
PROTOKOLL LS 15.06
Scandic Bergen Airport hotell

mandag 12.10.2015 kl. 12.00 – tirsdag 13.10.2015 kl. 11.00 

Til stede: Svein Granerud (sak 01-08), Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen, Randi Holm Myking 
(sak 06-12), Paul Odland (ansattes representant) og Gunnar Johnstad (2. 
varamedlem) 
Bjørn Theodor Hesselberg deltok på møtet via skype (sak 01-09)

Fra adm.: Generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann 
Stedlig representant Andreas Johansson deltok via skype ved behandlingen av sak 
07.

Forfall: Brit Hvalvik.
Anne Synnøve Ropstad (1. varamedlem)
2. varamedlem var innkalt, men kunne ikke møte.

Mandag kveld var det felles møte mellom landsstyret og kretsstyret i Bergen krets.
Notat fra møtet vedlegges  protokollen.

Åpningsandakt første dag: 1. Joh. 4 (Svein Granerud)
Åpningsandakt andre dag: Sal. 40 (Gunnar Johnstad)

LS 15.06.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden
LS 15.06.02. Godkjenning av protokoll, LS 15.05.
LS 15.06.03. Referatsaker
LS 15.06.04. Aktuelle orienteringer
LS 15.06.05. Veivalgsprosessen, jfr. LS 15.03.08, 04.07 og 05.08.
LS 15.06.06. Landsmøte 2016, jfr. LS 15.05.09
LS 15.06.07. Halvårsrapport, stedlig representant
LS 15.06.08. Rekruttering Stedlig representant, jfr. LS 15.03.12 og 05.11
LS 15.06.09. Bomberom Immanuelkirken. Ekstrabevilgning, jfr. LS 14.03.05 og 15.05.04 i)
LS 15.06.10. Utbyggingsplaner Ebenezerhjemmet og Beit Eliahu senter
LS 15.06.11. Budsjettrammer 2016
LS 15.06.12. Misjonsstrategisk samtale: Storbyarbeid Tel Aviv. Innspill til styret i Immanuel 

Ministries



LS 15.06.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader

LS 15.06.02. Godkjenning av protokoll, LS 15.05.

Vedtak:
Protokollen godkjent uten merknader

LS 15.06.03. Referatsaker

a) Generalsekretærens rapport, september 2015.
Rapport fra samtaler med John Woodhead, Marit og Bradley Long, samt 
studietur/shalomtur til USA.

b) Brev fra kretsstyret i Sørlandet krets, datert 28.09.2015., vedr. spørsmål til LS-
protokoller. Svar fra generalsekretæren 02.10.2015.

c) Referat, kretsstyremøte Hedmark og Oppland 15.09.2015. Kretsleder er p.t. 
sykmeldt. Karin Brustuen forlenger sitt engasjement som koordinator til 31.12.2015.

d) Referat, landsrådet i R2S (LR 15.02), 03.06.2015, med blant annet vedtak om 
teamtjeneste i India 2016 i samarbeid med Sunrise Outreach Center.  

e) Referat, Samarbeidsråd for Menighet og Misjon 14.09.2015, med blant annet 
vedtak av revidert mal for regionale samarbeidsavtaler. I lys av kirkevalget 2015 og 
DNIs verdidokument kan felles stillinger der bispedømmerådet har 
ansettelsesmyndighet og arbeidsgiveransvar bli problematisk. 

Vedtak:
Referatene tatt til etterretning

LS 15.06.04. Aktuelle orienteringer

a) Regnskapsrapport per 31.08.2015.
Regnskapet viser driftsoverskudd på kr. 337.813,-. Totale inntekter ligger på samme 
nivå som tilsvarende periode 2014, men med kr. 600.000 mindre i testamentariske 
gaver (3,4 mill. så langt i 2015). 
Planlagt utsendt appellbrev i august ble kansellert på grunn av prioriteringshensyn i 
en stram bemanningssituasjon.
Misjonskostnadene øker med kr. 1 mill, hovedsaklig som følge av 
ekstrabevilgninger.

b) Nyhetsbrev Caspari Center, september 2015

c) Nyhetsbrev Machaseh, september 2015

d) Nyhetsmail fra Avi Snyder, Jews for Jesus, 29.09.2015 vedr. kampanjer i Moskva 
og Amsterdam

e) E-post fra Geza Endreffy, GJI, 02.10.2015 vedr. deltakelse på prestekonvent.

f) E-post fra stedlig representant av 30.09.2015 vedr. kontaktmøte med FELM.



g) E-post fra Avi Snyder 09.10.2015 vedr. resultat av JfJs kampanje i Amsterdam

Landsstyret finner mye informasjon om situasjonen i Israel og de jødiske høytidene i
nyhetsbrevene fra Israel, men savner mer konkret informasjon om/fra arbeidet. 

Vedtak:
Sakene tatt til orientering.

LS 15.06.05. Veivalgsprosessen, jfr. LS 15.03.08, 04.07 og 05.08.

Sakspapir:
Notat fra generalsekretæren med orientering om prosessen i veivalgsprosjektet.
Delrapport 1 fra styringsgruppa med oppsummering fra arbeidermøtet og 
styringsgruppas arbeid.
Notat fra generalsekretæren fra møte i styringsgruppa 17.09.2015.

Det innkalles til «stormøte» i veivalgsprosjektet 30.11.2015. Ansatte og 
representanter fra kretsene/R2S er invitert. I tillegg inviteres noen eksterne 
ressurspersoner. Landsstyrets medlemmer er velkommen til å delta.

Veivalgsprosjektet bør omtales i Misjonsblad for Israel. Pressemelding bør vurderes 
i forbindelse med stormøtet.

Vedtak:
Landsstyret tar delrapporten fra styringsgruppa til etterretning.

LS 15.06.06. Landsmøte 2016, jfr. LS 15.05.09

Sakspapir:
Notat fra generalsekretæren vedr. hovedtema, gjeste- /talerliste og tidspunkt og 
ramme for forhandlingsmøtet.
Referat fra programkomiteen, 21.09.2015 med forslag til hovedtema.

Programkomiteen fremmer et begrunnet forslag om hovedtema for landsmøtet, samt
forslag til rammeprogram. Komiteen vil legge en plan for særlig å nå aldersgruppen 
30-50 år.

Landsstyret mener hovedtemaet «#veien» gir mulighet for stor bredde i valg av 
undertemaer.  «Veien» var en av de første betegnelsene på Jesu disipler.

Landsstyret ser gjerne at forhandlingsmøtet legges til dag 3 (fredag) i stedet for dag 
2 (opprinnelig forslag), men overlater til administrasjonen å foreta endelig 
beslutning. Landsstyret er også åpen for å dele forhandlingsmøtet på to dager.

Vedtak:
1. Landsstyret fastsetter «#veien» som hovedtema for landsmøtet 2016.

2. Landsstyret ønsker at minst én av talerne på landsmøtet representerer den 
messianske bevegelse, og overlater ellers til administrasjonen og programkomiteen 
å invitere talere og gjester i henhold til administrasjonens forslag.

3. Landsstyret overlater til administrasjonen å fastsette tidspunkt for 
forhandlingsmøtet.



LS 15.06.07. Halvårsrapport, stedlig representant

Sakspapir:
Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak
Halvårsrapport 1. halvår 2015 fra stedlig representant

Landsstyret merker seg særlig følgende saker fra stedlig representants skriftlige og 
muntlige rapport:

• Det er avsatt mer tid til pastoralt arbeid (disippeltrening)
• Bedre regnskapsrutiner er etablert
• Tilfluktsrommet i Immanuelkirkens menighetshus er ferdigstilt, men flere 

vedlikeholdsbehov meldes
• Det har vært 5 dåp i Immanuelkirken og 5 dåp i Beit Eliahu. Flere nye 

kommer til gudstjenester.

Landsstyret merker seg følgende utfordringer og saker som det må arbeides videre 
med:

• Prioritert vedlikeholdsplan for bygningsmassen, særlig i Tel Aviv. 
- Nytt rørsystem for vann må gis høy prioritet
- Nytt avløpssystem bør også prioriteres. Antydet beløp: NIS 150.000

• DNIs leilighet i Bat Yam er for tiden ubebodd. Paula Ball har flyttet inn på 
Ebenezerhjemmet. Leiligheten må trolig pusses opp, eventuelt selges. 
Fremtidig besittelse og bruk vurderes i henhold til DNIs strategiplan

• Mulig norsk volontør (jurist/jus-student) til Jerusalem Institute of Justice sitt 
prosjekt om antisemittisme

• Machaseh sitt arbeid vokser i volum, og dermed også behovet for mer 
ekstern støtte. 450 personer mottar assistanse og rådgivning. 

• Ny og mer driftsvennlig bil i Haifa vurderes i forbindelse med rekruttering av 
ny stedlig representant.

Landsstyret savner et særskilt punkt i rapporten om personalforvaltning og 
personalsituasjonen, og ser gjerne at dette kommer med i fremtidige rapporter.

Vedtak:
1. LS har mottatt stedlig representants rapport for første halvår 2015, og vil uttrykke 
glede og takknemlighet for god utvikling i arbeidet. LS gleder seg særlig over at nye 
mennesker er kommet til tro og blitt døpt i Beit Eliahu og Immanuelkirken.

2. LS er glad for at stedlig representant har påtatt seg nye og viktige pastorale 
funksjoner, samtidig som flere administrative rutiner er fulgt opp og forbedret.

3. LS merker seg videre oversikt over vedlikeholdsbehov, og ber administrasjonen i 
samråd med stedlig representant sette opp prioriteringsliste for videre vedlikehold 
og investeringer.

4. Landsstyret ser gjerne at rapportene i fremtiden inneholder et fast punkt om 
personalsituasjonen.

LS 15.06.08. Rekruttering Stedlig representant, jfr. LS 15.03.12 og 05.11

Sakspapir:
Notat fra generalsekretæren med utlysningstekst og vurdering av kandidater
4 søknader med CV
1 uforpliktende forespørsel

Ingen av kandidatene tilfredsstiller fullt ut kriteriene og DNIs behov. 



Landsstyret har tidligere bekreftet mulighet for ulike kombinasjonsløsninger.
Én søker er innkalt til intervju.
Generalsekretæren har antydet overfor ekstern kandidat (ikke søker) at 
vedkommende vurderes som interessant for tjeneste i Israel / stedlig representant.

I utlysningsteksten heter det at stedlig representant må dele DNIs teologiske 
grunnsyn, formål og visjon. Landsstyret mener dette er vesentlig, og at «deler» betyr
mer enn å «være lojal»

Vedtak:
Landsstyret gir generalsekretær og styreleder fullmakt til å gå videre i prosessen 
med aktuelle kandidater. Landsstyret vil komme tilbake til saken i sitt neste møte.

LS 15.06.09. Bomberom Immanuelkirken. Ekstrabevilgning, jfr. LS 14.03.05 og 15.05.04 i)

Sakspapir:
Notat fra generalsekretæren med oversikt over vedtak, budsjett, bevilgninger og 
regnskap.
Rapport og regnskapsoversikt fra stedlig representant, jfr. LS 15.05.04 i)

Kostnadsoverskridelser i forhold til budsjett og bevilgninger er etter gjeldende 
valutakurs kr. 138.900,-. Landsstyret har vært orientert om ekstraordinære 
kostnader som er påløpt.

Vedtak:
1. Landsstyret uttrykker glede over at prosjektet med bygging av tilfluktsrom ved 
Immanuelkirkens menighetshus i Tel Aviv er fullført, og har forståelse for 
uforutsette kostnader som er påløpt i forbindelse med nødvendig restaurering
/ombygging.

2. Landsstyret ser det som sitt ansvar å sikre ansatte medarbeidere best mulig når 
trusler og farer oppstår, og vil derfor dekke merkostnader i forbindelse med bygging 
av tilfluktsrom. Landsstyret ber likevel om at størst mulig del av av påløpte 
kostnader dekkes innenfor budsjettets rammer og de ekstrabevilgninger som er gitt.
 

LS 15.06.10. Utbyggingsplaner Ebenezerhjemmet og Beit Eliahu senter

Sakspapir:
Notat fra generalsekretæren
E-post korrespondanse med Stedlig representant 16.-18.09.2015

Følgende dokumenter ble presentert i møtet:
Brev fra Beit Eliahu v/Shmuel Aweida, datert 09.10.2015 (mottatt per e-post 
11.10.2015) med behovsanalyse og forslag til løsninger
Notat fra stedlig representant av 12.10.2015 med forslag til alternative løsninger og 
beslutninger, og de konsekvenser dette vil få.

Landsstyret har registrert behovet for større lokaler for Beit Eliahu-menigheten, men 
kan på det nåværende grunnlag ikke ta stilling til utvidelse av bygget. Landsstyret 
ønsker å se nærmere på grunnavtalen med Amuta Beit Eliahu, og de gjensidige 
forpliktelser avtalen innebærer. 

Landsstyret stiller seg positiv til konsekvensutredninger, både teknisk, økonomisk og
driftsmessig. Ikke minst finner landstyret det interessant dersom Beit Eliahu senter i 
større grad kan tjene den messianske bevegelse i Israel.



Landsstyret vil avvente en formell henvendelse fra Ebenezerhjemmet om utbygging,
da dette vil være avgjørende for de beslutninger som fattes.

Vedtak:
Landsstyret ber generalsekretæren følge opp de signaler som er kommet i 
forbindelse med arealbehov og utbyggingsplaner for Beit Eliahu senter og 
Ebenezerhjemmet. Landsstyret vil komme tilbake til saken når tekniske og 
økonomiske konsekvensutredninger foreligger.

LS 15.06.11. Budsjettrammer 2016

Sakspapir:
Notat fra generalsekretæren med analyse av den økonomiske utviklingen og 
særskilte faktorer som vil påvirke budsjettet for 2016.

Det er fortsatt behov for stram økonomistyring og et begrenset investerings- og 
aktivitetsnivå for å sikre budsjett i balanse.
Økte lønnskostnader som følge av nytt regulativ forutsetter også inntektsøkning. 
Inntekter og kostnader i forbindelse med landsmøtet øker normalt budsjettvolumet.

Vedtak:
Landsstyret fastsetter en foreløpig budsjettramme på kr. 20,5 mill. for 2016. 

LS 15.06.12. Misjonsstrategisk samtale: Storbyarbeid Tel Aviv. Innspill til styret i Immanuel 
Ministries

Sakspapir:
Forslag til vedtak
Strateginotat for Immanuel Ministries 2015-2025, utarbeidet av generalsekretærens
E-post korrespondanse med Christian Rasmussen, Andreas Johansson og Bodil 
Skjøtt vedr. bruk av prekestolen i Immanuelkirken.
Innspill fra stedlig representant vedr. Munther Isaac.

Landsstyret ser Immanuelkirkens særegenhet, både når det gjelder arkitektur og 
liturgisk gudstjenesteform, som en styrke i misjonsarbeidet. 
Nærmere kontakt og fellesskap med Christ Church i Jerusalem bør vurderes.

Vedtak:
Landsstyret ser med glede på at styret for Immanuel Ministries, Tel Aviv, vil arbeide 
videre med langsiktig planlegging og strategisk utvikling av menighetsarbeidet i 
Immanuelkirken og misjon i storbyen, og ber generalsekretæren ta med seg 
landsstyrets synspunkter i den videre prosessen.


