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PROTOKOLL  

LS 16.05 
 
 

DNIs hovedkontor (Konferanserommet), Holbergs plass 4, Oslo 
Mandag 17. oktober kl. 10 - 18 

 
 
Til stede:  Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen, 

Anne Margrethe Lund, Randi Holm Myking, Paul Odland (ansattes 
representant) og Paul Eknes (1.varamedlem) 

 
Fra adm.:  Gen.sekr. Rolf Gunnar Heitmann og Ass.gen.sekr. Vegard F. Soltveit 
 

Knut Helge Høyland og Andreas Johansson deltok i video-konferanse ved 
behandlingen av sak LS 16.05.05. 
 
Leiv Roald Thu, styremedlem i Ebenezerhjemmets styre, deltok ved 
behandlingen av LS 16.05.06 og 07. 

 
 
 
Åpningsandakt ved Svein Granerud: Hebr. 12 

 
 
 
Dagsorden: 
 
LS 16.05.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 16.05.02. Godkjenning av protokoll, LS 16.04 
LS 16.05.03. Referatsaker 
LS 16.05.04. Aktuelle orienteringer 
LS 16.05.05. DNIs engasjement i forsoningsarbeidet. Begrunnelse og konsekvenser, 
  Jfr. LS 16.03.09 og 16.04.09  
LS 16.05.06. Utbyggingsplaner Ebenezerhjemmet, jfr, LS 16.04.16 
LS 16.05.07. Utbyggingsplaner Beit Eliahu senter, jfr. LS 15.06.10 og 16.01.08 
LS 16.05.08. Bemanningsbehov og personalstrategi Israel, jfr. LS 16.04.07 
LS 16.05.09. Bibelskoletilbud for ungdom i Israel  
LS 16.05.10. Landsmøtet 2018. Tid og sted, jfr. LS 16.04.11 
LS 16.05.11. Rådsmøtet 2017. Hovedtema 
LS 16.05.12. Misjonsblad for Israel. Navneendring 
LS 16.05.13. Reformasjonsjubileet 2017. Markeringer og arrangement 
LS 16.05.14. Budsjettrammer 2017 
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LS 16.05.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader 
 
 
LS 16.05.02. Godkjenning av protokoll, LS 16.04  
 

Vedtak: 
Protokollen er tidligere utsendt og godkjent per e-post. 

  Samlet landsstyre bekrefter godkjennelse av protokollen. 
 
   
LS 16.05.03. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport for perioden august-oktober 2016, vedlagt 
arbeidstidsskjema og perioderapport fra assisterende generalsekretær. 

b) Referat, Landsrådet i R2S, LR 16.03, 25.09.2016 Landsstyret ser gjerne at 
det tilrettelegges et felles møte mellom landsstyret og landsrådet. 

c) Referat, kretsstyremøte Stavanger krets 22.08.2016. Paul Odland ga 
supplerende informasjon om kulturhelg og ambassadørsamling med 
foredrag av Jostein Berglyd, forfatter av ny biografi om Sigmund Feyling 
(tidl. kretsleder i DNI og ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet i Quislings 
regjering). 

d) Referat, kretsstyremøte Trøndelag krets 17.08.2016 
e) Referat, styremøte Hjelp Jødene Hjem 05.09.2016 
f) Referat, Samarbeidsråd for Menighet og Misjon 14.09.2016 

 
  Vedtak: 
  Referatene tatt til etterretning 
 
 
LS 16.05.04. Aktuelle orienteringer 
 

a) Regnskapsrapport per 31.08.2016 
Regnskapet viser totale inntekter på kr. 13,4 mill. Summen er omtrent 
identisk med samme periode 2015. Inntekter gjennom appellbrev og fast 
givertjeneste øker. Det samme gjør kollektinntekter (landsmøtet), 
foreningsbidrag og bidrag fra Den norske kirke. 
Misjonskostnader, lønns- og personalkostnader øker som følge av 
rekruttering, nyansettelser og overlapping. 
Regnskapet i perioden viser et underskudd på kr. 625.694.-. Dersom en 
ser bort fra testamentariske gaver, er dette som forventet i forhold til 
periodisert budsjett. Innmeldt arv gir forventning om balanse i regnskapet 
ved årets utgang. 

b) Nyhetsbrev Beit Eliahu, september 2016 
c) Nyhetsbrev Caspari Center, september 2016 
d) Nyhetsbrev fra Florin Suciu, 03.10.2016 
e) Strategidokumenter fra John S. Woodhead: 

- Vision for a professional ministry in Israel (03.10.2016) 
- Vision for a discipleship ministry in Israel (03.10.2016) 
- Vision for working with the Body of Believers in Israel (07.10.2016) 

f) Manifest fra Källan om israelsteologi og antisemittisme 
g) Skisse til Alef-Tav kurs, utarbeidet av Caspari Center 
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h) Lokalt arrangement i Stavanger i regi av bla. Norges KFUK/M lanseres 
under navnet Bridgebuilders. Saken følges opp administrativt. 

 
  Vedtak: 
  Sakene tatt til orientering 
 
 
LS 16.05.05. DNIs engasjement i forsoningsarbeidet. Begrunnelse og konsekvenser 
  jfr. LS 16.03.09 og 16.04.09 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren 
b) Ressursgruppas innstillinger om «Forsoningsarbeid i praksis – opplegg og 

framtid 
 
Knut Helge Høyland og Andreas Johansson presenterte hhv. flertalls- og 
mindretallsinnstillingen fra ressursgruppa som har arbeidet med saken. 
 
Det er enighet om at forsoningsarbeid er en viktig og legitim del av DNIs 
arbeid, der DNI både kan være fasilitator og aktiv aktør. Uenigheten i 
ressursgruppa er primært knyttet til hvilke teologiske/ideologiske kriterier som 
må foreligge i valg av samarbeidspartnere, eksempelvis forholdet til DNIs 
teologiske grunnlag (prinsipperklæringen), utvelgelsesteologien og 
tilgivelsesbasert forsoning. Gruppas uenighet konkretiseres særlig i forhold til 
DNIs samarbeidspartner Musalaha.  
 
Følgende synspunkt ble fremmet i landsstyret: 

• Utvalget har bragt frem mange verdier og synspunkt som bidrar til å 
øke landsstyrets kompetanse og innsikt i ulike problemstillinger knyttet 
til forsoningsarbeidet, både teologisk og praktisk. 

• Forsoningsarbeidet bør ikke bare være organisasjonsbasert, men ha 
nær tilknytning til, og støtte i lokalmenigheter med sikte på langsiktig 
effekt 

• En eventuell uttalelse fra LS må ha relevans for messianske 
menigheter og vårt samarbeid med dem.  

 
Det vises for øvrig til vedtaket i LS 16.04.09 pkt. 2 for videre oppfølging av 
saken 

 
  Vedtak: 

Saken drøftet 
  
 
LS 16.05.06. Utbyggingsplaner Ebenezerhjemmet  

jfr, LS 16.04.16 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. «Authority, responsibility and strategy» 
b) Rapport fra Ebenezer Home Strategy Group 07.04.2011 
c) «Position paper / Nursing ward» fra daglig leder EEH, november 2012 
d) E-post fra Johnny Khoury 26.08.2016 vedr. oppfølging av styrevedtak i 

EEH 
e) Respons fra stedlig representant til generalsekretærens notat (a) 
f) Svar fra generalsekretæren 11.10.2016 på stedlig representants respons 
g) Respons fra John S. Woodhead til generalsekretærens notat (a) 
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Ebenezerhjemmet har i dag to beslutningsorganer: 
 

a) En lokal driftsorganisasjon (amuta) med eget styre og selvstendig ansvar 
for drift. Organisasjonen er leietaker, men har finansiert og tatt ansvar for 
vedlikehold og utbygging av bygget. 

b) Grunn- og huseier: Det Lutherske Verdensforbund (LVF). Delegert fullmakt 
til DNI / Stedlig representant 

 
Landsstyret merker seg følgende: 
- Kravene til antall forpliktende partnerskap i henhold til Statuttenes § 2.2, 

part B, er ikke lenger oppfylt 
- Bygget må trolig gjennomgå betydelig renovering for å imøtekomme 

myndighetenes krav til brann- og jordskjelvsikring for institusjoner, selv om 
det ikke bygges sykehjemsavdeling. 

 
Landsstyret har følgende vurderinger: 
- Eierstrukturen må avklares nærmere: Hvilket handlingsrom gir avtalen 

med, og fullmakten fra, LVF til DNIs representant og Ebenezerhjemmets 
styre? Er det mulig å overføre eierskap av bygget (bygslet grunn) til styret 
for amutaen uten at det får konsekvenser for eiendommens øvrige 
bygningsmasse og forvaltning? Kan eiendommen deles opp med to ulike 
eiere uten at det får konsekvenser for DNIs virksomhet (visumrettigheter 
o.l.)? Hva er de juridiske, økonomiske og strategiske konsekvensene av 
evt. eiendomsoverdragelse? 

- Investeringer og vedtak fra DNIs side må sees i sammenheng med vår 
misjonsstrategi: Er vårt ansvar for syke/terminale pasienter like viktig som 
da Ebenezerhjemmet ble bygget? Driver vi parallellvirksomhet med 
velferdssamfunnet? Styret for Ebenezerhjemmet utfordres til å ta debatten 
om hensiktsmessighet i forhold til visjon og strategi. 

- DNI må følge visjoner og intensjoner i henhold til egen visjon og strategi, 
og kan ikke styres av premisser som vi blir pålagt. 

- Det er uansvarlig å vedta et byggeprosjekt i størrelsesorden kr. 50 mill 
uten at finansiering er sikret. 

- Styremedlemmers individuelle ansvar må avklares og begrenses. 
 
  Vedtak: 

1. Landsstyret har drøftet situasjonen ved Ebenezerhjemmet I forbindelse 
med nye krav fra myndighetene og behovet for utbygging med ny 
sykehjemsavdeling. 

2. Landsstyret er opptatt av å sikre beboerne en trygg og sikker alderdom 
innenfor rammen av Ebenzerhjemmets virksomhet, og anbefaler at det 
utredes alternative modeller for dette. Landsstyret ønsker fortsatt å bidra til 
investering i diakonal virksomhet og eldreomsorg blant jesutroende i Israel, 
men ser seg ikke i stand til å bidra til større investeringer i et nytt 
byggeprosjekt ved Ebenezerhjemmet. 

3. Landsstyret anbefaler at det det utarbeides en forpliktende 
finansieringsplan før eventuelt byggeprosjekt iverksettes, og at 
ansvarsforhold under byggeprosessen avklares. Styremedlemmer må 
sikres mot individuelt økonomisk og juridisk ansvar for byggeprosjektet. 

4. Landsstyret vil be generalsekretæren følge opp spørsmålet om fordeling 
av ansvar og myndighet for bruk og vedlikehold av eiendommen i Meir 
street 41, med hjemmel i inngått leiekontrakt mellom Det Lutherske 
Verdensforbund og Ebenezerhjemmet. 
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LS 16.05.07. Utbyggingsplaner Beit Eliahu senter  
jfr. LS 15.06.10 og 16.01.08 

 
 Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren 
b) Konfidensielt notat fra Andreas Johansson og John S. Woodhead 

13.10.2016 
c) Oversatt statusrapport fra arkitekt Amos Livnat 10.10.2016, vedlagt 

arealplan  
 
  Vedtak: 

1. Landsstyret har drøftet utfordringer og muligheter som ligger i de 
samarbeidsavtaler og partnerskap som Den Norske Israelsmisjon i dag har 
med lokale organisasjoner i Haifa, og vil be administrasjonen gjennomgå 
avtalene med sikte på større klarhet i eierskap, målsettinger og forvaltning, 
blant annet økonomisk/juridisk ansvar 

2. Landsstyret vurderer samordning av byggeplaner med Ebenezerhjemmet 
som positivt, og vil støtte tiltak som gir mulighet for maksimal 
arealutnyttelse. 

3. Landsstyret vil be administrasjonen arbeide videre med visjon og strategi 
for DNIs arbeid og satsing i det nordlige Israel / Haifa-området, og vil på 
bakgrunn av det komme nærmere tilbake til eventuell utbygging og 
arealbruk 

 
 
LS 16.05.08. Bemanningsbehov og personalstrategi Israel, jfr. LS 16.04.07 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren 
b) Konfidensiell e-post fra stedlig representant til generalsekretæren 

08.10.2016 
 
Generalsekretæren orienterte landsstyret om personalsituasjonen i Israel, 
samt behov og mulige løsninger fra sommeren 2017 

 
  Vedtak: 

1. Landsstyret har drøftet personellsituasjonen i Israel i lys av Stedlig 
representants rapporter og generalsekretærens innspill, samt fremtidig 
behov for kompetanse og bemanning 

2. Landsstyret ber generalsekretæren ta med seg styrets synspunkter i 
samtale med medarbeiderne i Israel, og vil komme tilbake til eventuelle 
endringsbehov og økonomiske konsekvenser i neste møte 

 
 
LS 16.05.09. Bibelskoletilbud for ungdom i Israel  
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren vedr. begrunnelse/motivasjon, målgruppe og 
samarbeidspartnere 

b) Skisse til innhold  
 

Landsstyret ser fordeler med å velge norske samarbeidspartnere med erfaring 
fra bibelskolevirksomhet. Nye og etablerte kontakter følges opp. 
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  Vedtak: 

1. Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med planene om et 
undervisningsopplegg for norsk og internasjonal ungdom i Israel i henhold 
til det rammeopplegget som er skissert og potensielle samarbeidspartnere. 

2. Landsstyret vil komme tilbake til saken når det foreligger nærmere planer 
for lokalisering, finansiering og drift, og de ressurser som i den forbindelse 
kreves. 

 
 
LS 16.05.10. Landsmøtet 2018. Tid og sted, jfr. LS 16.04.11 
 

Sakspapir: 
Notat fra generalsekretæren med forslag til tid og sted. 
 
Landsstyret ønsker å se lokalisering av landsmøtet 2018 i sammenheng med 
markering og evt. lokalisering av DNIs 175 års jubileum/sommerstevne 2019. 
 
NLM arrangerer generalforsamling i Stokke/Vestfold 26. juni – 1. juli 2018, det 
vil si samme tidsrom som foreslått landsmøte i DNI 

 
  Vedtak: 

Saken utsatt til neste møte 

 
 
LS 16.05.11. Rådsmøtet 2017. Hovedtema 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra generalsekretæren. 
 

Landsstyret er opptatt av at viktige anliggender i veivalgsprosjektet følges opp, 
og at dette inkluderes i foreslåtte temaer. Det pekes særlig på DNIs profil og 
tiltak rettet mot aldersbestemte målgrupper. 

 
  Vedtak: 

1. Rådsmøtet 2017 vil ha to hovedfokus: 
a) Innsamlingsarbeid og finansiering av organisasjonens virksomhet 
b) Strategi for rekruttering, organisering og utvikling av DNI-

ambassadører og andre frivillige medarbeidere 
2. Administrasjonen gis fullmakt til å forberede program og innhold nærmere 
3. Landsstyret vil be rådsmøtet om synspunkt på å kombinere senere 

rådsmøter med sommerstevnet  

 
 
LS 16.05.12. Misjonsblad for Israel. Navneendring 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra assisterende generalsekretær med forslag og vurdering av navn 
og innhold 

b) Notat fra redaktør Guro Kvakestad 
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Det har vært en lengre prosess med bred invitasjon til å fremme forslag til nytt 
navn på Misjonsblad for Israel. En egen faggruppe har vurdert innkomne 
forslag, og avgitt innstilling med tre alternative forslag. Hovedkontorets 
ledergruppe, supplert med redaktøren har vurdert de tre forslagene, samt et 
fjerde forslag, og innstiller «FØRST» som nytt navn, med referanse til Rom. 
1,16.  
 
Ett landsstyremedlem fremmet forslag om «Kilden» som nytt navn, mens ett 
medlem foreslo å beholde nåværende navn. 
 
Landsstyret ønsker ikke å gå nærmere inn på bladets innhold, men ber 
ledergruppen, sammen med redaktør for bladet, arbeide videre med endringer 
av bladets form og innhold i tråd med de ideer som er skissert.  

 
  Vedtak: 

Landsstyret er gjort kjent med det arbeid som er gjort i forbindelse med 
navneendring på Misjonsblad for Israel og de ulike forslag som er kommet inn, 
og slutter seg til administrasjonens vurderinger og forslag. Misjonsblad for 
Israel vil fra og med nummer 1/2017 hete FØRST, med undertittel: Organ for 
Den Norske Israelsmisjon. 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer 

 

LS 16.05.13. Reformasjonsjubileet 2017. Markeringer og arrangement 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra generalsekretæren med forslag til mulige tiltak 
 
  Vedtak: 

Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med planer om markeringer i 
forbindelse med reformasjonsjubileet 2017 i henhold til fremlagt forslag og 
landsstyrets prioriteringer. Landsstyret ber administrasjonen forberede en 
uttalelse om «Luther og jødene» til drøfting på neste møte og presentasjon for 
Rådsmøtet 2017. Uttalelsen vedtas endelig i LS 17.01. (holocaustdagen). 

 
 
LS 16.05.14. Budsjettrammer 2017 
 
  Sakspapir: 

Notat fra generalsekretæren med oversikt over særskilte tiltak i 2017 og 
forslag til fordeling. 

 
  Vedtak: 

1. Landsstyret fastsetter foreløpig budsjettramme 2017 i henhold til 
administrasjonens forslag med et inntektsmål på kr. 21 mill. Kostnadene 
fordeles likt mellom budsjettets hovedgrupper: Internasjonalt arbeid, 
personalkostnader Norge og driftskostnader Norge. Det forutsettes 
budsjett i balanse 

2. Landsstyret vil komme tilbake til videre budsjettvedtak i sitt neste møte. 

 
 


