013. Begrunnelsen er at DNI i dag har andre nettverk og kanaler som ivaretar våre interesser bedre.

4.12.  Det Lutherske Verdensforbund

Eiendommene i Israel er registrert i Det Lutherske Verdensforbunds (LVFs) navn. Dette skaper noen
utfordringer i samarbeidsrelasjoner både til lokale kirker og israelske myndigheter. Generalsekretæren
hadde derfor møte med den nye generalsekretæren i LVF våren 2013. Samarbeidet administreres ellers
normalt mellom organisasjonenes representanter i Israel.

4.13.  Helsinki Consultation

DNI var vertskap for messianske teologer, tilknyttet ”Helsinki
Consultation”, våren 2013. Deltakere fra ulike tradisjoner og
konfesjoner deltok i spennende og kontroversielle samtaler.

4.14. Samarbeid i Sverige

DNI har tatt initiativ til å reetablere israelsmisjonsarbeid i Sverige.
Det har vært kontakt med flere organisasjoner og institusjoner. Av
særlig verdi er samarbeidsavtalen med organisasjonen ”Källan”,
som på en god måte vil videreføre Den svenske Israelsmissions
arbeid, i nært samarbeid med DNI.  Se
http://swe.kallan.org/israelsmissionen

5. Arbeidet i Norge
Kretsene har ifølge grunnreglenes § 5 som oppgave å virkeliggjøre organisasjonens visjon og formål. I en
situasjon der det over tid er foretatt omstillinger med redusert antall lønnede medarbeidere, har
kommunikasjonen mellom det sentrale og regionale ledd i organisasjonen vært prioritert. På oppfordring fra
rådsmøtet, er det derfor gjennomført seminarer i alle kretsene høsten 2013, der enten generalsekretær
eller assisterende generalsekretær har deltatt. Kretsledere har vært invitert til å delta på deler av
arbeidermøtene.

Landsstyret har som mål å opprettholde en desentralisert struktur, der nærhet mellom det internasjonale
arbeidet, organisasjonens ledelse og medlemmer, givere og forbedere ivaretas. Dette er blant annet uttrykt
i Strategiplanens § 5.7: ”DNI vil opprettholde en frivillighetsbasert regional struktur som ivaretar
medlemmers og støttespilleres behov for nærkontakt og gir mulighet for frivillig deltakelse og engasjement.”

5.1.  DNI-ambassadører

Ifølge strategiplanens § 5.6. vil DNI rekruttere, utruste og
utvikle kompetente ulønnede (frivillige) medarbeidere til nye
oppgaver, og til oppgaver som i dag utføres av ansatte. Det
er opprettet en ordning med ”DNI-ambassadører” der det
inngås gjensidig forpliktende avtaler mellom DNI og
medarbeideren om ulike former for engasjement.

Ved utgangen av 2013 var 123 registrerte DNI-
ambassadører. Dette gjenspeiler på langt nær alle frivillige
som på ulike måter gjør en viktig tjeneste for DNI. Likevel er
det verdifullt at så mange vil la seg registrere. Det gir også
mulighet til tettere og bedre oppfølging:

• Materiell for DNI-ambassadører (ulønnede medarbeidere) er utviklet og gjort tilgjengelig.
• Flere kretser har lagt opp til egne ambassadørsamlinger / treff for frivillige medarbeidere.
• Det ble gjennomført studietur for DNI-ambassadører til Israel høsten 2012.
• Ambassadørkurs er gjennomført i forkant av landsmøte (2012) og sommerstevne (2013).
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5.2.  Møter og møteformer

Fortsatt er gudstjenester, møter og seminarer viktige arbeidsformer i DNI. Vi ser likevel en viss nedgang i
møtevirksomhet, samtidig som det er en utfordring å nå nye målgrupper. Gjennom konseptet MessiasFest
har vi derfor gjort forsøk på å tilrettelegge en mer sosial og utradisjonell møteform som vi tror
kommuniserer bedre med dem som er mer ukjent med vårt arbeid. Elementer fra dette møtekonseptet kan
brukes i de fleste typer møter og sammenkomster.

Både return2sender og hovedorganisasjonen har satt i gang arbeid med utvikling av nytt studiemateriell. Et
eget konfirmantopplegg tilknyttet BridgeBuilders ble lansert i 2013, og det er også utviklet programopplegg i
tilknytning til pinse. DNI gleder seg også over at stadig flere menigheter og grupper arrangerer
påskemåltid, der den jødiske og kristne tradisjon holdes sammen. Mange steder markeres også
helgearrangement med sabbatsmåltid.

Følgende representanter for den messianske bevegelse og internasjonale gjester har besøkt Norge ved
ulike møter og anledninger:

• Martin Goldsmith fra England deltok på møte og R2S-samling i januar 2012
 • Bjørg og Samuel Aweida fra Israel var gjester ved DNIs landsmøte i Ulsteinvik 2012
 • Joel ben David fra Israel deltok ved møter og seminarer i april 2013.
 • DNI var vertskap for en internasjonal konferanse av messianske jøder (Helsinki Consultation) i juni
   2013.
 • Lisa Loden fra Israel og Bengt Berggren fra Sverige (Shalom över Israel) deltok på sommerstevnet
   2013.
 • Nikolai Haskin fra Hviterussland deltok ved møter i september 2013.
 • Eti og David Zadok fra Israel deltok ved møter og seminarer i oktober 2013.

5.3.  return2sender (R2S)

R2S har særlig hatt fokus på egen organisasjonsutvikling, og har iverksatt tiltak for å bli berettiget for
offentlig støtte. Det legges vekt på medlemsrekruttering og etablering av lokale R2S-grupper.

R2S har i perioden arrangert teamturer til Israel og Øst-Europa (Minsk) og gjennomført tredje runde av
BridgeBuilders konseptet. I oktober 2013 arrangerte R2S, i samarbeid med tre kor fra Soul Children,
gruppereise til Israel med innlagte konserter. Flere av deltakerne er rekruttert som medlemmer i R2S

Det vises for øvrig til egen melding fra return2sender.

5.4. DNIs gruppereiser (Shalomtur)

Etter omfattende anbudsrunde inngikk landsstyret samarbeidsavtale med Si-Reiser for alle gruppereiser i
DNIs regi, med virkning for perioden 2012-2016. Resultatet av samarbeidet har ikke svart til forventingene
verken for Si-Reiser eller DNI, og landsstyret foretok derfor en evaluering av samarbeidet ved slutten av
2013. Landsstyret har uttrykt ønske om at avtalen reforhandles med sikte på at også andre operatører kan
benyttes.

5.5. Nettverk og samarbeidspartnere

Det har vært et viktig anliggende for landsstyret og administrasjonen å søke strategiske allianser og bygge
nettverk med sikte på styrke engasjementet for misjonsarbeidet blant det jødiske folk. Dette kommer blant
annet til uttrykk i Strategiplanens § 5.7: ”DNI vil søke kontakt med kirkesamfunn, menigheter, forsamlinger
og andre organisasjoner med sikte på gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler”

  a) Gjennom Samarbeidsråd for menighet og Misjon (SMM) har DNI utviklet partnerskap med mange
 menigheter i Den norske kirke. Landsstyret ser SMM som et nyttig samarbeid og redskap for å
 styrke misjonsforståelsen og misjonsengasjementet i lokalmenighetene. Ved utgangen av 2013
 hadde DNI 38 menighetsavtaler (inkl en prostiavtale med 10 menigheter, samt 3 avtaler med
 menigheter fra andre kirkesamfunn).

Hamar bispedømme ble en del av SMM-strukturen fra og med 2013.
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b) DNI har årlige samrådingsmøter med den Evangelisk Lutherske Frikirke (DELF) i tilknytning til
 felles partnerskap i Israel og samarbeid i Norge. Landsstyret tok initiativ til et sterkere integrert
 samarbeid mellom DNI og DELF, særlig i Israel, med sikte på bedre utnyttelse av felles ressurser.
 Synodestyret i DELF ga sin tilslutning til forslaget, men DELF valgte likevel å trekke seg fra
 prosjektet før reelle samtaler ble ført.

c) DNI har bistått Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn (DELK) i planlegging og forberedelse av
 studieturer for pastorer til Israel. Representanter for DNI har også deltatt på gudstjenester og møter
 i DELK.

d) DNI mottar årlig betydelig bidrag fra Sykepleiernes Misjonsring og Lærernes Misjonsforbund.

e) DNI deltar i følgende øvrige nettverk og paraplyorganisasjoner:

• Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (Norme). Assisterende generalsekretær er
   styremedlem
 • Egedeinstituttet
 • ROB, Institutt for Sjelesorgs ressurs- og beredskapsteam
 • Hjelp Jødene Hjem. Assisterende generalsekretær er styremedlem
 • Collegium Judaicum. Teologisk forum for judaistikk
 • Felleskomiteen for Israel
 • Midtøstenforum
 • Nasjonalkomiteen for Det Lutherske Verdensforbund (observatør)
 • Blåkors
 • Familie og Medier
 • Menneskeverd
 • Kristelig Pressekontor
 • Kristelig studieforbund (K-Stud)
 • Forum for Tro og Samtid
 • Bibelselskapet
 • Kristen-Norges innkjøpsfellesskap (KNIF)

 f) DNI er også representert ved assisterende generalsekretær i kontaktgruppa mellom
 Den norske kirke/Mellomkirkelig Råd og Det Mosaiske Trossamfunn.

5.6. Kommunikasjons- og innsamlingsarbeid.

Landsstyret har sett behov for å styrke DNIs kommunikasjons-, informasjons- og innsamlingsarbeid, og
gikk derfor inn for å oppgradere en konsulentstilling ved hovedkontoret til lederstilling. Frode Nordahl ble
ansatt som markeds- og kommunikasjonsleder 1. september 2013. Arbeidet med å utvikle en ny og felles
kommunikasjonsplattform er iverksatt.

Det har vært uttrykt ønske om sterkere synlighet i media og mer aktiv deltakelse i debatter. Knappe
ressurser har gjort at DNIs ledelse i liten grad har engasjert seg i avisdebatter, og i stedet prøvd å sette
egne saker på dagsorden. Dette er også i tråd med Strategiplanens føringer: ”DNI vil primært bruke
massemedia til å bygge organisasjonens omdømme og fokusere på egne saker/egen teologi”. På denne
bakgrunn utarbeidet Stedlig representant i Israel flere artikler med analyse av Kairos-dokumentet og
Mellomkirkelig Råds Midtøstenstrategi. Artiklene førte til en lengre debatt både i og utenfor avisspaltene.

DNI gikk også offentlig ut mot bønneformuleringer under ”Bønneuke for fred i Palestina” i regi av Kirkenes
Verdensråd. DNI utarbeidet alternative bønneformuleringer der det jødiske folket og Israel i større grad ble
ivaretatt.

DNI har også engasjert seg offentlig i debatten rundt omskjæring, og blant annet tatt initiativ til å endre
wikipedias definisjon av mannlig omskjærelse som ”kjønnslemlestelse”.

I perioden har DNI også utviklet mer aktiv kommunikasjon og informasjonsformidling gjennom facebook.
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6. Personell
6.1. I nært samarbeid med misjonærene har landsstyret vedtatt nye retningslinjer for personalpolitikk og
ressursbruk i krisesituasjoner. Det er særlig den politiske situasjonen og trusselbildet i Midtøsten som er
bakgrunn for vedtaket.

6.2. Lønns- og personalutvalget har utarbeidet nytt lønnsregulativ for ansatte i DNI. Regulativet vil
gradvis bli implementert i løpet av 2014 og 2015.

6.3. Hovedkontoret har hatt inspeksjon av Arbeidstilsynet. Det ble fremmet pålegg om at alle ansatte
skal føre oversikt over arbeidstid, og at det innføres gode kontrollrutiner. Nye rutiner er derfor iverksatt.
Arbeidstilsynet ønsket også å vurdere hvorvidt misjonssekretærene kan unntas fra
arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. På denne bakgrunn er det foretatt noen justeringer i
stillingsbeskrivelser, slik at misjonssekretærer ikke lenger omfattes av unntaksbestemmelsene. De
registrerer arbeidstid på lik linje med øvrige ansatte.

6.4. Redusert bemanning og gradvis omlegging av organisasjonens virksomhet og ansattes
arbeidsoppgaver, har medført større frivillig innsats og engasjement. Rollefordeling mellom ansatte og
frivillige, forventinger, prioriteringer og behov for å løse oppgaver og utfordringer, fører likevel til stort
arbeidspress på ansatte. Landsstyret har uttrykt bekymring for de ansattes situasjon, og drøftet
prioriteringer i lys av strategi- og langtidsplanen.

6.5. Det arrangeres normalt årlige arbeidermøter både i Norge og Israel (misjonærkonferanse).
Unntaksvis ble arbeidermøtet i 2012 flyttet til januar 2013, slik at det dette året ble holdt to arbeidermøter
for alle ansatte i Norge.

6.6. Endringer i staben:

- Elisabeth Eriksen Levy ble ansatt som ny internasjonal leder av Caspari Center, med virkning fra
   01.08.2013. Hun etterfølger Knut Helge Høyland og Hege Wendel Høyland (medarbeider ved
   Machaseh), som sluttet i sine stillinger sommeren 2013.
 - Johannes Kleppe sluttet i stillingen som prosjektleder/medarbeider i R2S 31.01.2013.
 - Frode Nordahl ble ansatt i nyopprettet stilling som markeds- og kommunikasjonsleder 01.09.2013.
 - Olav Lende sluttet som markedskonsulent våren 2013
 - Inga-Karin Undheim sluttet som daglig leder i misjonsbutikken Tabita 31.05.2013. Hun etterfølges
   av Marie Bolsøy Lyngmo, som følgelig har fått omdefinert noen av sine arbeidsoppgaver.
 - Redaktør/Informasjonsmedarbeider Guro Kvakestad har utvidet sin stilling fra 60% til 100%.
   Nye ansvarsområder er tillagt stillingen
 - Rune Eriksen sluttet som informasjonsleder 12.07.2013. Administrasjonsleder Torstein Bryne er
   gått inn i stillingen som økonomi- og administrasjonsleder.
 - Sondre Vego ble ansatt i 50% stilling som IT-konsulent 01.07.2013.
 - Annbjørg Eiksund Hesselberg sluttet i stillingen som misjonssekretær (Trøndelag) 30.06.2013. Det
   har ikke lykkes å rekruttere ny medarbeider
 - Bjørg Bakke ble ansatt som misjonssekretær (Møre og Romsdal) i 20% stilling 01.08.2013 etter at
   stillingen en periode har stått vakant
 - Henry Nygård sluttet i stillingen som misjonssekretær (Sogn og Fjordane) 30.09.2013.
 - Maine Lied ble ansatt som kontormedarbeider / lageransvarlig i misjonsbutikken Tabita 15.05.2013
 - Liv Hanne Andestad Langmoen gikk inn i engasjementsstilling i return2sender 01.07.2013.

 Det har i perioden også vært noen endringer i den lokale staben i Israel.
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7. Økonomi
Økonomisk sett har det vært to krevende år, til tross for økte gaveinntekter og reduserte lønns- og
driftskostnader. Likviditeten har vært variabel og delvis kritisk, noe som blant annet skyldes tidligere års
underskudd, lav egenkapital og behov for større investeringer og vedlikehold av bygninger i Israel.
Landsstyret har fulgt den økonomiske utviklingen tett, og også foretatt disposisjoner som følge av dette.
Planlagte prosjekt og investeringer er utsatt, og det er innhentet likviditet gjennom private lån, særlig i
2011/12.

I løpet av 2013 bedret den økonomiske situasjonen seg, blant annet som følge av testamentariske gaver,
noe som medførte at kortsiktige lån kunne slettes. Landsstyret vil for fremtiden vedta budsjett, der variable
og usikre inntekter (testamentariske gaver) budsjetteres lavere, og at eventuelle overskytende inntekter
enten kan styrke egenkapital/likviditet eller avsettes til vedlikeholdsfond og større investeringer. Tiltak er
gjort for 2014.

7.1. Restaureringen av kirketårnet ved Immanuelkirken i Tel Aviv er sluttført, og lån til prosjektet
nedbetalt i perioden. Nytt og nødvendig prosjekt ved kirka ble iverksatt i 2013: Hele taket er skiftet. Under
sommerstevnet 2013 ble en særskilt innsamlingsaksjon satt i verk: ”Ta i et tak!”. Innsamlingen resulterte i
ca kr. 700.000. Det har likevel vært nødvendig å ta opp lån i Israel til prosjektet. Det er søkt om statlige
israelske midler, men dette vil evt. først foreligge i 2014.

7.2. Stedlig representant har utarbeidet behovsanalyse og vedlikeholdsplan for bygningsmassen i Israel.
Landsstyret vil iverksette tiltak i lys av nødvendige prioriteringer og tilgjengelige midler.

7.3. Det er i perioden opprettet et husstyre for DNIs eneste eiendom i Norge, Nedre Dalgate 9 i
Stavanger. Husstyret har fått i oppdrag å gjennomgå bygningens tilstand og foreslå plan for vedlikehold.
Husstyret har videre fått i oppdrag å innhente alternative driftsformer, med sikte på mest mulig effektiv
eiendomsdrift.

7.4. Landsstyret har sammen med administrasjonen evaluert drift og organisering av misjonsbutikken
Tabita. Det satses sterkere på salg via internett. Administrasjon og ledelse av butikken er flyttet til
hovedkontoret, mens varelager og ekspedisjon er lagt til Kristiansand. Virksomheten er fortsatt avhengig av
trofaste regionale agenter til salg/distribusjon av butikkens produkter. Stor frivillig innsats bidrar til å
opprettholde omsetningen.

7.5. Gjennom stor frivillig innsats viser også bruktbutikken Mamilla i Bergen stabil drift. Høsten 2013 ble
landsstyret utfordret til å godkjenne oppstart av ny bruktbutikk i Nordhordland.

7.6. Den individuelle givertjenesten viser positiv fremgang, mens kollektive gaver (foreningsbidrag,
kollekter, bidrag fra støttepartnere og lignende) har stagnert. Landstyret anser det som viktig å arbeide for
at flere inngår fast avtale om givertjeneste.

Utvikling Fastgiver tjeneste
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 8. Oppsummering
Når alt skal sies, er det likevel ikke alt som blir sagt. Den Norske Israelsmisjon er en mangfoldig
organisasjon med én visjon, men mange arbeidsområder og oppgaver.

Landsstyret mener likevel denne toårsmeldingen gir et representativt bilde av organisasjonens virksomhet.
Strategiplanens føringer i all hovedsak er fulgt. Mange av de mål som er satt i langtidsplanen og
årsplanene er også nådd.

Landsstyret vil særlig takke alle ansatte og de mange tillitsvalgte og ulønnede DNI-ambassadørene /
frivillige medarbeiderne for trofast og oppofrende tjeneste.



LM 2014.05
Landstyrets toårsregnskap
med revisors rapport for perioden 2012-2013

 a) Årsberetninger
  b)  Resultat- og balanseregnskap med noter 2012-2013
  c) Revisjonsberetninger 2012-2013
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LM 2014.06
Protokollkomiteens innstilling
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LM 2014.07
Valg av leder for landsstyret

Følgende skal velges: En leder

Nominasjonskomiteens innstilling: Bjørn Hesselberg

LM 2014.08
Valg av landsstyremedlemmer

Følgende skal velges: Tre styremedlemmer

Nominasjonskomiteens innstilling:

Alfabetisk rekkefølge:   1. Bjørn Lauritzen
     2. Svein Lilleaasen
     3. Randi Holm Myking
     4. Anne Synnøve Ropstad
     5. Eva Walderhaug Sæther
     6. Per-Åge Skretting
     7. Astrid Hakestad Throndsen

LM 2014.09
Endring av grunnregel § 4.2 h)
Innledning ved daglig leder i R2S

Nåværende paragraf 4.2. h)  har følgende ordlyd:

4.2.  Landsstyret har avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke er tillagt landsmøtet.  Det påligger styret å
behandle og avgjøre alle fellesanliggender, herunder …
 h)  oppnevne landsråd for return2sender (R2S) og medlemmer til andre styrer, utvalg og nemnder.

Punkt h) foreslås tatt ut av paragrafen.
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Begrunnelse:

1. Landsrådet i return2sender (R2S) har fattet vedtak om å søke om statlige midler (etableringstilskudd)
/ offentlig registrering av R2S som Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsorganisasjon.
Landsrådet begrunner sitt vedtak på følgende måte:

  ”Vi ser stort på det vi har vært med på og det return2sender har betydd for mange
 ungdommer. Selv om vi fortsatt har utfordringer i å nå ut med våre tilbud, har vi
 opplevd vekst i aktiviteter, medlemmer og fastgivere. Likevel, som
 ungdomsbevegelse i DNI har vi økonomiske utfordringer. Vi er avhengig av betydelig
 støtte fra moderorganisasjonen, men har et ønske om å styrke økonomien for å
 fortsette utviklingen av vår bevegelse for tiden vi lever i og for fremtidige
 generasjoner. return2sender vil ikke stå på stedet hvil. Derfor har vi begynt å se på
 muligheten for å søke om statsstøtte.”

2. Følgende forutsetninger må foreligge for at det kan søkes om offentlig etableringstilskudd:
·   Egne vedtekter
·   Demokratrisk struktur med regelmessige generalforsamlinger og styre valgt av medlemmene
·   Sentralt medlemsregister med minst 300 betalende medlemmer under 26 år i søknadsåret
·   Lokallagsbasert virksomhet
·   Nasjonal karakter

3. Grunnreglene nevner ingen obligatoriske ”styrer, utvalg og nemnder”. Siste del av § h) ansees derfor
unødvendig. Det er derfor opp til landsstyret selv å vurdere behov for underliggende styrer, utvalg
og nemnder, og eventuelt oppnevne disse.

Landsstyret fremmer følgende forslag til vedtak:

På bakgrunn av vedtak i return2senders landsråd (LR 13.04.05) om å søke etableringsstøtte, samt
målsetting om ny organisering av R2S, innstiller landsstyret overfor landsmøtet 2014 at § 4.2 h) i
grunnreglene utelates.
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LM 2014.10
Valg av varamedlemmer til landsstyret
Følgende skal velges:  Tre varamedlemmer

Nominasjonskomiteens innstilling:
1. De av nominasjonskomiteens kandidater til landsstyret som ikke ble

     valgt som styremedlem
 2. Gunnar Johnstad

LM 2014.11
Valg av protokollkomité

Følgende skal velges:  Tre medlemmer
     Ett varamedlem

Komiteen konstituerer seg selv.

Nominasjonskomiteen foreslår følgende kandidater til ny protokollkomité for kommende landsmøteperiode
(alfabetisk rekkefølge):

     Endre Fyllingsnes
     Jenny Anne Sigstad Lie
     Leiv Roald Thu

Varamedlem:
 Magne Supphellen

LM 2014.12
Valg av nominasjonskomité
til forberedelse av valg på neste Landsmøte
Følgende skal velges:  Fem medlemmer
     To varamedlem

Komiteen konstituerer seg selv.

Forslag til kandidater or kommende landsmøteperiode (alfabetisk rekkefølge):

Kristoffer Eknes
 Lilly-Anne Østveit Elgvin
 Torgeir Flateby
 Annbjørg Hesselberg
 Per Larsen
 Hallgeir Lindal Reiten
 Ingebjørg Berstad Torp
 Ingunn Fonneløp Tveit

Informasjon om kandidatene til Nominasjonskomiteen (neste side):
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Valg av revisor
LM 2014.13

Forslag til vedtak:

1. Landsmøtet velger BDO AS ved statsautorisert revisor Olav Mjånes som revisor for Den Norske
Israelsmisjon for perioden 2014-2015

2. Revisor gis fullmakt til fullt innsyn i alle avdelingers regnskap og kondi hjemme og ute.

Kristoffer Eknes, 24 år, Bergen
Yrke: Studerer Sammenliknende Politikk & Historie v/UiB
Kristen tilhørighet: NLM/NKSS/DNK/R2S/ImF.
Kristent engasjement: Lovsangsleder i Salem(NLM), medlem i Landsrådet til  R2S og styremedlem i
Bergen Kristne Studentlag(NKSS).

Lilly-Anne Østveit Elgvin,  59år, Svelvik
Yrke: Lærerutdanner (1. amanuensis RLE, Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
Kristen tilhørighet (Kirkesamfunn/ organisasjon): Den norske kirke
Kristent engasjement: Inntil nylig medlem av Alta menighetsråd og av styret for kristen ungdomskafe i Alta.
Søndagsskole. (Støtter bl.a. Stefanusalliansen, Menneskeverd og misjonsorganisasjoner.)

Torgeir Flateby, 62 år, Askim
Yrke: Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund
Kristen tilhørighet (kirkesamfunn/ organiasjon): Normisjon, medlem DnK.
Kristen engasement: Lokalt og regionalt arbeid i Normisjon og i Den Norske Israelsmisjon.

Annbjørg Hesselberg, 68 år, Stjørdal
Yrke: Lærer/ misjonssekretær, nå pensjonist.
Kristen tilhørighet (kirkesamfunn/ organisasjon): Den Norske kirke, DNI, NMS
Kristent engasement: Tidligere ansatt i NMS, senere i DNI. Hun har hatt styreverv på lokal-, krets- og
landsplan i de to organisasjonene. Erfaring fra menighetsråd, bispedømmeråd og kirkeråd i Dnk. Nå
oppgaver som frivillig i menighet og misjon.

Per Larsen, 66 år, Kvernaland, Rogaland.
Yrje: Pensjonist
Kristen tilhørighet (kirkesamfunn/ organisasjon) Den norske kirke
Kristent engasjement: Tidligere ansatt i DNI, reiseleder.

Hallgeir Lindal Reiten, 45 år, Ålesund
Yrke: Sykepleier/ Daglig leder i Traman AS/ Masterstudent i kunnskapsledelse 2014-2016.
Kristen tilhørighet (Kirkesamfunn/ organisasjon): Oppvokst i Norsk luthersk misjonssamband og Høgtun
Folkehøgskole, Den Norske Israelsmisjon (fikk inn engasjementet for Israel "med morsmelken"), musikk/
kristendom fra Høgskolen i Staffeldsgate (nå NLA), lovsangsleder og lovsangspastor i Oslo Vineyard fra
1993 - 2007, her i Ålesund er vi engasjert i pinsekirka på Moa.
Kristent engasjement: Nestleder i kretsstyret for DNI M&R, Voksenleder/ Crew i Aalesund Soul Children
siste 5 år (ca 100 medlemmer), pinsekirka, brenner spesielt for misjon, lovsang og bønn.

Ingebjørg Berstad Torp, 53 år, Arendal
Yrke: Del av Regionlederteam i Normisjon Region Agder. Ansvar for personal og er Daglig leder.
Kristen tilhørighet (Kirkesamfunn/ organisasjon): Normisjon
Kristent engasjement: Medlem i Arendal Normisjon, vært styreleder i flere år.  Er også med i Landsstyret i
Blå Kors.  Har vært reiseleder i SI- Reiser siden 1992, mange ganger til Israel.

Ingunn Fonneløp Tveit, 68 år, Evje.
Yrke: Lærer, nå pensjonist
Kristen tilhørighet: Den norske kirke
Kristent engasjement: Menighet og misjon, for tida leder i styret for Sørlandet krets av DNI.
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Ungdomsbevegelsen tar form!

Med vedtekter og manifest som grunnlag har return2sender fortsatt sitt arbeid med å involvere unge norske
kristne til misjon til det jødiske folk, oppdage troens røtter og arbeide for kristen enhet blant israelere og
palestinere.

Misjon, røtter og enhet er return2senders pilarer som vårt arbeid bygger på.

På organisasjonsplan har fokuset i denne perioden vært å utvikle og trimme organisasjonen. Dette har
kommet til uttrykk gjennom strategi for medlemsverving og lokalgrupper.

Vi er i gang med begge disse to viktige aspektene slik at vi kan jobbe mot videre vekst i return2sender.

Landsrådets medlemmer i perioden:

2011/2012: Gunhild Hesselberg Lorentzen (Leder), Kristian Pettersen, Kenneth Bakken, Mary Therese
Ulland, Andreas Sørås, Anne Synnøve Ropstad, (vara) Thor Håkon Lindstad (vara), Sigrid Sandnes (vara)

2012/2013: Andreas Sørås (leder), Mary Therese Ulland, Fredrik Smetana, Heidi Vego, Sunniva
Roaldseth, Kristoffer Eknes (vara), Gunhild Lorentzen (vara), Thor Håkon Lindstad (vara)

2013/2014: Andreas Sørås (leder), Sunniva Roaldseth, Heidi Vego, Kristoffer Eknes, Sandra Fjeldsgård
Dusterud, Eyvind Volle (vara), Synne Langstøyl Ulstein (vara) Jon Petter Karlsen (vara)

Daglig leder i return2sender:
Håvard Maurstad ansatt i 100 % stilling i hele perioden

R2S::Medarbeider:
Johannes Kleppe, R2S::Prosjektleder i 50 % stilling t.o.m. 1.2.2013
Sondre Vego, R2S::Medarbeider i 20 % stilling (vikariat) f.o.m. 1.2.2013 – 1.8.2013
Liv Hanne Andestad Langmoen i 20 % stilling f.o.m. 1.8.2013

Landsrådets arbeid:
Antall samlinger for Landsrådet: 2012: 4 møter, 2013: 4 møter. Disse har hovedsakelig vært i Oslo med
unntak av følgende:

- Tromsø – Gjør R2S kjent (LR 12.02)
- Fredrikstad – Bli-kjent-tur familiehytta til Håvard Maurstad (LR 12.03)
- Bergen – Gjør R2S kjent (LR 13.02)
- Fredrikstad – Bli-kjent-tur familiehytta til Håvard Maurstad (LR 13.03)

Økonomi:
Vi har fortsatt satsingen for å få flere faste givere til R2S. Per 1.1.2012 hadde vi 98 fastgivere og en årlig
inntekt på 246.950,-. Mens vi per 31.12.2013 telte 91 fastgivere som gav til sammen 269,050,- i 2013.

Det er også inngått flere menighetsavtaler i perioden, da hovedsakelig med misjonsprosjekt med støtte til
BridgeBuilders. I løp av perioden har vi hatt 12 menighetsavtaler med Den Norske Kirke.

Teamturer, studieturer og Israelsturer
Landsrådet har vært opptatt av videre satsning og tilrettelegging for teamturer av ulik art, ettersom disse
har vist seg meget vellykkede for å involvere unge mennesker direkte i evangelieformidling i en jødisk
sammenheng. Vi har også gjort vellykkede teamturer med diakonalt fokus.

Perioderapport for Landsrådet for return2sender
2012-2013
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Et nytt tilbud som vi har satt i gang er studieturer til europeiske storbyer for å bli bedre kjent med jødisk
kultur og historie og ikke minst møte messianske jøder og bidra med evangelisering og hjelpearbeid.

Et tredje aspekt er samarbeidsturer til Israel – høsten 2013 gjennomførte vi to slike samarbeidsturer hhv
med Ungdom i Oppdrag (UiO) Oslo og Soul Teens. Til sammen 65 unge mennesker deltok på disse turene
og ungdommene fra UiO Oslo deltok blant annet på evangelisering i Tel Aviv mens Soul Teens koret
hadde konserter i Jerusalem og Betlehem.

Organisasjon:

Medlemmer
Arbeidet med å organisere frivillig aktivitet har også preget denne perioden. Vi har jobbet med å rekruttere
medlemmer og per 31.12.2013 hadde vi 197 medlemmer. Vi hadde 86 medlemmer per 1.1.2012.

Tanken bak medlemskapsordningen var et behov som tvang seg fram, etter som vi ikke har hatt mye å tilby
tenåringer bortsett fra Israelsturer. Våre tilbud har først og fremst henvendt seg til unge i 20-årene og vi
ønsket å gjøre noe med dette. Medlemmer under 20 får tilsendt to pakker i posten hvert år.

Lokalgrupper
Vi har også fortsatt med å legge en Landsrådssamling til en utvalgt krets hvert skoleår. I 2012 var vi i
Tromsø (Nord-Hålogaland krets) mens Bergen krets fikk besøk av oss i april 2013.
Dette markerte også oppstarten av R2S::Bergen, i tillegg har vi startet opp en lokalgruppe i Oslo og en i
Melhus.

Samarbeidsrelasjoner
I perioden har vi hatt (eller innledet) samarbeid med blant annet:

- Ungdom i Oppdrag – Israelstur med bibelkveld-studenter høsten 2013 som inkluderte evangelisering
- Soul Teens – Israelstur høsten 2013 med deltakere fra tre forskjellige Soul Teens kor
- Bibelskolen i Grimstad ved å inngå samarbeid om linjetilbudet World Wide Walk med praksis gjennom
R2S/DNI i Machaseh.
- Frikirken og partnere i Midtøsten gjennom Bridgebuilders 2012/2013.
- Stordalen Fellesråd – planlagt Israelstur for tenåringer høsten 2014

Arrangement i regi av R2S i perioden
- R2S::Studietur til Budapest – mars 2012 (6 deltakere)
- R2S::Teamtur – Påsken 2012 – Diakonalt arbeid Jerusalem (5 deltakere)
- Roots – minileir i forkant av Landsmøtet Ulsteinvik 2012 (9 deltakere)
- Landsmøtet i Ulsteinvik 2012 (ca 50 barn og unge)
- Stand på Skjærgårds M&M 2012 (3 deltakere)
- BridgeBuilders Del 1 av BB12/13 (10 norske deltakere)
- BridgeBuilders reunion (15 deltakere fra Israel/PA + ledere inkludert norske)
- R2S::Ambassadørsamling – januar 2013 – Oslo 9 deltakere)
- R2S::Teamtur – Påsken 2013 – Tel Aviv, Jerusalem og Galilea – (5 deltakere)
- Ungdomstur til Israel påsken 2013 (Lorentzen / 30 deltakere)
- BridgeBuilders påsken Del 2 av BB 12/13 (10 norske deltakere)
- Roots – sommeren 2013 - Grimstad (10 deltakere)
- Sommerstevnet 2011 i Grimstad (ca 30 barn og unge)
- Stand på Skjærgårds M&M 2013 (3 deltakere)
- Stand på UL 2013 (2 deltakere)
- Israelstur i samarbeid med Ungdom i Oppdrag Oslo oktober 2013 (35 deltakere)
- Israelstur i samarbeid med Soul Children / Soul Teens oktober 2013 (30 deltakere)
- R2S::Studietur til Minsk – november 2013 (5 deltakere)
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Andre satsningsområder
Kommunikasjonsmessig er return2sender.no og R2S::Nyhetsmail fortsatt våre fremste
informasjonskanaler. For tiden mottar om lag 775 stk våre månedlige oppdateringer. I tillegg har vi våre
faste sider i hvert nummer av Misjonsblad for Israel, Facebook-side, R2S::Blogg og Twitterkonto.

Vi har også satset videre på å gjøre R2S, og vår sak, kjent på stand blant annet på Norges største kristne
ungdomsfestivaler Skjærgårds Music and Mission og Ungdommenes Landsmøte (UL) i tillegg til flere andre
festivaler. Vi har også hatt annonser både i Vårt Land (papirutgaven), vl.no og på Facebook.

Gjennomføringen av Bridgebuilders 12/13 har kanskje vært den mest vellykkede prosjektrunden hittil både
pga fantastiske omgivelser og uvurderlig lokalt engasjement (Stavanger krets) i tillegg til deltakere som var
villige til å bli kjent og lytte til den andre siden. Vennskap for livet ble dannet og enheten i Jesus styrket.

Produksjoner
- Konfirmantopplegget ”Å bygge bro” – inspirert av BridgeBuilders (oktober 2013)

Framtidsutsikter
Vi er takknemlig for at det fortsatt satses sterkt på unge i Israelsmisjonen. return2sender har har utarbeidet
målsettinger for vårt arbeid om hvor vi vil være innen 2020. Blant annet ønsker vi å bli like kjent som KRIK,
Changemaker og Acta. Det er ikke et mål vi tar lett på. Men med en betydelig andel frivillige er vi mer og
mer synlig i kristne ungdomsmiljøer. Samtidig har vi en lang vei å gå, det blir stadig flere ”nye” ungdommer
som ikke kjenner til vårt arbeid.

Vår visjon er: Evangeliet tilbake til utgangspunktet!
Vi lengter etter:
- å se jøder komme til tro på Israels Messias -> Misjon
- å bli bedre kjent med Bibelen og Bibelens sentrum: Jesus -> Røtter
- å se enheten mellom troende bli styrket – særskilt mellom palestinere og israelere -> Enhet

Derfor har vi utarbeidet langtidsmål for 2020 med utgangspunkt i våre tre pilarer.

*Misjon
- …sender return2sender 100 barn, ungdom og unge på tur (teamtur, Israelstur,

 studietur og korttidstjeneste).
-…har return2sender 10 volontører/praksisstudenter i Israel og verden for øvrig

*Røtter
-…lanserer return2sender to nye og lett tilgjengelige ressurser som blir brukt av 100

 grupper hvert år. Disse brukes i trosopplæring, lokalgrupper, bibelgrupper etc
*Enhet

-…arrangerer return2sender BridgeBuilders (BB) med oppstart annen hvert år og
 har faste rutiner for BB-reunion.
*Økonomi

-…er return2sender en økonomisk bærekraftig del av Israelsmisjonen,
dvs budsjett i balanse eksklusive lønnsmidler

*Organisasjon
-…har return2sender 150 R2S::Frivillige som blir fulgt opp av en koordinator for

 frivillige.
-…disponerer return2sender 2,5 årsverk og har syv lokalgrupper i Norge
-…utgjør return2sender 750 medlemmer under 26 år, hvorav 150 har fastgivertjeneste.

*Merkevare/markedsføring
-…er return2sender en kjent bevegelse på samme vis som KRIK, Changemaker og

 Skjærgårds M&M er i dag

I 2020…



46

Satsingsområde for perioden 2015-16: Lokalgrupper

return2sender planlegger å søke om etableringsstøtte fra staten høsten 2014. Dette vil hjelpe oss økonomisk
og til å jobbe målrettet med målene vi har satt oss.

For å sørge for en sunn utvikling og vekst i organisasjonen anbefaler vi Landsrådet i R2S og Landsstyret i
DNI særlig å jobbe med utfordringene nevnt ovenfor og videre med følgende områder i den kommende
perioden:

- Medlemmer/frivillige: hvordan rekruttere nye og beholde eksisterende medlemmer og samtidig sørge for en
smidig overgang og/eller samarbeid mellom frivillige i R2S og DNI. Og hvordan legge til rette for lokalgrupper i
return2sender?
- Kommunikasjon: I en tid der det flommer over av informasjon og ulike tilbud – Hvordan kommuniserer vi vårt
budskap og adresserer det til riktig målgruppe? Særlig våre tilbud om Israelstur for ungdom og teamtjeneste.


