
PROTOKOLL LS 16.01
Holbergs plass 4, 4. etg.

torsdag 11. januar kl. 17.00 - 22.00

Til stede: Bjørn Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Svein 
Lilleaasen, Randi Holm Myking og Paul Odland (ansattes representant) 

Fra adm.: Rolf Gunnar Heitmann (gen.sekr.) og Jorunn Andestad Langmoen
(ass.gen.sekr.)

Forfall:  Anne Synnøve Ropstad (1. varamedlem)

Randi Holm Myking åpnet møtet med andakt (Luk. 5,1-11) og bønn

Dagsorden:

LS 16.01.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden
LS 16.01.02. Godkjenning av protokoll, LS 15.07.
LS 16.01.03. Referatsaker
LS 16.01.04. Aktuelle orienteringer
LS 16.01.05. Veivalgsprosjektet. Forberedelse av Rådsmøtet, jfr. LS 15.07.05
LS 16.01.06. Budsjett 2016, jfr. LS 15.07.06
LS 16.01.07. Prosjektstilling Israel. Jfr. LS 15.07.07, pkt. 2
LS 16.01.08. Utbyggingsplaner Ebenezerhjemmet / Beit Eliahu senter, jfr. LS 15.07.03 b)

(EH 15.03.06)
LS 16.01.09. Undervisningsopplegg for ungdom i Israel, jfr. LS 15.07.07, pkt. 3 og foreløpig

rapport fra styringsgruppa i veivalgsprosjektet
LS 16.01.10. Partnerskap med arabisk menighet i Israel.
LS 16.01.11. Misjonsstrategisk samtale: Evangeliet tilbake til jøde. Hva betyr «evangeliet»?
LS 16.01.12. LS 16.03 / Jubileumshelg Stavanger
LS 16.01.13. Konfidensiell sak



LS 16.01.01 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkallingen godkjent uten merknader
Dagsorden godkjent med følgende tillegg:
LS 16.01.12:  LS 16.03 / Jubileumshelg Stavanger
LS 16.01.13:  Konfidensiell sak

LS 16.01.02 Godkjenning av protokoll, LS 15.07.

Vedtak:
Protokollen er tidligere utsendt og godkjent per e-post.
Samlet landsstyre bekrefter godkjennelse av protokollen.

LS 16.01.03 Referatsaker

a) Generalsekretærens rapport, januar 2016, vedlagt rapport fra assisterende 
generalsekretær og program for misjonsuka i Oslo bispedømme 2016. 

Følgende saker ble særlig fremhevet og kommentert:
- Kontaktmøte med Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn vedr. 
mulighet for utvidet samarbeid.
- Samarbeidsavtalen med Apple of His Eye og økonomisk støtte til Nikolai 
Haskin. Overføringer vil i fremtiden gå til organisasjonen.
- Misjonsuke Oslo bispedømme
- Mulige omrokeringer i hovedkontorets stab.

b) Referat, landsrådet i R2S, LR 16.01, 15.-16.01.2016
c) Referat, kretsstyremøter Østfold 24.11.2015 og 02.02.2016
d) Referat, kretsstyremøte Stavanger 18.01.2016
e) Referat, kretsstyremøte Hedmark og Oppland 19.01.2016
f) Semesterrapport Immanuelkirken, 2. halvår 2015  
g) Referat, styremøte Immanuel Ministries IM 15.03, 11.11.2015
h) Protokoll LPU 16.01, 01.02.2016

Vedtak:
Referatene tatt til etterretning

LS 16.01.04 Aktuelle orienteringer

a) Nyhetsmail fra Immanuelkirken 30.12.2015 med rapport fra julens aktiviteter
b) Nyhetsbrev fra Ukraina / familienTafjord, desember 2015
c) Nyhetsbrev fra Jews for Jesus Europe 2015
d) Rapport fra SMMs studietur til Midtøsten. VL 21.12.2015
e) Referat fra misjonsforum MF. Dagen 27.01.2016
f) Reportasje i Ságat om Tabitaprodukter
g) Israelskommentar i Dagen 22.01.2016 v/ass.gen.sekr.
h) Årsregnskap 2015 Källan. Källan vil fortsatt kanalisere overskudd av 

innsamlede midler via Den Norske Israelsmisjon. Øremerket innsamling til 
arbeidet i Israel var i 2015 kr. 48.202. Lønnsbidrag fra DNI: Kr. 32.058

i) Larnaca statement: Uttalelse fra LCWEs forsoningskonferanse mellom 
messianske jøder og palestinske kristne, januar 2016, vedlagt pressemelding.



j) Notat fra møte med DELK 05.01.2016 vedr. utvidet samarbeid
k) Økonomisk rapport. Foreløpig driftsregnskap 2015.

Foreløpig årsregnskap før avskrivninger, justering av varelager og 
saldering av Israelsregnskapet, viser overskudd på kr. 454.682

l) Miriam Benedicte Heitmann er ansatt i 10% stilling som prosjektkoordinator, 
Hedmark og Oppland krets. Søker til stillingen som misjonssekretær med 
plassering  Trøndelag krets har trukket sitt kandidatur. Det har meldt seg en 
ny aktuell kandidat til stillingen.

m) Geza Endreffy er urolig for misjonsteologien i Den lutherske kirke i Ungarn i 
forbindelse med uttalelser relatert til Vatikanets dekret om relasjonene til 
andre religioner (Nostra Aetate – 50 års markering av 2. Vatikankonsil). 
Landsstyret ønsker en strategisk samtale om tematikken på neste møte.

Vedtak:
Sakene tatt til orientering

LS 16.01.05. Veivalgsprosjektet. Forberedelse av Rådsmøtet, jfr. LS 15.07.05

Sakspapir:
a) Notat fra gen.sekr
b) Program for rådsmøtet 2016
c) Foreløpig rapport fra styringsgruppa i veivalgsprosjektet / sakspapir til 
rådsmøtet

Landsstyret påpeker at rådsmøtet er ekstraordinært, og at drøfting av 
organisasjonens ideelle fremtidsbilde derfor har hovedfokus. Rådsmøtet må 
orienteres om prosessens ulike faser og mål.

Vedtak:
Saken drøftet

LS 16.01.06. Budsjett 2016, jfr. LS 15.07.06

Sakspapir:
Notat fra gen.sekr. med vurderinger og anbefaling av budsjett 2016
Forslag til budsjett 2016, med underskudd på kr. 2.893.415

Administrasjonen har ikke maktet å imøtekomme landsstyrets krav om budsjett i 
tilnærmet balanse. Et slikt krav tilsier betydelige omlegginger i drift, inklusiv 
reduksjon av stab. Det er særlig misjonskostnadene som øker, dels som følge av 
svak norsk krone, og dels som følge av økte personalkostnader som følge av ny 
rekruttering og overlapping i stab.

Landsstyret erkjenner at 2016 innebærer betydelige ekstra kostnader som følge 
av rekruttering av nye medarbeidere, inkl. flyttekostnader og overlapping.
Det er innmeldt ca kr. 7 mill i arv til utbetaling i 2016.
Landsstyret mener derfor det er forsvarlig å vedta underskuddsbudsjett for 2016, 
uten at dette vil svekke likviditeten i organisasjonen.  

Landsstyret vil informere det ekstraordinære rådsmøtet om den økonomiske 
situasjonen. I lys av veivalgsprosjektet vil landsstyret anmode om at det tas 
nødvendige og omfattende grep i neste landsstyreperiode for å sikre en bedre 



driftsmessig balanse. Det bør også utarbeides langtidsbudsjetter. Videre bør det 
vurderes å opprette et lønnsreguleringsfond.

Vedtak:
1. Landsstyret vedtar driftsbudsjett for 2016 med et underskudd på kr. 
2.893.415. Landsstyret mener underskuddet kan forsvares på bakgrunn av 
store ekstraordinære investeringer og personalkostnader i 2016, samt 
innmeldt arv som vil dekke underskuddet og i tillegg tilføre likvide midler.
2. Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med planer for 
inntektsskapende virksomhet med sikte på å redusere underskuddet i 
budsjettet.
3. Landsstyret vil følge den økonomiske utviklingen nøye, og foreta nødvendige 
grep med sikte på en langsiktig og forsvarlig økonomiplan og forvaltning.

LS 16.01.07. Prosjektstilling Israel. Jfr. LS 15.07.07, pkt. 2 og LPU 16.01 (LS 16.01.03 h)

Sakspapir:
Notat fra gen.sekr. med forslag til prosjektbeskrivelse og ansettelsesvilkår

Vedtak:
1. Landsstyret fastholder vedtaket om ansettelse av John Sode-Woodhead i 
prosjektstilling på de vilkår som er avtalt, og med tiltredelse 1. mars 2016. 
Ansettelsen skjer på bakgrunn av Woodheads nåværende status i Israel, og 
følgelig at det gis oppholds- og arbeidstillatelse.
2. Dersom Woodheads status skulle endres, er landstyret villig til å søke andre 
muligheter for arbeids- og oppholdstillatelse, og vil i den forbindelse også 
ivareta arbeidsgiveransvar i en kortere overgangsperiode
3. Landsstyret er tilfreds med den prosjektbeskrivelse som er utarbeidet for 
stillingen

LS 16.01.08. Utbyggingsplaner Ebenezerhjemmet / Beit Eliahu senter, jfr. LS 15.07.03 b)
(EH 15.03.06)

Sakspapir:
Notat fra gen.sekr. med informasjon om konsekvenser for DNI/Beit Eliahu senter 
som følge av Ebenezerhjemmets planer for utvidelse.

For å sikre mulighet for eventuell fremtidig påbygg av Beit Eliahu senter, må 
grunnundersøkelser og tegninger foreligge og vedlegges søknaden fra 
Ebenezerhjemmet. Kostnadene vil bli betydelig høyere enn det som tidligere er 
anslått, men likevel være forsvarlige for å sikre eventuell senere utbygging av 
senteret.

Vedtak:
Landsstyret støtter generalsekretærens vurdering vedr. forundersøkelser og 
prosjektering av utbygging i Haifa, og vil innarbeide kr. 250.000 i 
prosjektkostnader i budsjettet for 2016.

LS 16.01.09. Undervisningsopplegg for ungdom i Israel, jfr. LS 15.07.07, pkt. 3 og 
foreløpig rapport fra styringsgruppa i veivalgsprosjektet

Sakspapir:



Notat fra gen.sekr. med forslag til mulige modeller for bibelskole i Israel 

Generalsekretæren har vært i kontakt med en norsk utdanningsinstitusjon for å 
vurdere mulig samarbeid om bibelskoletilbud i Israel. Samarbeid vil være viktig 
med tanke på økonomiske støtteordninger, rekruttering av studenter og 
kontinuitet i driften. En satsing fra DNIs side bør også skje i nært samarbeid med 
Caspari Center.

Landsstyret ser det naturlig at det tilrettelegges for samarbeid med flere 
utdanningsinstitusjoner (bibelskoler og folkehøyskoler), med tilbud om 1-3 
måneders opphold i Israel. Kurs for andre målgrupper kan også vurderes.
Landsstyret forutsetter at driften går i balanse, og at den økonomiske inntjeningen
i kursvirksomheten tilfaller DNIs bibelskole og ikke samarbeidspartnerne.

Vedtak:
1. Landsstyret ser positivt på at det arbeides for å etablere et undervisnings- og 
praksistilbud for norsk og internasjonal ungdom i Israel, og ber om at det arbeides
videre med potensielle samarbeidspartnere for å sikre rekruttering og forsvarlig 
drift
2. Landsstyret vil komme tilbake til saken når konkrete planer og økonomiske 
konsekvenser foreligger.

LS 16.01.10. Partnerskap med arabisk menighet i Israel.

Sakspapir:
Notat fra gen.sekr. med vurderinger av, og kriterier for evt. partnerskap.
Henvendelse fra Elias Said, med stedlig representants vurderinger og forslag til 
fire mulige modeller for partnerskap.
E-post korrespondanse mellom DNI/Andreas Johansson og FLOM

Landsstyret ser gjerne at det inngås nærmere kontakt og samarbeid med arabisk-
språklige menigheter, men vil ikke knytte økonomiske forpliktelser til samarbeidet.

Vedtak:
Landsstyret ser positivt på at det inngås samarbeidsavtale med arabisk-språklige 
menigheter i Israel i henhold til de kriterier administrasjonen foreslår, og under 
forutsetning av at dette kan bidra til å styrke enhet og fellesskap mellom 
messianske jøder og arabiske kristne.

LS 15.01.11. Misjonsstrategisk samtale: Evangeliet tilbake til jøde. Hva betyr 
«evangeliet»?

Sakspapir:
Notat fra gen.sekr. med vurdering av ulike definisjoner, relatert til CA VII og 
DNIs egen praksis og tolkningstradisjon
Generalsekretærens visjonsforedrag, landsmøtet 2012.

«Evangeliet» må forstås både som en beskrivelse av det sentrale i den kristne tro
og som en videre beskrivelse av hele Jesu budskap og gjerning.  I det første 
tilfellet handler det om den reformatoriske gjenoppdagelsen av Kristi
forsoningsverk som grunnlaget for rettferdiggjørelse – av nåde og ved tro.
I det andre tilfellet handler det om summen av det bibelske budskap, inklusiv 
helliggjørelsen og livet i etterfølgelse.



For DNI er det ikke bare viktig hva evangeliet er, men også hvordan det forkynnes
og formidles. Den objektive sannhet/læren må også tilegnes, og dermed 
tilrettelegges i en jødisk kontekst.

Både i norsk og israelsk kontekst er det viktig å avklare forholdet mellom 
evangeliets autoritet og erfaringens og tradisjonens rolle. I den aktuelle 
samlivsdebatten er det eksempler på at den menneskelige erfaring er 
tolkningsnøkkel til forståelsen av evangeliet. I en messiansk jødisk kontekst 
legges det ofte vekt på den rabbinske tradisjon (den muntlige tora) som autoritativ
for troens liv og forståelse. I begge tilfeller kan det oppstå konflikter i forhold til 
DNIs teologiske grunnsyn og verdier.

Vedtak:
Saken drøftet

LS 16.01.12 LS 16.03 / Jubileumshelg Stavanger

Sakspapir:
Notat fra Paul Odland av 09.02.2016 vedr. sted for landsstyrets møte og fordeling
av oppgaver under jubileumshelga 27.-29.05.2016

Vedtak:
1. Landsstyrets møte, LS 16.03, 27.-28.05.2016, holdes på kretskontoret i 
Stavanger, Nedre Dalgate 9.
2. Hovedkontoret administrerer reise og overnatting for landsstyrets medlemmer.
3. Eventuelle oppdrag for landsstyrets medlemmer ut over styremøtet avtales 
med det enkelte landsstyremedlem.

LS 16.01.13. Konfidensiell sak

(Eget vedlegg)


