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LANDSMØTEPROGRAM
Torsdag 28.juni:
15.00:
16.00:
18.00:
19.00:
21.00:

Innkvartering og velkommen
Konstituering av landsmøtet. Forhandlingsmøte, del 1
Middag
Kveldsmøte, tale ved Avi Snyder
Shalomkro. Samtale med landsstyrets medlemmer

Fredag 29.juni:
08.00:
08.30:
09:30:
10:30:
13.00:
14.00:
16.30:
19.00:
21.00:

Morgenbønn
Flexifrokost
Morgensamling – undervisning ved Rolf Gunnar Heitmann
Forhandlingsmøte, del 2
Lunsj
DNI-talks (korte seminar om viktige arbeidsområder).
Helgemåltid
Kveldsmøte, tale ved Tor Arne Grimstad
Shalomkro + Konsert ved Carl-Jørgen Bakke

Lørdag 30.juni:
08:00:
08.30:
09.30:
12.30:
13.30:
17:30:
19.00:
21.00:

Morgenbønn
Flexifrokost
Morgensamling og bibeltime, undervisning ved Avi Snyder
Lunsj
Misjonstivoli og misjonsløp
Middag
Kveldsmøte, tale ved Avi Snyder
Shalomkro + ﬁlm

Søndag 1.juli:
08:30:
09:00:
10:00:
12:30:
14.00:

Morgenbønn
Flexifrokost
Morgensamling og bibeltime, undervisning ved Avi Snyder
Avslutningslunsj
Familiegudstjeneste, Rolf Gunnar Heitmann og Svein Granerud

DAGSORDEN, LANDSMØTE 2018

Forslag til dagsorden
Del 1 (torsdag)
Åpning ved fungerende leder av landsstyret, Svein Granerud
LM 2018.01. Konstituering
LM 2018.02. Godkjenning av innkalling og dagsorden
LM 2018.03. Landsstyrets toårsmelding. Innledning ved landsstyrets leder.
LM 2018.04. Landsstyrets toårsregnskap og revisors rapporter
LM 2018.05. Protokollkomiteens innstilling

Presentasjon av kanditater til landsstyre og nominasjonskomite

Del 2 (fredag):
LM 2018.06. Valg av landsstyrets leder
LM 2018.07. Valg av landsstyrets medlemmer
LM 2018.08. Den Norske Israelsmisjons organisasjonsmodell og personalstruktur
•

Proﬁlforedrag ved generalsekretæren

•

Samtale i grupper og plenum

LM 2016.09. Endringer i møtefrekvens for landsmøter og rådsmøter
Innføring av prøveordning
LM 2018.10. Valg av varamedlemmer til landsstyret
LM 2018.11.

Valg av nominasjonskomité

LM 2018.12. Valg av protokollkomité
LM 2018.13. Valg av revisor

LM 2018.01
KONSTITUERING,
JFR. GRUNNREGLENE § 3.4A
Ordstyrer:
Varaordstyrer:
Sekretær:
Referenter:

Odd Bjarne Skogestad
Kristoﬀer Eknes
Paul Odland
Guro Kvakestad og Ellen Raen

Protokollunderskrivere og tellekorps: Forslag fremmes i møtet

LM 2018.02
GODKJENNING AV INNKALLING OG
DAGSORDEN JFR. GRUNNREGLENE § 3.7.
Innkalling til Landsmøte 2018 har skjedd i henhold til grunnreglenes bestemmelser, § 3.7, og
formidlet gjennom Først nr. 1/2018
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden i henhold til landsstyrets forslag.

LM 2018.03
LANDSSTYRETS TOÅRSMELDING
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner landstyrets toårsmelding for perioden 2016 - 2017

LANDSSTYRETS TOÅRSMELDING
I henhold til Grunnreglenes §§ 3.3 og 4.2 g) legger landsstyret med dette frem sin rapport for
årene 2016 og 2017.
Landsstyret har lagt verkt på å lede og utvikle Den Norske Israelsmisjon (DNI) i tråd med
organisasjonens visjon og formål, og etter den strategiplan som er vedtatt for perioden 2010-2020.
Vår visjon er at det jødiske folk skal bli et messiansk folk ved troen på Jesus som Messias, frelser
og Herre.
Vår misjon er å dele evangeliet med det jødiske folk, gjennom ord og handling. Dette vil vi gjøre i
respekt og med ydmykhet, men samtidig med frimodighet: Evangeliet er for «for jøde først». Derfor er vårt oppdrag: Evangeliet tilbake til jødene.
Vår organisasjon er det redskap som skal til for å virkeliggjøre vår misjon og vårt formål:
• Vekke: Vekke til ansvar for jødene
• Vitne: Forkynne evangeliet for dem
• Vise: Vise dem kristen kjærlighet

1.

Landsmøtet 2016

Det 34. landsmøtet ble holdt på Nordhordland folkehøyskole på Frekhaug 29. juni – 3. juli 2016.
Hovedtemaet for sommerstevnet og landsmøtet var #Veien. Temaet ble belyst ut fra ulike
perspektiv:
a)
Jesus er den jødiske vei til Gud. ”Ingen kommer til Far uten gjennom meg”, sa han til
sine jødiske disipler (Joh. 14,6). Det er som jødenes «vei» og Messias han også er
blitt Frelser og «vei» for folkeslagene.
b)
Den første menigheten av jesustroende jøder ble kalt «Veien» (Apg. 19,9 og
23. 24,14) Den messianske bevegelse i dag og jesustroende jøder verden rundt,
representerer kontinuiteten av jødiske nærvær i Guds menighet på jord. Derfor vil
DNI i særlig grad støtte, synliggjøre og vise solidaritet med denne gruppen i deres liv
og tjeneste for Israel og verden.
c)
Landsstyret la frem konklusjonene i en omfattende veivalgsprosess som ble
gjennomført i landsmøteperioden: «DNI 2030». Dokumentet ble underbygget av
proﬁlforedrag om «Veien mot 2030». Landsmøtet ble gitt anledning til å kommentere
og gi innspill til landsstyret i den videre oppfølging og implementering av de veivalg
som er foreslått.
272 (2014: 224) var påmeldt og deltok på sommerstevnet/landsmøtet, hvorav ca 50 barn. I tillegg
var det god oppslutning fra lokalbefolkningen til bibeltimer, kveldsmøter og konsert. Ved forhandlingsmøtet var det 148 stemmeberettigede (2014: 113).
Yoel ben David og Shmuel Aweida var israelske gjester og talere under landsmøtet, i tillegg til
organisasjonens egne ansatte.
Misjonærinnvielse er alltid et høydepunkt. På dette landsmøtet ble Marit og Bradley Long innviet til
misjonærer. Sammen med barna Ruben, Maria Soﬁa og Benjamin skal de bo og tjene ved
Immanuelkirken i Tel Aviv

2.

Rådsmøter

Det har vært innkalt til to rådsmøter i perioden.
12. februar 2016 ble det arrangert et ekstraordinært og utvidet rådsmøte i anledning veivalgsprosessen,
26. januar 2017 ble det holdt ordinært rådsmøte i Fagerborg menighetshus, Oslo, der to sentrale
hovedtema stod i fokus:
a) Innsamlingsarbeid og ﬁnansiering. Landsstyret hadde møte i etterkant, og drøftet blant
annet målsettinger og suksesskriterier i arbeidet
b) Strategi for rekruttering, oppfølging og utvikling av DNIs ambassadørtjeneste og frivillige
medarbeidere.
Landsstyret har besluttet at fremtidige ordinære rådsmøter legges i tilknytning til DNIs
sommerstevner.

3.

Landsstyrets arbeid

Landsstyret har i perioden hatt følgende sammensetning:
Styreleder:
Bjørn Theodor Hesselberg (2016-18)
Nestleder:
Svein Granerud (2016-20)
Styremedlemmer:

Bjørn Lauritzen (2014-18)
Svein Lilleaasen (2014-18)
Randi Holm Myking (2014-18)
Anne Margrethe Lund (2016-20)

Varamedlemmer:

Paul Eknes (2016-18)
Helge Standal (2016-18)
Oddfrid Morken (2016-18)

Ansattes representant: Paul Odland
(vara: Odd Bjarne Skogestad)
Landsstyrets leder ba om fritak fra vervet som styreleder høsten 2017 på grunn av sykdom. Han
har heller ikke kunnet møte i landsstyret etter dette. Nestleder har siden september 2017 vært
fungerende styreleder, mens Paul Eknes har møtt som fast styremedlem.
Bjørn Theodor Hesselberg døde 13. januar 2018, og ble gravlagt fra en fullsatt Værnes kirke en
uke senere. (Se eget minneord)
Landsstyret har i perioden hatt 11 møter (6+5) og behandlet 154 saker (92+62). Flere saker har
vært behandlet over tid i ﬂere møter, og slik hatt hovedfokus i landsstyrets arbeid:
3.1.

Veivalgsprosessen

En prosjektgruppe med konsulent Jan H. Heitmann som leder, har på oppdrag fra landsstyret
utarbeidet forslag til veivalgstrategi under overskriften «DNI 2030». Arbeidet startet i 2015.
I prosessen har det blitt arrangert to nasjonale og ﬂere regionale strategisamlinger. Gruppens
arbeid og landsstyrets anbefaling ble fremlagt for landsmøtet 2016.
Etter landsmøtet har landsstyret og DNIs administrasjon arbeidet kontinuerlig med implementering

av de anbefalinger og tiltak som er foreslått. Det gjelder blant annet
•
•
•
•
•

Personal- og kommunikasjonsstrategi
Omdømmebygging
Organisasjonsmodell, struktur og kultur
Frivillighetsstrategi og strategi for nettverksbygging
Instrumentelle mål og handlingsplaner

Forslag til organisasjonsmodell, inklusiv personalstrategi og beslutningsorganer/-nivåer presenteres for landsmøtet 2018.
3.2.

Misjonsstrategi

Basert på utførlige rapporter fra stedlig representant i Israel og innspill fra øvrige medarbeidere og
samarbeidspartnere, har landsstyret ved ﬂere anledninger drøftet viktige misjonsstrategiske spørsmål, blant annet
•
•
•
•

bemanningsbehov og personalstrategi for utsendinger, volontører og lokalt ansatte,
eiendomsforvaltning, ressursbruk og fremtidige investeringer,
prioriterte satsingsområder,
partnerskap og samarbeidsmodeller /-kriterier.

3.3.

DNIs engasjement i forsoningsarbeidet

Et utvalgt, nedsatt av landsstyret, ﬁkk i oppdrag å utarbeide en betenkning om DNIs engasjement
i forsoningsarbeid i Midtøsten i lys av DNIs visjon og formål, samt gi praktiske råd om hvordan et
slikt arbeid kan og bør materialiseres.
Utvalget konkluderte med at forsoningsarbeid mellom israelere og palestinere, jøder og arabere,
er en legitim og viktig del av DNIs arbeid, og i tråd med DNIs visjon og formål. Utvalget ga imidlertid en ﬂertalls- og mindretallsinnstilling når det gjelder praktiske konsekvenser og tiltak. Dette er
dels begrunnet i hvilken rolle DNI skal spille og på hvilket teologisk grunnlag DNI kan være fasilitator, moderator og/eller aktiv deltaker i forsoningsprosesser. Landsstyret har bedt om at det utarbeides alternative modeller til hvordan DNIs forsoningsarbeid skal videreføres, særlig programmet
BridgeBuilders.
3.4.

Misjonsstrategiske samtaler

I tillegg til sakene som er nevnt ovenfor, har landsstyret hatt følgende misjonsstrategiske samtaler
på sin dagsorden. I et par av sakene har styret benyttet ekstern kompetanse:
a)

c)
d)
e)

Fokus på DNIs oppdrag: Evangeliet tilbake til jødene. Hva betyr «evangeliet»
i denne sammenheng?
Nostra Aetate, artikkel IV. Uttalelse fra Vatikanets kommisjon om forholdet mellom
Kirken og det jødiske folk, med særlig vekt på missiologiske implikasjoner
«Posisjonsstrategi» og merkevarebygging
Styreseminar om målstyring og suksesskriterier. Magne Supphellen deltok
DNIs møte med kristen ungdomskultur. Rolf Kjøde deltok

3.5.

Øvrige saker

b)

Landsstyret har blant annet behandlet følgende saker i tillegg til det som er nevnt ovenfor:
•
Utbyggingsprosjekter i tilknytning til Ebenezerhjemmet og Beit Eliahu senter i Haifa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablering av undervisningstilbud / bibelskole i Israel for norsk ungdom
Storbysmisjon i Tel Aviv og etablering av kafé i tilknytning til Immanuelkirken
Eiendomsutvikling i tilknytning til DNIs eiendom i Stavanger (Nedre Dalgate)
DNIs samarbeid med den norske kirke lys av kirkemøtevedtaket om
ekteskapsforståelse og ansettelsespraksis
Navneendring av vårt hovedorgan Først (Misjonsblad for Israel) og vårt
organisasjonsnavn
Samordning av nasjonale arrangement (sommerstevne, landsmøte/rådsmøte,
arbeidermøte og ambassadørsamling
Reformasjonsjubileet
DNIs 175års jubileum og 70års jubileet for DNIs arbeid i israel (2019)
Reviderte retningslinjer for nominasjonskomiteen
Samarbeidsplattform for Samarbeidsråd for lutherske barne- og
ungdomsorganisasjoner (SBU)
Mentorordninger i DNI / return2sender
Medlemskriterier
Implementering av EUs personvernforordning (GDPR)

Landsstyret har – i motsetning til tidligere - ikke gjennomført studietur i perioden.
Alle landsstyrets protokoller, med unntak av konﬁdensielle saker, er tilgjengelig på DNIs
hjemmeside: https://www.israelsmisjonen.no/om-oss/organisasjon/ls/protokoller

4.

Arbeidet i Israel

Det har vært store endringer i stab og rollefordeling i perioden. Familien Rasmussen avsluttet sin
tjeneste ved Immanuelkirken i Tel Aviv sommeren 2016, og ble erstattet av familien Long.
Helene og Andreas Johansson avsluttet sin tjeneste sommeren 2017, og returnerte til Norge
sammen med barna Lydia, Lilly og Yael etter seks års tjeneste. Andreas har vært stedlig
representant for DNI i Israel.
Endringer i staben har medført endringer i ledelsesstrukturen. Tor Arne Grimstad er ansatt som
administrativ leder, mens John Sode-Woodhead er ansatt som misjonsrådgiver og nettverksbygger, etter å ha vært engasjert i en prosjektstilling siden våren 2016. De overtar begge deler av
stedlig representants funksjon. Sammen med generalsekretæren utgjør de lederteamet for
arbeidet i Israel.
DNIs bygninger i Israel krever kontinuerlig og betydelig vedlikehold. Dette skyldes både
bygningenes alder/konstruksjon og ytre påvirkning/klimaforhold. Uforutsette hendelser som krever
umiddelbare tiltak og reparasjon, krever ekstra bevilgninger og påvirker slik DNIs økonomi. Det er
utarbeidet oversikt over fremtidige vedlikeholdsbehov, men det bør også opprettes et
vedlikeholdsfond.
4.1.

Immanuel Ministries (IM)

Storbymisjon knyttet til Immanuelkirken i Tel Aviv er et samarbeidsprosjekt med seks andre
misjonsorganisasjoner: Den danske Israelsmission, Den færøyske Israelsmisjon, Finnish
Lutheran Overseas Mission / Såningsmannen, Evangeliumsdienst für Israel (Stuttgart), Jews for
Jesus (Israel) og Källan (Sverige). Bodil Skjøtt fra Danmark er styreleder.
Organisasjonen Apple of His Eye (LCMS/USA) er assosiert partner, og vil arbeide for et nærmere
samarbeid med IM.

IM har hatt fokus på hvordan vi kan bygge en lokal menighet og nå storbyens befolkning. Det har
vært arbeidet både med Immanuelkirkens visjon, strategi og gudstjenesteform. Videre har det vært
satset på å bygge opp et stabilt menighetsråd som i størst mulig grad tar ansvar for menighetens
virksomhet.
IM har også initiert et kaféprosjekt med sikte på å nå ﬂere lokale israelere. Dette vil i tilfelle
innebære en del ombygging av kirkens bakgård, inkl. kjøkken og sanitæranlegg. En egen arbeidsgruppe er nedsatt for å arbeide videre med planene. Prosjektet vil først bli iverksatt når ﬁnansiering foreligger.
Juan Onasis avsluttet i 2017 sin tjeneste som leder for «Åpen kirke» etter gradvis nedtrapping.
Han har ﬂyttet til Ebenezerhjemmet i Haifa. Eti Zadok sluttet i stillingen som DNI-administrator i Tel
Aviv i 2016 (deltids stilling). Administratorstillingen og ansvaret for åpen kirke ble slått sammen til
én stilling, og Dan Herman ble ansatt (Han sluttet i stillingen i 2018, og ble erstattet av norskisraelske Sara Lazarus).
4.2.

Beit Eliahu senter

Beit Eliahu senter rommer menighetslokaler, leiligheter og kontorer for Beit Eliahu menigheten og
DNIs stab. Den voksende Beit Eliahu menigheten er hovedbruker av lokalene. Kirkesalen er noe
ommøblert/utvidet for å møte menighetens behov, men det er fortsatt behov for større møtelokale
til sabbatsgudstjenestene. DNI yter fast økonomisk tilskudd til menigheten, og subsidierer i tillegg
husleie for bruk av lokalene og leilighet for pastor.
Lokalene leies også ut til andre menigheter, og benyttes til konferanser og møter i regi av ulike
nettverk og organisasjoner knyttet til den messianske bevegelse i landet.
Det har i perioden vært arbeidet videre med evt. påbygg av Beit Eliahu senter, og i den sammenheng en behovsanalyse både for menigheten, den messianske bevegelse og DNI. Det er ikke
fattet noen beslutning i saken.
4.3.

Ebenezerhjemmet

Ebenezerhjemmet er både en bygning og en virksomhet.
Bygningen eies juridisk sett av Det
Lutherske Verdensforbund, og disponeres av Den Norske
Israelsmisjon. Det er derfor inngått leieavtale mellom LVF/
DNI og «stiftelsen» (amuta) Ebenezerhjemmet som er
ansvarlig for å drive aldershjemmet og annen virksomhet
knyttet til hjemmet.
Styret for virksomheten har i perioden vært særlig opptatt
av å møte myndighetenes krav til videre driftstillatelse,
også for de beboere som er pleietrengende. Dette vil
kreve bygging av egen sykehjemsavdeling. Et omfattende
arbeid med forundersøkelser for bygging og ﬁnansieringsløsninger er iverksatt. Det er utarbeidet et kostnadsestimat
på kr. 50 mill. Landsstyret i DNI har bedt om at full ﬁnansieringsplan er på plass før byggearbeid iverksettes.
Leiv Roald Thu og generalsekretæren representerer DNI i
styret for virksomheten.

4.4.

Caspari Center (CC)

Caspari Center har i tillegg til kurs og konferanser – både for lokale ledere og internasjonale
studenter – intensivert arbeidet med online undervisning både på russisk og hebraisk. Norea
Mediemisjon i Norge er rekruttert som ny partner. Gjennom dette samarbeidet utvikles nå et nytt
internettbasert kurs for søkende israelere og nye troende, der en i særlig grad tar opp de spørsmål
nye troende møter i israelsk/jødisk kontekst. Programmet er basert på intervjuer og vitnesbyrd.
Det ﬁnnes i dag en rekke opplæringstilbud til messianske jøder. Det er derfor viktig for CC å ﬁnne
sin nisje blant alle tiltakene og initiativene. CC har vært opptatt av å styrke den hebraisk-språklige
delen av virksomheten både i styre og stab. Den messianske pastoren Howard Bass er derfor rekruttert som nytt styremedlem. Styret består ellers av Jim Galvin (leder/USA), Bill van Loon (USA),
Magnus Riska (Finland), Per Reinert Eriksen (Norge) og generalsekretæren.
4.5.

Machaseh

Etter noe usikkerhet knyttet til lokalisering og leieavtaler, har Machaseh funnet faste og tjenlige
kontorlokaler sentralt i Jerusalem, i nært samarbeid med en av de messianske menighetene.
Machaseh hjelper dem som trenger det mest: Rusavhengige og voldsutsatte, fattige og holocaustoverlevende.
DNI yter et fast årlig bidrag til virksomheten, og har inngått avtale om å sende volontører etter
behov. DNI og Machaseh har også inngått avtale med den ﬁnske organisasjonen One Way, som
støtter Machaseh med volontør og bo-mulighet for klienter.
Andreas Johansson er norsk representant i styret for Machaseh
4.6.

Musalaha

Partnerskapet med Musalaha er dels knyttet opp til programmet BridgeBuilders, dels til en mer
generell samarbeidsavtale. Den økonomiske støtten har i perioden blitt trappet ned. Musalaha har
vært en hovedsamarbeidspartner på freds- og forsoningsarbeid. Landsstyret ønsker å se nærmere
på ulike modeller for hvordan dette arbeidet kan drives videre mest mulig eﬀektivt og kostnadsbesparende.
4.7.

Øvrige samarbeidspartnere

DNI er engasjert i en rekke nettverk og samarbeidstiltak i Israel, i tillegg til de som er nevnt ovenfor:
•
Den Evangeliske Allianse i Israel (EAI).
EAI arbeider med kristne minoriteters rettigheter. I perioden har dette særlig
omfattet trossamfunns vigselsrett. Andreas Johansson og Johns Sode-Woodhead
har representert DNI i EAIs styre og utvalg.
•
Jerusalem Institute of Justice. (JIJ)
JIJ arbeider særlig med menneskerettighetsspørsmål, inkl. trosfrihet, både på
israelsk og palestinsk side. JIJ har også fokus på bekjempelse av antisemittisme og
de-legitimering av Israel som jødisk nasjon
•
FirstFruits
DNI har innledet kontakt med FirstFruits og dets leder, Mordechai Wiseman, med
sikte på å styrke fagpersonell og yrkesgrupper i det å leve det kristne liv på arbeids
plasser og i samfunnet, samt bistå messianske gründere og entreprenører til å
etablere og utvikle bærekraftig virksomhet
•
Bibelselskapet i Israel
Det har vært nær kontakt med Bibelselskapet i Israel om bibeldistribusjon, særlig ut

•

•

•

5.

fra Immanuelkirken. Bibelselskapet har også, gjennom sin ﬁlial i Tel Aviv deltatt som
observatør på styremøter i Immanuel Ministries. Det palestinske bibelselskapet er
samarbeidspartner i BridgeBuilders
Studentlagsbevegelsens i Israel (FCSI)
Det er tatt initiativ til nærmere kontakt med FCSI med sikte på lederopplæring og
bistå unge i overgangen fra studentliv til ulike profesjoner.
House of Light
Det har vært møter med House of Light (Anis Barhoum) for å sondere mulige samarbeidsmodeller knyttet til fengselsarbeid og Kings Kids.
Arabiske menigheter
DNI har i perioden hatt kontakt med ulike arabiske menigheter og pastorer. Dette
gjelder blant annet «Seeds of Hope» / Tass Saada (Jeriko), Immanuelkirken / Nihad
Salman (Betlehem) og «Livets brød» / Elias Said (Haifa)

Annet internasjonalt arbeid

Selv om det meste av DNIs ressurser – både personell og økonomi – anvendes i Norge og Israel,
ønsker vi en tydelig tilstedeværelse også i Europa. Også her er vårt arbeid i hovedsak knyttet topp
mot samarbeidstiltak.
5.1.

Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE)

Generalsekretæren er europeisk koordinator for LCJE. I den sammenheng hadde han ansvar for
den europeiske konferansen i Berlin i august 2017. Konferansen samlet over 80 deltakere fra 12
ulike land, med hovedtema knyttet til reformasjonsjubileet. Konferansen som holdes hvert 4. år var
preget av fornyelse både i form, innhold og deltakelse.
Generalsekretæren deltok også, sammen med daglig leder i R2S, Linda Ekerhovd, på den
internasjonale lederkonferansen i regi av LCJE i mai 2017. Konferansen ble holdt i Danmark.
Begge holdt foredrag under konferansen.
5.2.

Gisle Johnson Institiuttet, Ungarn (GJI)

Geza Endreﬀy er daglig leder for virksomheten knyttet til GJI. I denne egenskap deltar han også
aktivt i Israel Forum, et samarbeidsforum for 10 organisasjoner som arbeider for Israel/jødene.
Endreﬀy deltar også i misjonsgrupper / missiologiske nettverk og underviser i GT på en bibelskole.
Det har vært avholdt styremøte i GJI, men det viser seg vanskelig å etablere et funksjonelt styre
som er tett knyttet til kirkeledelsen. Organisasjonsformen for GJI bør derfor evalueres.
5.3.

Jews for Jesus, Ukraina (JfJ)

JfJ driver et omfattende evangeliseringsarbeid i Europa, under ledelse av Avi Snyder. DNI
gir lønnsstøtte til Arne Tafjord (Odessa) som er administrativ leder for virksomheten i de russisk-språklige områdene. Det rapporteres stadig om mange som kommer til tro gjennom denne
virksomheten
5.4.

WordRus (WR)

WR var tidligere nært knyttet til den lutherske amerikanske organisasjonen Apple of His Eye, men
er nå selvstendig og har endret navn. Organisasjonen ledes av Alexey Shepelev, bosatt på Krim.
WR driver web-radio med støtte fra DNI, og utgir i tillegg avis og andre publikasjoner. DNI og WR
har også samarbeidet om ulike seminarer, men det har ikke vært gjennomført slike tiltak i
perioden.

5.5.

Romania

Menigheten «Israels Messias» gikk delvis i oppløsning i perioden, men arbeidet er fornyet og fortsetter gjennom regelmessige sabbatsmøter, husfellesskap og utadrettet virksomhet under ledelse
av Florin Suicu. Det er også god kontakt med jødiske grupper og andre messianske menigheter i
Romania.
5.6. Sverige
Vår samarbeidspartner i Sverige, Källan, har nå overtatt alt ansvar for egen innsamlings og distribusjonsvirksomhet. DNI er derfor ikke lenger involvert i økonomisk støtte eller transaksjoner til
prosjekter. Källan har valgt Immanuelkirken som ett av sine hovedprosjekt.
Andreas Johansson er styremedlem og deltidsansatt i Källan. Han er også valgt styremedlem i
organisasjonen Shalom över Israel.

6.

Arbeidet i Norge

Det har vært store utskiftninger av sentrale stillinger også i Norge i denne toårsperioden. Dermed
har noe arbeid gått til å sette seg inn i organisasjonen, dens kultur, teologi og de folkene som er
engasjert i DNI. DNI har fått ny assisterende generalsekretær, ny daglig leder i return2sender og
ny informasjons- og innsamlingsleder.
I tråd med toårsmeldingen fra 2016, har arbeidet i Norge fokusert videre på implementering av
veivalgsprosessen. Det viser også sakslisten til landsmøtet. Særlig har arbeidet i Norge jobbet
med organisasjonsmodell, personalstrategi og kommunikasjonsplattform. Vi har også lagt vekt på
en aktiv møtevirksomhet, forsamlings- og menighetsavtaler, nettverksbygging og kompetanseutvikling.
Den økonomiske situasjonen for 2017 var også krevende. Vi iverksatte ulike tiltak, slik at vi også i
neste toårsperiode kan være en oﬀensiv organisasjon og bevegelse. Det har vært krevende å ha
et så stramt budsjett i den omstillingsfasen DNI står overfor.
6.1.

Turnéer

Det har vært arrangert ﬁre turnéer i denne toårsperioden.
Våren 2016: Lena Levin. Deltok på bl.a. kvinneweekend.
Høsten 2016: Alec Goldberg, nasjonal leder ved Caspari Center. Goldberg hadde møter i Sørlandet krets, TeVeBu, Bergen og Oslo-Akershus krets. Det ble arrangert 11 møter på denne turnéen.
Våren 2017: Shmuel og Bjørg Aweida. Aweida besøkte Trøndelag krets, Møre og Romstad krets,
Sørlandet krets. Deltok på ungevoksne-weekend på Bjorli, i tillegg til ﬁre møter.
Høsten 2017: Shmuel og Bjørg Aweida. Sørlandet og Stavanger krets. 8 møter pluss ei møtehelg.
Undervisning på Lundeneset vgs.
6.2.

Ambassadører og frivillighet

DNI har mange aktive ambassadører og frivillige medarbeidere. I denne toårsperioden er det blitt
arrangert en nasjonal ambassadørsamling, samt ﬂere regionale i regi av kretsene. Det ble arrangert en ambassadørtur til Israel i 2017, hvor generalsekretær og assisterende generalsekretær var
reiseledere.

DNI ønsker å ivareta frivilligheten i organisasjonen. Derfor har vi ansatt Ellen Raen som ambassadørkoordinator i løpet denne toårsperioden. Raen har som sin hovedoppgave å ivareta og utvikle
ambassadørkonseptet for organisasjonen, og bistå kretsene i dette arbeidet. En handlingsplan for
ambassadørvirksomheten er påbegynt.
DNI har også «ansatt» tidsgivere. Dette er personer som gir av sin arbeidstid. Bjørn Lauritzen har
inngått en kontrakt, hvor han gir 25% av sin arbeidstid til DNI. Tidsgivere er medarbeidere som
ikke får lønn, men som inkluderes i medarbeiderfellesskapet og inviteres til arbeidermøter o.l.
I denne toårsperioden ble vi dessverre nødt for å legge ned én av våre to bruktbutikker. Mamilla
Frekhaug sine lokaler ble for dyre å leie i forhold til inntektene. Vi er takknemlig for alle frivillige
som har gjort en stor innsats for bruktbutikken på Frekhaug, og gleder oss over at deres
engasjement nå er blitt til en ny forening. Mamilla på Danmarksplass har mange frivillige medarbeidere, som gjør en stor og verdifull innsats for misjonen. De har i denne toårsperioden fått
egen Facebook-side, og annonserer diverse varer der.
Vi har ﬂotte kretsstyrer som bruker betydelig tid på å realisere organisasjonens visjon i Norge.
Kretsstyrene administrerer og koordinerer weekender, lotteri, basarer, møtevirksomhet og
arrangementer rundt om i landet vårt. Det er en uvurderlig innsats som blir lagt ned i kretsstyrearbeid. Assisterende generalsekretær har i denne toårsperioden besøkt samtlige kretsstyrer minst
en gang.
6.3.

Samarbeidsmenigheter

I denne toårsperioden har DNI fortsatt samarbeidet i SMM, Samarbeid menighet og misjon. Vi har
mange gode samarbeidsmenigheter i Den norske kirke. Samtidig merker vi at enkelte menigheter
ikke ønsker samarbeid med DNI. Vi bruker de talerstolene vi får, og derfra underviser og forkynner
vi om vårt felles ansvar om å gi evangeliet tilbake til jødene.
DNI har i denne toårsperioden begynt en større oﬀensiv inn mot frimenigheter og bedehusforsamlinger. Vi ønsker å starte misjonsavtaler med disse forsamlingene, og bygge tette bånd med
dem. De ansatte i Norge har sammen laget en prioritert liste over forsamlinger vi ønsker å arbeide
med. For mange av forsamlingene er det nytt å skulle inngå et forpliktende samarbeid med en
annen organisasjon. Samtidig erfarer vi at gjennom samtaler, møtevirksomhet og kjennskap, er det
muligheter for å inngå samarbeidsavtaler. Dette arbeidet vil fortsette i neste toårsperiode.
Kirkemøtets vedtak om innføring av ny ekteskapsliturgi og full aksept av samkjønnet ekteskap
innebærer utfordringer i samarbeidet med Den norske kirke, særlig i forhold til stillingssamarbeid.
Det er i dag ansatt misjonsrådgivere i samtlige bispedømmer. Enkelte bispedømmer har vedtatt
kriterier for stillingsutlysning og ansettelse der ikke er anledning å vektlegge eller etterspørre samlivsform. DNI har reist saken i SMM sentralt, og sendt brev til Nord-Hålogaland bispedømmeråd
der vi ber om avklaring på om slike klausuler også gjelder samarbeidsstillinger. Det er ikke mottatt
avklarende svar på vår henvendelse.
6.4.

Tettere samarbeid i staben

I denne toårsperioden har avdelingen i Norge satset på å ha et nærmere og tettere samarbeid.
To ganger i måneden har misjonssekretærer, ambassadørkoordinator, daglig leder for R2S, informasjons og innsamlingsleder og assisterende generalsekretær Skype-møter. Møtene brukes til å
bygge kollegialt fellesskap, og til å drøfte ulike sider ved DNIs arbeid. Handlingsplanen for ansatte
er et viktig dokument for disse møtene.

DNI har i denne toårsperioden ﬂyttet det årlige arbeidermøte for alle ansatte til to dager før
Sommerstevnet. Tidligere ble arbeidermøte arrangert på høsten. På den måten treﬀer de ansatte i
Norge de ansatte i Israel, samtidig som det innebærer reduserte kostnader. VI har i tillegg etablert
to arbeiderdager i året, hvor alle ansatte i Norge møtes i Oslo for strategisk samtale og inspirasjon.

6.5.

Kompetanseorganisasjon

DNI er en kompetanseorganisasjon. Vår kompetanse springer ut av visjonen – evangeliet tilbake
til jødene. I den toårsperioden som ligger bak oss har DNI Fagpanel blitt etablert. DNI Fagpanel
er satt sammen av mennesker med høy kompetanse og kredibilitet. De har alle en bakgrunn fra
DNI, og gjennom Fagpanelet ønsker vi å legge til rette for kompetanseoverføring mellom yngre og
eldre. Fagpanelet har vært samlet to ganger, hvor av den ene var et Fagforum.
6.6.

Norske nettverk og samarbeidspartnere

DNI deltar i følgende norske nettverk og organisasjoner:

7.

a)

Hvert år mottar DNI misjonsstøtte fra Sykepleierens Misjonsring og Lærernes
Misjonsforbund. DNI samarbeider med LMF om enkelte møter, og Elisabeth Levy
deltar på deres landsmøte med undervisning.

b)

Det er inngått samarbeidsavtale med Norea Mediemisjon om prosjektstøtte til
Caspari Center, i første omgang for en periode på 3 år.

c)

DNI er stifter og medeier i paraplyorganisasjonen Hjelp Jødene Hjem (HJH), og har
siden starten i 1990 hatt fast styrerepresentasjon. Generalsekretæren er for tiden
styremedlem. Sammen med landsstyrets medlem Randi Holm Myking har han også
møtt i HJHs representantskap. Høsten 2017 deltok generalsekretæren på studierei
se til Israel i regi av HJH, og møtte da en rekke representanter fra HJHs prosjekter,
samt leder for Knessets komite for diaspora-jøder, immigrasjon og absorbsjon.

d)

Øvrige nettverk der DNI er medlem eller deltar:
•
Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (Norme). Daglig leder i return2sender
har vært styremedlem i perioden
•
Samarbeidsråd for Menighet og Misjon (SMM), jfr. pkt. 6.3.
•
Kristen-Norges innkjøps- og forsikringsfellesskap (KNIF)
•
RoB, Institutt for Sjelesorgs ressurs- og beredskapsteam
•
Collegium Judaicum. Teologisk forum for judaistikk
•
Felleskomiteen for Israel
•
Bibelselskapet
•
Egedeinstituttet
•
Kristelig Pressekontor (KPK)
•
Tro og Medier (tidl. Familie og Medier)
•
Menneskeverd
•
Preik.tv

Promotering, vervekampanjer og økonomi

DNI har i perioden lagt vekt på større synlighet og tydelighet i vår proﬁlering og promotering. Det
er satt konkrete handlingsmål som har vært styrende for virksomheten, og iverksatt tiltak i tråd
med dette.

7.1.

Sosiale medier.

DNI har i perioden gjort hjemmesiden mer brukervennlig og kompatibel til smart-telefon. Artikler og
informasjon er også lagt ut regelmessig, særlig med sikte på å koordinere informasjon og
kampanjer.
DNI har valgt facebook som vårt primære sosiale medium. Ukentlig legges det ut informasjon der
organisasjonens arbeid, nyheter, aktiviteter og kampanjer promoteres. Et par kretser har også fått
tilgang til egen facebook-side under DNI der de kan informere om lokale tiltak og
kommunisere direkte med medlemmer og støttespillere. Facebook er i så måte et godt alternativ til
avisannonser.
7.2.

Aviser, radio og TV

DNI reduserer omfanget av proﬁleringsannonser i aviser, og satser heller på artikler og leserinnlegg, særlig i den kristne dagspressen. Andakter, Intervjuer og annonsering gjennom kristne
radiokanaler (Norea, Radio 3,16) og TV-stasjoner (TV Visjon Norge, kanal 10 og Preik-TV) har
vært benyttet, men det er vanskelig å måle resultatet av dette.
7.3.

Produksjoner

Kort-ﬁlmer som presenterer de ﬂeste av våre prosjekter og samarbeidspartnere har vært produsert
i perioden. De er blant annet tilgjengelige på vår hjemmeside, og benyttes i vår møte- og informasjonsvirksomhet.
Ny og bedre oversikt over DNIs prosjekter (programmer), er også utarbeidet. Vi samler vårt
misjonsarbeid i 4 hovedkategroier, symbolisert gjennom greiner på et tre.: Solidaritet, diakoni, fred
og forsoning og disippelskap.
7.4.

Vervekampanjer

Ulike vervekampanjer er iverksatt i perioden. Våren 2016 og høsten 2017 ble det iverksatt intensive kampanjer får å rekruttere faste givere – eller medvandrere som vi nå kaller det. Kampanjen
i 2017 fortsatte også inn i 2018. Målsettingen var 100 nye medvandrere. Resultatet ble 140, noe
som tilsvarer en årlig økning på kr. 400.000.
I forbindelse med endring av navn og layout på vårt hovedorgan, Først, ble det satt i gang
kampanje våren 2017 for å verve nye abonnenter. Målet var 500 nye abonnenter. Resultatet
viser at vi nådde halvveis. Abonnementstallet er stadig synkende, og det er nok de som alt har en
tilknytning til DNI som primært vil tegne abonnement. Det har derfor også vært en kampanje for å
verve mottakere av vår kvartalsvise, elektroniske nyhetsmail.
7.5.

Økonomi

Mens 2016 gav et driftsoverskudd for hovedkassen på kr. 2.9 mill., ﬁkk vi et underskudd i 2017 på
kr. 3,7 mill. Underskuddet skyldes i hovedsak nedgang i testamentariske gaver, eksterne bidrag,
forretningsinntekter og kompensasjon for merverdiavgift.
Landsstyret budsjetterte med et underskudd i 2017, og mente det var forsvarlig ut fra oppspart
egenkapital, ekstraordinære kostnader til investeringer og skifte av personell. En innmeldt og
forventet arv på ca kr.2 mill ble imidlertid ikke utbetalt, da skifteretten fant testamentet ugyldig.

Tidligere års overskudd har
bidratt til at DNI har kunnet
foreta nødvendige investeringer og sanere gjeld.
Egenkapitalen er dermed
styrket. På grunn av det
store underskuddet i 2017
er likevel
likviditeten anstrengt, og
landsstyret har måttet foreta strenge prioriteringer for
2018.
Øvrige kommentarer til
økonomien
•
Personlige gaver øker både i 2016 og 2017, både gjennom appellbrev og
medvandrere (fast givertjeneste), mens girovedlegg til andre publikasjoner viser
nedgang.
•
Gaver gjennom nettside, SMS og Vipps øker, og bør trolig tilrettelegges mer
•
Foreningsinntektene viser svak nedgang, mens kollektinntektene øker begge årene.
Det skyldes økt møtevirksomhet.
•
Kostnadssiden er relativt stabil både når det gjelder lønnskostnader, overføringer til
misjonsarbeidet og driftskostnader.

PERIODERAPPORT FOR LANDSRÅDET FOR
RETURN2SENDER 2016-2017
Ungdomsbevegelsen i endring
Perioden 2016-2017 har vært preget av endringer.
return2sender har gått fra å jobbe målrettet mot etableringsstøtte for å bli selvstendig
organisasjon til å endre kurs mot å styrke relasjonen til Den norske Israelsmisjonen. Høsten 2016
ble det ansatt ny daglig leder, og etter en vurdering sammen med landsrådet ble det bestemt å
nedprioritere satsingen mot å få etableringsstøtte. Å øke antall medlemmer var fortsatt viktig. I tillegg ble aldersgrensen for medlemskap hevet til 35 år med den hensikt at det kan bidra til å gjøre
overgangen for medlem i return2sender til Israelsmisjonen lettere.
En av begrunnelsene for å endre kurs var veivalgprosessen hvor et av satsningsområdene er
person i målgruppen 28 år og oppover. Å jobbe for at return2sender som selvstendig
organisasjon vil skape et større skille mellom Israelsmisjonen og R2S, en retning som ikke
samsvarer med veivalgprosessen. Fokuset ble heller å satse på hvordan bygge en bro mellom
unge engasjerte return2sendere og ambassadørene i Israelsmisjonen.
Siste del av perioden har vært preget av kompetanseoverføring og informasjonsarbeid i Norge.
Skoler og menigheter har hatt besøk av R2S og det har blitt arrangert MER-samlinger hvor målet
har vært å utdanne unge i blant annet tema som misjon til jøder og Midtøsten-konﬂikten. Samtidig
er det utviklet en mentorordning med den hensikt å utruste og utdanne den yngre genererasjon
med hjelp fra den eldre generasjon. Vi ser frem til fortsettelsen av mentorordningen og
kompetanseoverføring.

Landsrådets arbeid
Antall samlinger for Landsrådet: 2016: 4 møter, 2017: 2 møter. Disse har hovedsaklig vært i Oslo
utenom:
Sørlandet (ﬂyttet fra planlagt LR 2015)
Os (bli kjent-helg)
Bergen

Økonomi
2017 var et økonomisk utfordrende år for Israelsmisjonen og return2sender. I tillegg er årene hvor
det arrangeres BridgeBuilders høyere kostandsår enn år uten BB-programmet. Dette kunne vi
merke på økonomien 2017.
Det ble ikke arrangert ekstraordinær innsamling til BridgeBuilders i denne perioden, men på sommerstevnet ble det presentert et nytt konsept: Misjonsløpet. Løpet gav en inntekt på over kr 80
000,- øremerket til BridgeBuilders. Vi er godt fornøyd med resultatet og for sommerstevnet 2018
er målet kr 100,000, -.

Teamturer, volontørtjeneste og Israelsturer
Første del av perioden har landsrådet vært opptatt av videre satsing og tilrettelegging av teamturer av ulike art. Det er en god måte for å involvere unge mennesker direkte i evangelieformidling i en jødisk sammenheng. Videre i andre del av perioden var fokuset på å skape
engasjement i Norge ved å reise rundt og besøke skoler og menigheter, og på den måten få unge
mennesker involvert. Dette kom på bekostning for teamturer og Israelsturer.
Samarbeidet med Ungdom i Oppdrag Oslo med Israelsturer for unge voksne forsatte første del av
perioden. Men av ulike grunner ble det ikke gjennomført tur i 2017.
R2S har fortsatt å satse på volontørstillinger og i 2016/2017 var det 7 volontører. Vi ser at
volontørtjenesten fortsatt er populær.
Studieturer har ikke vært prioritert denne perioden.

BridgeBuilders
I år 2016 var det 10 års jubileum for BridgeBuilders. Dette ble markert med reunion for alle deltakere i Israel. Vi hadde håpet på bedre oppmøte, men for de 20 deltakerne som deltok var det et
viktig og godt møte.
Sommeren 2017 var det ny runde med BridgeBuilders med nye deltakere. I utgangspunktet skulle
del 1 av BridgeBuilders 2017/2018 skje i Jordan påsken 2017. Under et av planleggingsmøtene
høsten 2016 meldte Musalaha om vanskeligheter for å gjennomføre programmet i Jordan påsken
2017 grunnet ulike høytidsdager. Det ble derfor bestemt å gå tilbake til opprinnelig program hvor
del 1 er i Norge og del 2 i Jordan. Første uke i august 2017 møtte 7 nordmenn, 8 israelere og 8
palestinere til en ukes forsoningsleir på Furutangen leirsted i Rogaland. I forkant av BridgeBuilders
2017/2018 var det utfordrende å få nok deltakere, særlig av israelske deltakere. Vi bestemte derfor
å endre aldersgrensen fra 25 år til 30 år, samt antall deltakere. Det viktigste var balansert antall av
israelske og palestinske deltakere. Det kan meldes om suksessfulle dager på Furutangen, og vi er
takknemlig til alle frivillige som hjalp til for at det skulle bli en god uke for de israelske, palestinske
og norske deltakerne. Paul Odland og frivillige i Rogaland gjorde en fabelaktig jobb.
Det var planlagt en ekstern vurdering av BridgeBulders, men grunnet endring i stab ble det ikke
ferdig gjennomført. Det vil likevel bli gjort en vurdering etter BridgeBuilders 2017/2018, med vekt
på veien videre for forsoningsprosjekt i Israelsmisjonen.

Organisasjon
Medlemmer
Arbeidet med å rekruttere medlemmer har også preget 2016/2017. På stand på diverse festivaler
har hovedfokuset vært å rekruttere nye medlemmer. Dessverre ble oppfølging av eksisterende
medlemmene ikke fulgt opp i 2016, noe som resulterte i en nedgang i betalende medlemmer året
2017. Flere av medlemmene har ikke medlemskap på avtalegiro, og R2S er derfor avhengig av å
årlig sende ut påminnelse om betaling. For framtiden jobbes det med å få avtalegiro ved
opprettelse av medlemskap.

Lokal aktivitet
Vi har fortsatt fokus på å organisere frivillig aktivitet og drive opplysningsarbeid. På grunn av
ﬂytting av initiativtakere eller kontaktpersoner er to av tre lokallag blir lagt ned. Det gjelder R2S::
Melhus og R2S:: Bergen. R2S:: Oslo er fortsatt eksisterende og i november 2016 arrangerte de
VIPsamling med Alec Goldenberg.
Videre har vi utviklet VIPsamlingene til å bli MERsamlinger. MER står for Misjon, Enhet/Engasjement og Røtter – R2S sine milepæler. Formålet med MER er å skape et engasjement for Israelsmisjonen sin visjon, men også utdanne frivillige og gi kompetanseoverføring. MER er et av
grepene for å forsterke relasjonen mellom return2sender og Israelsmisjonen. Det har variert hvor
vellykket MER-samlingene har vært. Det er fortsatt et nytt begrep blant return2sender sine frivillige
og i Israelsmisjonen, og vi har tro på at det med tiden vil det bli et etablert som et godt konsept.

Arrangement i regi av R2S i perioden
- R2S VIP-samling – januar 2016 – Oslo
- BridgeBuilders reunion – påsken 2016 – Israel (15 deltakere)
- DNI Landsmøte på Frekkhaug i 2016 (ca 30 barn og unge)
- Stand på Skjærgårds M&M 2016 (2 deltakere)
- Stand på UL 2016 (2 deltakere)
- R2S Teamtur – sommeren 2016 – Tel Aviv Jerusalem og Galilea – (5 deltakere)
- R2S Teamtur – høsten 2016 – India (2 israelske deltakere)
- Israelstur i samarbeid med Ungdom i Oppdrag Oslo oktober 2016 (15 deltakere)
- R2S VIP-samling med besøk av Alec Goldenberg – november 2016 - Oslo
- Medarrangør på studentkonferansen Reach – mars 2017 – Oslo (ca. 80 deltakere)
- R2S MER-samling – mars 2017 – Oslo (12 deltakere)
- R2S Bergen påskemåltid i samarbeid med Laget – 2017 (20 deltakere)
- R2S MER-samling – mai 2017 – Bergen (12-15 deltakere)
- Sommerstevnet 2017 i Grimstad (50 deltakere)
- BridgeBuilders august Del 1 av BB 17/18 (24 deltakere pluss ledere)
- Stand på Skjærgårds M&M 2017 (3 deltakere)
- Stand og seminar på UL – Stavanger 2017 (3 deltakere)
- R2S MER-samling – november – Bergen (6 deltakere)

Kommunikasjon
Kommunikasjonsmessig er R2S::Nyhetsmail og Facebook våre fremste informasjonskanaler.
Sistnevnte har i løpet av 2017 fått et riktig løft, og gjennom stadig analyse av Facebook utført av
informasjonskonsulent har return2sender kunnet registrere at vi når lengre med vårt budskap. Det
kan meldes om søkere til stillinger og interesse for arrangementer som resultat av annonse og
innlegg på facebook. Vår nettside return2sender.no gjennomgikk en oppgradering våren 2017. For
tiden mottar nærmere 1000 personer våre kvartalsvis oppdateringer. I tillegg har vi våre faste sider
i hvert
nummer av Først og nettsiden blir jevnlig oppdatert.
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 Ungdommens Landsmøte (UL)
i tillegg til ﬂere andre festivaler. Vi har prioritert annonse på facebook istedenfor i aviser som Vårt
Land og Dagen.

Framtidsutsikter
R2S er ikke fremtiden, vi er nåtiden. Det er nå vi skal satse på unge. Ikke alene for å tenke at det
kan bære DNI i fremtiden men fordi det er viktig her og nå. Derfor er vi er takknemlig for at det
fortsatt satses sterkt på unge i Israelsmisjonen.
I en tid hvor forandringer og endring skjer rekordfort trenger vi smarte ledere og kolleger og
frivillige som både er rotfestet i nåden Jesus har gitt oss og har et blikk for å knytte til seg nye
mennesker.
R2S har stor tro på at vi kan ha betydning for unge norske kristne og ikke minst at disse kan bli
engasjert i misjon til det jødiske folk. Derfor har vi stor tro på bibelskolen Experience Israel -back
to the roots-, som blir lansert i 2018 i samarbeid med YWAM Rogaland. Det blir spennende og en
unik mulighet til å nå ut enda bredere blant unge kristne i Norge.

ANSATTE OG VOLONTØRER 2016-2017

Følgende har vært ansatt av DNI i periode eller har gjort tjeneste som volontører:

Norge
Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær.
Jorunn Andestad Langmoen, assisterende generalsekretær ( - 31.07.2016)
Vegard Frigstad Soltveit (01.09.2016 - )
Marie Bolsøy Lyngmo, kontorfullmektig
Marie Bolsøy Lyngmo, leder Misjonsbutikken Tabita
Torstein Bryne, administrasjonsleder.
Sigmund Nørstrud, økonomikonsulent.
Frode Nordahl, markeds- og kommunikasjonsleder (- 30.02.2017)
Miriam Skagestad (01.04.2017 - )
Guro Kvakestad, redaktør
Håvard Maurstad, daglig leder return2sender ( - 31.07.2016)
Linda Ekerhovd (01.08.2016 - )
Sondre Vego, It-konsulent 50 %
Hanne Margrethe Seljebotn, R2S:: medarbeider 20 % ( - 28.02.2017)
Kristoﬀer Eknes, R2S:: medarbeider 20% (01.05.2017 - )
Morten Kravik, misjonssekretær, Østlandet.
Ellen Raen, misjonssekretær, Sørlandet (Permisjon fram til 01.08.2017, tilbake 30%).
Ellen Raen, ambassadørkoordinator
Inger Bjørg Kvestad, Sørlandet (Vikar fram til 31.07.2017).
Maine S. Lied, Lageransvarlig, Sørlandet.
Paul Odland, misjonssekretær, Stavanger
Odd Bjarne Skogestad, misjonssekretær, Bergen.
Hans Einar Markhus, misjonssekretær Sogn og Fjordane (01.03.2014 - )

Haifa, Israel
Andreas Johansson, stedlig representant ( - 31.07.2017)
Helene Johansson, misjonær/ informasjonsmedarbeider ( - 31.07.2017)
Tor Arne Grimstad, stedlig representant (01.08.2017 - )
Volontører/ kortidsarbeidere:
Gerd Elise Rebbestad, Beit Eliahu (2016/2017)
Charlotte Kåbuland, Beit Eliahu (2017/2018)
Marie Landsem, Ebenezerhjemmet (2016/2017)
Bente Grossås, Ebenezerhjemmet (2017/2018)
Lokalt ansatte (DNI-ansatte):
Bjørg Aweida, regnskap/renhold
Pnina Lizorkin, sekretær stedlig representant
Tony Maron, vedlikehold Beit Eliahu
Peter Aweida, bygningsansvarlig for NCMI sin bygningsmasse i Israel

Tel Aviv, Israel
Christian Rasmussen, pastor, Immanuelkirken (- 31.07.2016)
Lisbeth Rasmussen, menighetsarbeider, Immanuelkirken ( - 31.07.2016)
Bradley Long, Pastor, Immanuelkirken (01.08.2018 - )
Marit Long, menighetsarbeider, Immanuelkirken (01.08.2018 - )
Volontører/ kortidsarbeidere:
Silje Grimstad, Immanuelkirken (2016/2017)
Anne-Marthe Lillebø, Immanuelkirken (2016/2017)
Sondre Masvie (2017/2018)
Pascaline Sagbakken (2017/2018)
Lokalt ansatte (DNI-ansatte):
Juan Onasiss, organist Immanuelkirken ( - høst 2017)
Arin Maisky, organist Immanuelkirken
Daniel Tziriuk, vedlikehold/ renhold Immanuelkirken
Eti Zadok, administrator Immanuelkirken ( - til 2016)
Dan Herman (2017)

Jerusalem, Israel
Elisabeth Levy, internasjonal leder Caspari Center
Volontører/ kortidsarbeidere:
Daniel Wootton, Caspari Center (2016/2017)
Kristian Viknes, Jerusalem Institute of Justice (2016/2017)
Ellisiv Masvie, Machaseh (2016/2017)
Lokalt ansatte (Ikke direkte lønnet av DNI):
Alec Goldberg, lokal direktør Israel
Jenifer Nataf, administrator Caspari
Rita Kontrovich, medarbeider for Casparikurs
Sheila Powlison, regnskap Caspari

STYRER OG RÅD 2016-2017

Kretsstyrer:
Østfold:
Leder: Torgeir Flateby 2016 – 2018
2016/2017: Torgeir Flateby, Sigrid Bergheim Nilsen (nestleder), Jon Erik Weum, Runo Lilleaasen,
Berit Kristoﬀersen, Karin Bjørknes (vara) Johan Seljås (vara), Frank Ekeberg (vara)
2017/2018: Torgeir Flateby, Sigrid Bergheim Nilsen (nestleder), Karin Bjørknes, Runo Lilleaasen,
Berit Kristoﬀersen, Jon Erik Weum (vara), Johan Seljås (vara), Frank Ekeberg (vara).

Oslo og Akershus:
Det har ikke vært kretsstyre i perioden.

Hedmark og Oppland:
Leder: Reidar Skaiaa 2016-2018
2016/2017: Reidar Skaiaa, Sigmund Jarle Jacobsen (nestleder), Grethe Svendsen, Aud Barhaug,
Ragnhild Hay (vara), Sverre Halvorsen (vara).
2017/2018: Reidar Skaiaa, Sigmund Jarle Jacobsen (nestleder), Grete Svendsen, Ole Amund
Gillebo, Ragnhild Hay (vara), Sverre Halvorsen (vara).

Telemark, Vestfold og Buskerud:
Leder: Lilly-Anne Østtveit Elgvin 2016-2018
2016/2017: Lilly-Anne Østtveit Elgvin, Arne Hersdal (nestleder), Audun Østtveit, Gerd Aasvang,
Torhild Stakkestad, Ulf Børje Rahm, Solveig Berg Vego.
2017/2018: Lilly-Anne Østtveit Elgvin, Arne Hersdal (nestleder), Audun Østtveit, Solveig Berg
Vego, Gerd Aasvang, Ulf Børje Rahm, Erna Rodahl.

Sørlandet
Leder: Ingunn Fonneløp Tveit 2016 – 2018
2016/2017: Ingunn Fonneløp Tveit, Magne Kjetså (nestleder), Bernt Rune Sandrib, Trygve Breiteig, Inger Bjørg Kvestad, Werner Hausen, Marit Omdal (vara), Peter Rosendahl (vara).
2017/2018: Ingunn Fonneløp Tveit, Inger Bjørg Kvestad (nestleder), Bernt Rune Sandrib, Peter
Rosendahl, Werner Hausen, Trygve Breiteig, Marit Omdal (vara), Anna Endresen (vara)

Stavanger:
Leder: Arne Berge 2016 – 2017, Dagﬁnn Våge 2017 – 2018
2016/2017: Arne Berge, Steinar Espevik, Tove Karin Holta, Inger-Kristine Løge, Leif Erik Olsen,
Astrid Waldeland Sevland, Dagﬁnn Våge, Beint Håkon Hansen (vara), Hartvig Waage (vara), Mar-

ta Hammersland (vara).
2017/2018: Dagﬁnn Våge, Beint Håkon Hansen, Fred Lyder Klungland, Inger-Kristine Løge, Ola
Ohm, Leif Erik Olsen, Astrid Waldeland Sevland, Wenche Kalvik Vasshus (vara), Marta Hammersland (vara), Hartvig Waage (vara).

Bergen
Leder: Knut Fredrik Sørheim 2016 - 2018
2016/2017: Knut Fredrik Sørheim, Paul Eknes (nestleder), Paula Helene Alme, Victor Bakke, Gunvor Fyllingsnes, Frank Zachariassen, Torunn K. Aarskog, Ingunn Skurtveit (vara), Else Karstensen
(vara)
2017/2018: Knut Fredrik Sørheim, Paul Eknes (nestleder), Victor Bakke, Hanna J. Grevstad, Gunvor Fyllingsnes, Frank Zachariassen, Torunn K. Aarskog, Else Karstensen (vara), Ingrunn Skurtveit
(vara)

Sogn og Fjordane
Leder: Geir Paulsen 2016 – 2018
2016/2017: Geir Paulsen, Steinar Urnes, Anne Marie Aarseth, Stig Bakke, Sverre Elveseter (vara),
Svanhild Hundseth (vara), Inge Bakke (vara)
2017/2018: Geir Paulsen, Steinar Urnes, Margit Slåtto Rygg, Marit Rogne Høyvik, Stig Bakke,
Sverre Elveseter (vara), Svanhild Hundseth (vara), Inge Bakke (vara)

Møre og Romsdal:
Leder: John Erling Jerstad 2016 – 2018
2016/2017: John Erling Jerstad, Anne Lise Ulstein (nestleiar), Brita Kringstad, Karen Aase Dimmen, Terje Henden, Bjørnar Ødegård.
2017/2018: John Erling Jerstad, Anne Lise Ulstein (nestleiar), Brita Kringstad, Karen Aase Dimmen, Terje Henden, Bjørnar Ødegård.

Trøndelag:
Leder: Bertel Aasen 2016 - 2018
2016/2017: Bertel Aasen, Joralf Rindli (nestleder), Per Fedje, Berit Grotnes, Inger Forsmark, Magnar Lillemo, Jorhild Ljøkjel, Sivert Løvseth (vara).
2017/2018: Bertel Aasen, Joralf Rindli (nestleder), Per Fedje, Berit Grotnes, Inger Forsmark, Arnt
Stavset, Jorhild Ljøkjel, Jan Øyvind Grøm (vara), Magnhild Laache (vara).

Sør-Hålogaland:
Leder: Olav Tore Jenssen 2016 - 2018
2016/2017: Olav Tore Jenssen, Torstein Pettersen, Odd Wollbakk, Tor Åge Auberg, Sissel Nyberg,
Raymond Trondsen (vara), Arne Jansen (vara), Liv Nome Sivertsen (vara)
2017/2018: Olav Tore Jenssen, Torstein Pettersen, Odd Wollbakk, Tor Åge Auberg, Sissel Nyberg,
Raymond Trondsen (vara), Arne Jansen (vara), Liv Nome Sivertsen (vara)

Landsrådet i return2sender (LR)
LR har i denne perioden bestått av:
Leder: Gunnar A. H. Syvertsen 2016-2018
2016/2017: Gunnar A. H. Syvertsen, Gjermund Øystese, Signe Særheim, Synnøve Aarskog, Anne
Marthe Lillebø (vara), Karoline Fonn (vara)
2017/2018: Gunnar A. H. Syvertsen, Gjermund Øystese, Signe Særheim, Synnøve Aarskog, Aasmund Fagerli, Anne Marthe Lillebø (vara), Karoline Fonn (vara)

LM 2018.04
LANDSSTYRETS TOÅRSREGNSKAP OG
REVISORS RAPPORTER
a) Årsberetninger 2016-2017
b) Resultat- og balanseregnskap med noter 2016-2017
c) Revisjonsberetninger 2016-2017
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner landsstyrets toårsregnskap og balanserapport for perioden 2016 - 2017.

LM 2018.05
PROTOKOLLKOMITEENS INNSTILLING
Forslag til vedtak:
På grunnlag av protokollkomiteens innstilling godkjenner landsmøtet landsstyrets saksbehandling i
valgperioden 2016 - 2017.

LM 2018.06
VALG AV LANDSSTYRETS LEDER
Nominasjonskomiteens innstilling:
Svein Granerud

LM 2018.07
VALG AV LANDSSTYRETS MEDLEMMER
Følgende skal velges:
a) 3 styremedlemmer for perioden 2018-2022
b) Eventuelt suppleringsvalg på 1 styremedlem for perioden 2018-2020 dersom Svein
Granerud velges til leder av landstyret.
Nominasjonskomiteens innstilling (alfabetisk rekkefølge):
Axel Jørgen Bugge
Paul Eknes
Svein Granerud
Brit Hvalvik
John Erling Jerstad
Bjørn Lauritzen
Oddfrid Morken
Helge Standal
Siw Olrun Stokkeland
Andreas Sørås

LM 2018.08
DEN NORSKE ISRAELSMISJONS
ORGANISASJONSMODELL OG
PERSONALSTRUKTUR
1.

DNIs identitet

DNIs visjon og mål er det jødiske folks frelse. Denne frelse gis ved troen på ham som er kommet
som Israels Messias, og som selv sier at ingen kommer til Far uten gjennom ham. Derfor deler vi
apostelens engasjement og nød for sitt folk:
Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst. (Rom. 10,1)
DNIs misjon og oppdrag er derfor å dele evangeliet med det folket som først ﬁkk høre, og som
fortsatt har en førsterett til det evangeliet som er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde
først og så greker (Rom. 1,16). I ord og handling, med respekt og ydmykhet, vil vi derfor bidra til at
Jesus blir kjent, trodd og etterfulgt blant hans eget folk:
Evangeliet tilbake til jødene.
DNIs organisasjon og struktur er forankret i fremveksten av de store grasrot- og folkebevegelsene i siste halvdel av det 19. århundre. Bevegelsene ble etterhvert til nasjonale organisasjoner med
formelle hierarkiske strukturer og demokratiske beslutningslinjer. Det er en grunnleggende tanke
at organisasjon og struktur skal være et redskap for medlemmers engasjement med sikte på å
oppfylle felles formål og visjon. Organisasjonen i seg selv er derfor ikke målet, men middelet.
For Den Norske Israelsmisjon er det derfor viktig å legge til rette for at kristne i Norge (og i andre
deler av verden) i størst mulig grad kan få eierskap til vår bibelsk forankrede visjon, og ta del i
vårt oppdrag. Kultur og strukturer må tilpasses denne målsettingen, og samtidig ta hensyn til de
utviklingstrekk og endringer som skjer i samfunn og kirkeliv.
Landsstyret presenterer med dette noen av de strategiske veivalg vi ﬁnner viktige og hensiktsmessige for å styrke og utvikle DNI som en samlende, relevant og eﬀektiv organisasjon for kristne i
deres engasjement for det jødiske folk.
2.

Bibelfundert og bønnebasert organisasjon

Gjennom alle strukturer og aktiviteter er det viktig å understreke at vårt arbeid er av åndelig karakter. Det er derfor ikke primært vi som bærer arbeidet, men Herren som bærer oss. Misjonen er
ikke primær vår, men Guds.
Derfor må vi også skape en åndelig kultur der bønn og andakt er en naturlig og integrert, ja, bærende del av hele vårt arbeid.
Vi kjenner også på en sterk lojalitet til Bibelen som Guds autoritative åpenbaringsord, både til frelse og trøst, formaning og veiledning. Vår forpliktelse på Ordet er grunnlaget for all vår forkynnelse
og undervisning, og samtidig basis for hvordan vi forstår vårt oppdrag som misjonsorganisasjon og
det jødiske folks plass og rolle i Guds plan.

3.

Medlemsbasert organisasjon

Medlemmers medinnﬂytelse, medbestemmelse og medansvar er avgjørende i medlemsbaserte
organisasjoner. Derfor organiserte også medlemmene seg i lokale foreninger, regionale kretser/
kretsstyrer/kretsmøter og nasjonal generalforsamling (landsmøte). DNIs grunnregler bekrefter
denne strukturen:
Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og holdes ordinært én gang hvert annet
år … Alle registrerte medlemmer som er påmeldt og deltar i møtet har stemmerett. Grunn
reglene § 3)
DNI fremstår i dag mer som et visjonsbåret «interessefellesskap» enn «medlemsfellesskap».
Reelt engasjement har vært vektlagt sterkere enn formell tilknytning. DNI er en organisasjon uten
statsstøtte, og det stilles derfor heller ikke strenge krav til medlemsregistrering.
Medlemskap i DNI har vært individuelt basert gjennom betalt kontingent (direkte medlemskap) eller medlemskap gjennom forening (indirekte medlemskap). I tillegg er faste givere (medvandrere)
gitt mulighet til medlemskap. Grunnreglene angir følgende kriterier for medlemskap:
Medlem av Den Norske Israelsmisjon er den som deler organisasjonens grunnsyn, støtter
formålet slik dette er uttrykt i § 1, og er registrert som medlem. (Grunnreglene § 2)
Landsstyret fastsetter kontingent og øvrige medlemskriterier. Det har av ulike årsaker vist seg vanskelig å registrere foreninger / foreningsmedlemmer i et sentralt register, noe som altså er et vilkår
for medlemskap og stemmerett. Medlemmer i DNI-foreninger oppfordres derfor til å tegne direkte
medlemskap.
Landsstyret har fastsatt ordninger for medlemskap, gjeldende fra 01.01.2018:
•
Medlem gjennom betalt årskontingent (kr. 600,-). Abonnement på Først og
kvartalsvise nyhetsmailer inngår i kontingenten
•
Medvandrere med forpliktende avtale om årlig bidrag på minimum kr. 2.000,•
Barne- og ungdomsmedlemskap videreføres med øvre aldersgrense 25 år.
Medlemskontingent og medlemskriterier fastsettes av landsrådet i return2sender
•
Ordning med indirekte medlemskap faller bort
Veivalgsrapporten anbefaler en mer aktiv medlemskapsordning, der medlemskap både innebærer
forpliktelser (kontingent, givertjeneste eller annet engasjement), og medlemsfordeler ut over
stemmerett på landsmøter. Medlemsfordeler (rabattordninger på arrangement og produkter, egne
medlemsmøter, tilgang til særskilt informasjon etc.) vil gjøre medlemskap mer attraktivt. Medlemsfordeler må sees i sammenheng med kontingentens størrelse.
Det er viktig å skape DNI-identitet blant DNIs medlemmer. Derfor legges det vekt både på kompetansebygging og informasjonsformidling. Mennesker som kommer i kontakt med DNI skal bli
begeistret over det de får se og høre. Men de skal samtidig føres videre fra en emosjonell relasjon
til en rasjonell relasjon, der engasjement er knyttet sammen med kunnskap og overbevisning om
nødvendigheten av, og begrunnelse for at evangeliet er «for jøde først».
4.

Giverbasert organisasjon

Individuell givertjeneste er, og vil være, en bærebjelke i DNIs økonomi. Kollektive bidrag gjennom
foreninger, møtevirksomhet, menighetsbidrag og partnerskap vil fortsette, men DNI vil i særlig grad
søke medvandrere som bidrar til en forutsigbar og stabil økonomi. Gode appeller, tilbakemeldinger
og kvalitetssikrede ordninger for oppfølging av givere skal motivere til forbønn og givertjeneste.

Det er viktig at givernes ønsker både i forhold til formål og rapportering i størst mulig grad blir fulgt
opp, noe som forutsetter gode tekniske løsninger og mulighet for individuelle variabler.
5.

Frivillighetsbasert organisasjon

DNI skal kjennetegnes av en frivillighetskultur der vi i størst mulig grad søker å løse oppgaver og
oppdrag gjennom ulønnet personell. Oppgaver som ikke bør eller må løses av ansatte, søkes i
størst mulig grad overført til frivillige. Dette krever både fysisk og administrativ tilrettelegging og
oppfølging, samt særskilt bevissthet hos styre og ansatte.
Frivillighet utøves på ﬂere nivå:
a)

b)

c)

Ad hoc- frivillighet. Medlemmer og støttespillere engasjeres til aktuelle og
tidsavgrensede oppgaver som til enhver tid oppstår, eller som er planlagt. En slik
ordning krever at det nasjonalt og regionalt etableres «databaser» av ressurspersoner som kan forespørres og utfordres. Ad hoc-frivillighet kan også være en god
måte å rekruttere til videre misjonsengasjement
DNI-ambassadører. Dette er frivillige som påtar seg konkrete og forpliktende opp
gaver og ansvarsområder over tid. DNI-ambassadører får tilgang til særskilt intern
informasjon og tilbud om å delta i opplærings- og oppfølgingsprogram, f.eks. studie
turer og forkynnerverksted. Ledelse av regionalt og lokalt DNI-arbeid ivaretas av
DNI-ambassadører
Tidsgivere. Det er mulig å gi tiende både av penger (medvandrere) og tid. DNI
etablerer en ordning der mennesker, som en del av sin givertjeneste, går inn i en
prosentvis ulønnet «stilling», der arbeids- og ansvarsoppgaver deﬁneres. Tidsgivere
ansees som fullverdige medarbeidere, og inviteres derfor også til arbeidermøter.

I veivalgsdokumentet heter det at «DNI skal kjennetegnes som en frivillig organisasjon, ikke bare
på grunn av sin uavhengighet av oﬀentlige midler, men mest på grunn av et stort og kompetent
ambassadørkorps».
6.

Nettverksbasert organisasjon

DNI er i norsk sammenheng en liten organisasjon. For de ﬂeste av våre medlemmer og givere er
vi også nr. 2 eller nr. 3 organisasjon. DNI driver ingen forsamlingsbyggende virksomhet, og vi står
uten medlemskap i særskilt kirke- eller trossamfunn. Det innebærer også at vi i liten grad når ut
over «den indre kjerne» gjennom våre egne møter og aktiviteter.
Skal DNI i fremtiden vokse, innebærer det at vårt kontaktnett utvides og styrkes. I stedet for ensidig satsing på egen møtevirksomhet, må vi i betydelig større grad søke samarbeid og invitere oss
inn i etablerte sammenhenger og strukturer med sikte på å etablere varig partnerskap. Det bør i
særlig grad søkes kontakt med organisasjoner og trossamfunn som står DNI nært teologisk og
ideologisk.
Vi opplever et stadig større mangfold av menigheter, forsamlinger, husfellesskap og interessefellesskap, ofte med en sterk selvstendig proﬁl og identitet. Dette representerer en utfordring, men
samtidig også en mulighet for DNI.
Sterkere nettverksbygging vil fra DNIs side også være teologisk begrunnet: Vi tror at det er «hele
kirkens ansvar å forkynne hele evangeliet til hele Israel» (fritt etter Lausanne-pakten). Derfor søker
vi å påvirke ulike kristne miljø til en sunn og rett teologi om Israel og misjon; ikke minst på
ledernivå.

7.

Kompetanseorganisasjon

DNI skal ha høy fagkompetanse på våre kjerneområder. Det dreier seg blant annet om bibelteologi, jødisk tro og historie, den messianske bevegelse, missiologi knyttet til jødisk-kristne
relasjoner og antisemittisme.
Vi søker ansatte med høy fagkompetanse, men vil også knytte til oss ekstern kompetanse
gjennom eget «DNI Fagpanel». Ansatte og DNI Fagpanel skal bidra med artikler og foredrag, og
samtidig være en ressurs for organisasjonens ledelse og bidra til overlevering av kunnskap og
kompetanse til yngre generasjoner. Vår kompetanse skal gjøres tilgjengelig for menigheter og
institusjoner, og slik også bidra til nettverksbygging.
8.

Personalstrategi
8.1. Evangelisk luthersk og økumenisk

Den Norske Israelsmisjon har en evangelisk luthersk basis. Alle ansatte skal være forpliktet på
og lojale mot dette grunnlaget, slik det fremgår av DNIs Verdidokument. Det betyr ikke at DNI kun
skal ansette lutheranere. DNI arbeider økumenisk, samtidig som vi vektlegger at DNI har en luthersk basis som arbeidet og teologien springer ut fra.
8.2.

Kompetente og engasjerte medarbeidere

DNIs personalstrategi tar sikte på å ansette kompetente, engasjerte og målbevisste medarbeidere, som kan formidle engasjerende og kan arbeide selvstendig og i team. Alle ansatte skal leve
og lære i tråd med DNIs verdigrunnlag. DNIs visjon skal ikke være en skrivebords-visjon, men
skal formidles fra hjerte til hjerte. Å ansette mennesker som er engasjert for misjonen og visjonen,
kombinert med høy faglig kompetanse, er dermed viktig for organisasjonens personalstrategi.
8.3.

Moderat mangfold

I tråd med veivalgsdokumentet tar DNIs personalstrategi sikte på å ansette medarbeidere som
representerer en bredde i det såkalte kristennorge. Til forskjell fra et bredt mangfold, hvor det er
mange ulike meninger, streber vi etter et moderat mangfold (Eﬀektive ledergrupper, 2017; H. Bang
og T.N. Middelfart).
Det moderate mangfoldet ser etter en god kjønnsfordeling, en aldersfordeling hvor hovedtyngden
er under 50år, og mennesker som har en utfyllende og komplementerende kompetanse i forhold
til hverandre. Dermed vil det også bli vektlagt hvilken kompetanse og sosiokulturell bakgrunn de
ulike ansatte bringer inn til medarbeiderfellesskapet, i tillegg til personlige kvaliﬁkasjoner.
8.4.

Primær- og sekundærkompetanse (se også punkt 7)

Det ﬁnnes mye kompetanse. DNI må ha tilstrekkelig kompetanse til å drive organisasjonen forsvarlig og godt. Samtidig er den primære kompetansen til DNI knyttet til vårt formål og visjon.
Primærkompetansen er det DNI skal være kjent for, som DNI skal kunne selge og gi til andre,
publisere artikler og forkynne/undervise om. Det er primærkompetansen som er selve grunnlaget
for at DNI kan være en kompetanseorganisasjon. Personalstrategien tar sikte på å styrke denne
type kompetanse i ansettelsesprosesser.
Sekundærkompetanse er viktig for å drive organisasjonen. Samtidig er dette kompetanse som kan
kjøpes fra andre. Dette er alltid en vurderingssak.

8.5.

Formidlende, engasjerte medarbeidere

DNIs primærkompetanse skal ikke være skrivebordskunnskap, men skal formidles gjennom ulike
kanaler. At medarbeiderfellesskapet kan ta i bruk ulike plattformer for å formidle DNIs visjon og
teologi, ansees som viktig. I fremtiden vil trolig det digitale være en enda viktigere plattform enn i
dag, og her må DNI ha kompetente mennesker som kan formidle primærkompetansen på en solid
og forståelig måte.
Personalstrategien tar sikte på å ansette mennesker som kan formidle gjennom ulike kanaler og
plattformer, på en engasjerende måte.
Et utvalg kommentarer fra høringsrunden til kretsstyrene synliggjør at dette er et stort ønske:
At de ansa e kan forkynne og formidle visjonen – slik at «hjertene kommer i brann, er utrolig
vik g egenskap. Det handler om deres formidlingsevne.
De som anse es, og har den primære kompetansen som arbeidsoppgave, er personer som
har evne l å engasjere frivillige. Dra i gang frivillige. De e handler om personlige
kvaliﬁkasjoner.
Det er vik g med teologisk tyngde, spesielt hos generalsekretæren. En god teologisk
kompetanse er også vik g i andre llinger
«DNI må ha god formidlingskompetanse – både når det gjelder ansa e og frivillige. Da når vi
også 28-åringen».
8.6.

Ledelse av frivillighet

Personalstrategien legger vekt på at ansatte skal engasjere og koordinere frivillighet. All frivillighet
trenger ledelse. Dermed er det viktig at støttespillere, frivillige og DNI-ambassadører får den hjelp
og veiledning de trenger.
Ledelse av frivillige er noe som samtlige kretsstyrer viet mye tid under høringsrunden. Dette er for
våre kretsstyrer det helt essensielle ved ansatte i DNI. Først og fremst er det opplæring,
informasjonsutveksling fra arbeidet i utlandet, og en overordnet strategi kretsstyrene peker på
når det gjelder ledelse av frivillige. De utrykker at de har behov for det, og uten denne ledelsen er
mange i tvil om arbeidets kvalitet vil kunne utvikle seg.
Fra høringsrunden:
Frivillighet, forpliktelse, eierskap, medbestemmelse. 4 s kkord som er vik ge om
organisasjonsarbeid skal drives mer av frivillige enn ansa e.
Ansa e må organisere/koordinere det frivillige. Ledelse av frivillige er essensielt.
Kompetansebygging for frivillige er verdt å bruke lønn på.
Alle ansatte har et ansvar overfor frivillige, og som stab jobber vi med det på ulike nivåer. Samtidig
er det enkelte stillinger som har et særskilt ledelses- og koordineringsansvar overfor frivillige. Personalstrategien foreslår at misjonssekretærstillingene og daglig leder av R2S inngår i et nytt team,
som arbeider særskilt med primærkompetansen og ledelse av frivillige.
8.7.

Misjonsrådgivere med ledelses- koordineringsansvar

Personalstrategien ønsker å omgjøre enkelte av stillingene i Norge. Misjonssekretærer og daglig leder for R2S inngår i et nytt fag-team, sammen med assisterende generalsekretær. Denne
gruppen arbeider særlig med primærkompetansen, formidling av den og ressurser. Hver enkelt i
fag-teamet har i tillegg til arbeid med primærkompetansen egne ansvarsområder, enten et lederansvar eller et koordineringsansvar. Sammen skal fag-teamet lede frivillighet, og arbeide med
primærkompetansen til DNI.

9.

Beslutningsnivåer og medinnﬂytelse

DNI er i dag i liten grad foreningsbasert. Vi ser også at vi i mindre grad er kretsbasert, da ﬂere av
våre deﬁnerte kretser er uten funksjonelle kretsstyrer. Ordningen med kretsansatte ble opphevet i
1999, selv om våre misjonssekretærer mange steder og ganger oppfattes i rollen som
«kretssekretær»
DNI vektlegger ﬂeksibel regional (krets-) struktur, noe som også er hjemlet i grunnreglene. Vår utfordring er da å sikre et lokalt og regionalt eierskap, engasjement og medvirkning i alle landsdeler,
uavhengig av styrkeforhold.
9.1.

Engasjerte, lokale DNI-ambassadører.

Grunncellen i DNIs organisasjon er lokalt engasjerte støttespillere, forbedere og givere. Hvis ting
ikke fungerer lokalt, vil det heller ikke fungere regionalt og nasjonalt. Bygging av lokalt nettverk
gjennom kontaktpersoner og DNI-ambassadører må derfor gis prioritet. En ambisiøs målsetting
bør være å ha en DNI-representant i hver menighet/forsamling.
9.2.

Lokale foreninger og støttegrupper

Med basis i lokale ambassadører, kan det etableres ulike former for interessegrupper, bibelgrupper, vennegrupper og foreninger. Som kompetanseorganisasjon vil vi særlig tilrettelegge bibelstudieopplegg til bruk for gruppesamtale
9.3.

Lokale / Regionale ambassadørteam

Det etableres felles arenaer og møteplasser regionalt for DNI-ambassadører for utveksling av
ideer og erfaringer, og for opplæring og utrustning til tjenesten. Slike samlinger kan evt. legges
sammen med andre regionale fellessamlinger
9.4.

Kretsmøter

Kretsmøtet er den eneste regionalt lovpålagte ordningen vi har, der hovedoppgaven er å velge
et kretsstyre eller en arbeidsgruppe. Kretsmøtet vil også fungere som et velegnet organ for kommunikasjon med organisasjonens ledelse, og som «høringsorgan» for landsstyret. Den formelle
funksjonen må likevel ikke overskygge betydningen av kretsmøtets funksjon som inspirasjonssamling. Sentral forkynnelse og god informasjonsformidling fra arbeidet bør derfor kjennetegne kretsmøtene.:
Kretsmøte holdes én gang hvert år og skal inspirere til fornyet engasjement for Den Norske Israelsmisjons formål (Grunnreglene § 5.1).
9.5.

Kretsstyret.

Kretsstyrets mandat og funksjon er relativt kort omtalt i vårt regelverk, men likevel tydelig:
Kretsstyret/styringsgruppen skal søke å virkeliggjøre organisasjonens mål i samsvar med
organisasjonens visjon, målsettinger og strategi, og landsstyrets vedtak. (Gr.reglene § 5.2)
Selv om kretsstyret primært er et regionalt styringsorgan, tilsier mandatet at det opprettholdes en
nær og integrert kontakt med sentral-leddet i organisasjonen. Regionale strategier og handlingsplaner må tilpasses og koordineres med landsmøtets og landsstyrets føringer og vedtak. Kretsstyrene vil primært ha påvirkning gjennom deltakelse på nasjonale arenaer og stemmegivning på
landsmøter

9.6.

Ett kontor – regionale arbeidsstasjoner

Nærkontakt mellom sentralledd og regionalt ledd vil fortsatt i stor grad bli ivaretatt gjennom
ansatte. Alle ansatte har landsstyret som arbeidsgiver og er derfor i prinsippet knyttet til organisasjonens (hoved-)kontor, selv om de er regionalt plasserte. Misjonssekretærene blir fagkonsulenter/rådgivere med primær kompetanse på DNIs fagområder, men vil i tillegg kunne
ivareta andre nasjonale funksjoner.
9.7.

Nasjonale møteplasser

I veivalgsprosessen hadde vi god erfaring med nasjonale «storsamlinger» eller strategimøter.
Rådsmøtet har på mange måter ivaretatt en lik funksjon, men her er sammensetningen begrenset
og deﬁnert. Det kan derfor være behov for å etablere andre og nye møteplasser for å sikre
medvirkning i beslutningsprosesser og skape eierskap til organisasjonens virksomhet.
9.7.1. Landsmøte / Sommerstevne / Rådsmøte
Landsmøtet er DNIs høyeste beslutningsorgan. Landsmøtets myndighet er likevel i praksis begrenset til valg av landsstyre og kontroll av styrets virksomhet. Det kan også stilles spørsmål ved
om representasjonen på landsmøtet ivaretar et bredt grasrotengasjement. Ofte blir det litt tilfeldig
hvilke synspunkt som kommer frem i samtaler på landsmøtet. Det er derfor trolig behov for
supplerende møteplasser.
Det er gjort vedtak om å arrangere rådsmøte annethvert år, samt rådsmøte de år det ikke er landsmøte. Begge arrangement legges i tilknytning til sommerstevnet.
Ettersom alle fellessamlinger (rådsmøte, arbeidermøte og ambassadørsamling) nå er lagt i tilknytning til sommerstevne, er det grunn til å vurdere om vi ikke like gjerne kan ha landsmøte (samt
arbeidermøte og ambassadørsamlinger) hvert år, og dermed sløyfe rådsmøtet. Årlig landsmøte
forutsetter at det det settes av tilstrekkelig tid til samtale rundt viktige tema.
9.7.2. Storsamlinger
Bortfall av rådsmøte kan erstattes med storsamlinger / strategimøter eller høringsmøter, der tid,
sted, og deltakelse vurderes ut fra møtets tema og karakter. Det vil uansett være behov for mer
regelmessige møter mellom ansatte og med kretsledere. Slike møter kan i spor grad foregå elektronisk. Det anbefales at det etableres gode rutiner for det, noe vi alt er i gang med.
9.7.3. Ambassadørutvikling
Rekruttering, oppfølging og opplæring av frivillige vil stå sentralt i den videre organisasjonsoppbyggingen. Derfor vil det bli tilrettelagt ulike former for kurs og utviklet ressursmateriell.
Nærkontakten mellom hjemme- og utarbeidet styrkes også ved større vekt på informasjonsformidling gjennom ulike kanaler og medier.

Forslag til vedtak:
Landsmøtet har drøftet landsstyrets innstilling til fremtidig organisasjonsmodell, basert på de føringer som er kommet frem i veivalgsprosessen. Landsmøtet gir i hovedsak sin tilslutning til landsstyrets strategiske føringer for utvikling av DNIs organisasjon, men ber samtidig landsstyret merke
seg de synspunkt som kom frem i samtalen.

LM 2018.09
ENDRINGER I MØTEFREKVENS FOR LANDSMØTER
OG RÅDSMØTER
Landsstyret har vurdert endringer i møtefrekvens og møteform for nasjonale rådsmøter og
landsmøter, og fattet følgende beslutning (LS 18.03.08):
1.
2.
3.
4.

Landsstyret anbefaler overfor landsmøtet at det innføres en prøveordning, gjeldende
for perioden 2019-22, med årlige landsmøter i tilknytning til sommerstevnet.
Årlige landsmøter vil erstatte ordinære rådsmøter
Årlige landsmøter følger grunnreglenes bestemmelser om forretningsorden,
jfr. §§ 3.2. og 3.3, med unntak av valg. Valg foretas annethvert år.
Prøveordningen evalueres av landsmøtet 2022, som vedtar eventuelle endringer i
grunnreglene.

Ifølge grunnreglenes § 3.1 holdes det ordinært landsmøte én gang annethvert år.
Alle registrerte medlemmer som er påmeldt og deltar i møtet har stemmerett.
Ifølge grunnreglenes § 4.2 i) skal landsstyret innkalle til rådsmøte de år det ikke er landsmøte.
Rådsmøtet består av 2 representanter fra hver krets, 1 representant fra return2sender og
1 representant fra hhv. hjemme- og utearbeiderne, i tillegg til landsstyrets medlemmer.
Rådsmøtet har normalt vært avholdt i januar/februar, altså ca 1,5 år før kommende landsmøte. Det
innebærer at rådsmøtet i mindre grad kan fungere som rådgivende organ i forhold til saker som
skal behandles på landsmøtet. Rådsmøtet har dessuten begrenset deltakelse.
Erfaringene fra veivalgsprosessen har vist nytten og verdien av nasjonale samlinger og stormøter.
Slike samlinger sikrer god informasjonsﬂyt og medvirkning, og skaper samtidig eierskap til
organisasjonen blant dem som deltar.
Landsstyret mener det er hensiktsmessig at nasjonale fellessamlinger i størst mulig grad kombineres med det årlige sommerstevnet. Et rådsmøte i tilknytning til sommerstevnet vil i så måte
fungere som et «mini-landsmøte», men med begrenset og deﬁnert deltakelse.
Landsstyret ønsker derfor å innføre en prøveordning med årlig landsmøte. Rådsmøtet vil i tilfelle
falle bort som fast ordning, samtidig som dette sikrer utvidet deltakelse og medvirkning. Landsstyret står selvsagt fritt til å kalle inn til andre storsamlinger dersom slike behov melder seg. Planlagt
rådsmøte 2019 vil følgelig erstattes med landsmøte, og kombineres med sommerstevne, arbeidermøte og ambassadørsamling.
Prøveordningen innebærer at landsmøtets forretningsorden følges, med unntak av valgordninger.
Neste valg vil derfor først ﬁnne sted på landsmøtet 2020 (og deretter 2022).
Landsmøtet 2022 vil i tilfelle vurdere prøveordningen, og fatte endelig beslutning om landsmøtefrekvens, inklusive konsekvenser for endringer i grunnreglene. Ettersom dette i første omgang
er foreslått som prøveordning, ser landsstyret det ikke nødvendig å endre grunnreglene i denne
omgang.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet gir sin tilslutning til landsstyrets vedtak om innføring av en prøveordning med årlige
landsmøter i perioden 2019-22 i henhold til de kriterier som er fastsatt.

LM 2018.10
VALG AV VARAMEDLEMMER TIL LANDSSTYRET
Følgende skal velges:
3 varamedlemmer for perioden 2018-2020
Varamedlemmer velges blant de kandidater til styrevalget som ikke er valgt som faste
styremedlemmer, jfr. LM 2018.07

LM 2018.11
VALG AV NOMINASJONSKOMITÉ
Følgende skal velges:
a)
b)

5 medlemmer
2 varamedlemmer

Kandidater (alfabetisk rekkefølge):
Aud Kindervåg Halsne, Møre og Romsdal
Daglig leder, Plussreiser
Inger Bjørg Kvestad, Aust-Agder
Pensjonist. Kretsstyremedlem i DNI. Tidligere vikar for misjonssekretær
Torbjørn Landmark, Trøndelag
HMS-leder, Statoil. Leder i Melhus Normisjon. DNI-ambassadør
Jorunn Andestad Langmoen, Akershus
Lærer. Tidligere assisterende generalsekretær i DNI. Medlem i nom.kom.
Håvard Maurstad, Østfold
Lærer. Tidligere daglig leder i return2sender. Medlem i nom.kom.
Randi Holm Myking, Hordaland
Lærer. Tidligere B&U-arbeider i DNI. Avtroppende landsstyremedlem
Hallgeir Reiten, Møre og Romsdal
Sykepleier. Tidl. kretsstyremedlem. Varamedlem i nom.kom.
Per Åge Skretting, Rogaland
Pensjonist. Kretssyremedlem. Tidl. varamedlem til landsstyret. Medlem i nom.kom.
Cecilie Urhaug, Hordaland
Lærer. Tidl. praksisstudent i DNI. Medlem i R2S

LM 2018.12
VALG AV PROTOKOLLKOMITÉ
Følgende skal velges:
•
•

3 medlemmer
1 varamedlem

Innstilling fra nominasjonskomitéen (alfabetisk rekkefølge):
Endre Fyllingsnes
Håvard Kleppe
Jenny Anne Sigstad Lie
Magne Supphellen

LM 2018.13
VALG AV REVISOR
Landsstyret har vurdert å fremme forslag om skifte av revisor, men har konkludert med følgende
(LS 18.03.10):
1. Landsstyret har vurdert hensiktsmessigheten i skifte av revisor, men foreslår overfor landsmøtet
2018 at revisjonsselskapet BDO ved statsautorisert revisor Håkon Andersen-Gott gjenvelges som
DNIs revisor.
2. Landsstyret vil komme nærmere tilbake til valg av revisor i forbindelse med overgang til nytt
økonomisystem
Skifte av revisor gir anledning til å se på regnskap, økonomistyring og forvaltning, rutiner etc med
nye øyne. Dette var en årsak til at vi skiftet revisor i 2001, i tillegg til at vi da ikke var helt fornøyd
med revisors profesjonelle rådgivning og oppfølging.
Underlig nok viser en masteroppgave i regnskap og revisjon med tittel «Derfor skifter selskaper
revisor – en studie av revisorskifter blant norske aksjeselskaper» fra Handelshøyskolen BI i 2011
at den positive begrunnelsen nevnt ovenfor («nye øyne») ikke er vesentlig begrunnelse for skifte
av revisor. Begrunnelsene som var oppgitt, var:

Erfaringene fra vårt eget skifte i 2001 var at vi ﬁkk bedre kvalitet på selve revisjonsarbeidet, men
vi erfarer at revisor er tilbakeholdende med spesiﬁkke råd og veiledning der vi likevel holder oss
innenfor god regnskapsskikk.
Begrunnelse for å utsette skifte av revisor
Den Norske Israelsmisjon har et komplisert regnskap i forhold til omsetningen. Dette skyldes
delvis at vi har stor bredde i aktivitetene våre, både virksomhetsmessig sett i Norge og ved at vi
har forretnings- og misjonsregnskaper som inngår i et konsolidert regnskap. Revisor har anbefalt
at vi forenkler dette, blant annet med en enklere kontoplan. Dette ønsker vi å gjøre i forbindelse
med at vi går over til et nytt økonomisystem. Ettersom det er tidkrevende for en revisor å sette seg
inn i et regnskap som skiller seg såpass ut fra vanlige bedriftsregnskaper, anbefaler vi derfor at vi
venter med skifte av revisor samt at vi benytter en ekstern konsulent, f.eks. fra KNIF Regnskap,
ved organisasjonens tilpasning av regnskaper og rutiner i forbindelse med overgang til nytt
økonomisystem. For øvrig anbefaler KNIF Regnskap oss to revisjonsselskaper med god kunnskap
om frivillige organisasjoner og misjonsorganisasjoner: BDO (vår nåværende) og Revisjon Sør (kun
kontorer på Sørlandet).
Formelle rutiner ved skifte av revisor
Ved skifte av revisor må den nye revisoren be nåværende revisor om en uttalelse om hvorvidt det
foreligger forhold som tilsier at foretaket ikke bør påta seg oppdraget. Etter eventuelt å ha påtatt
seg oppdraget kan han så bli valgt på landsmøtet.
Forslag til vedtak:
Revisjonsselskapet BDO ved statsautorisert revisor Håkon Andersen-Gott gjenvelges som DNIs
revisor.

MINNEORD
«Jeg har lyst til å leve, men er ikke redd for å dø». Dette
vitnesbyrdet kunne vi lese i avisen «Bladet» for et år siden i et
intervju med Bjørn Theodor Hesselberg. Natt til 13. januar døde
vår kjære og engasjerte landstyreleder fredfullt i sitt hjem i
Skatval, 68 år gammel. En uke senere ble han stedt til hvile i en
sprengfull Værnes kirke.
Bjørn var født i Trondheim, men hadde det meste av sin oppvekst
i Nord-Norge. I ﬂere år var han lærer, rektor og menighetssekretær i Kjøllefjord. Lektoren, med hovedfag i spesialpedagogikk, tok i 1985 over som leder av Aglo
opplæringssenter på Skatval, en stilling han skulle ha i 25 år.
Aglo gjennomgikk en betydelig utvikling og vekst under den
initiativrike Bjørns ledelse.
Prestesønnen kjente behov for nye utfordringer, og valgte derfor
å følge i sin fars fotspor. Etter tre års tilleggsstudier ved Kirkelig
utdanningssenter i nord (universitetet i Tromsø), kombinert med
en krevende rektorstilling, ble han i 2010 ordinert og tilsatt som
sokneprest i Malvik.
Mange har møtt den joviale, visjonære, idérike og handlekraftige Bjørn gjennom en rekke tiltak og
tillitsverv, både lokalt og nasjonalt. Han var i ﬂere år leder for Kristenfolkets Edruskapsråd/Rusfri,
og satt også i Blå Kors sitt landsstyre. Lokalpolitikken opptok ham også sterkt. Han ledet KrF sitt
fylkeslag i Finnmark i perioden 1980-82, og var samtidig medlem av Lebesby kommunestyre. I
hele 6 perioder (1988-2011) representerte han KrF i Stjørdal kommunestyre, der han også var
gruppeleder og medlem av formannskapet.
I 2012 ble Bjørn valgt til leder av Den Norske Israelsmisjons (DNI) landsstyre. Med stor dyktighet,
dyp innsikt, sterkt engasjement og varm omsorg for medarbeidere har han ledet organisasjonens
og landsstyrets arbeid. I viktige omstillingsprosesser og strategiske veivalg har Bjørns erfaring og
innsikt vært verdifull. Med optimisme og glød så Bjørn muligheter også i vanskelige tider. Bjørn
fremhevet aldri seg selv. Han var beskjeden på egne vegne, men tydelig og frimodig på organisasjonens vegne. Symptomatisk nok stilte han seg i andre rekke når landsstyret skulle portretteres.
Han var lederen som så verdien i å bygge et lag, og var selv aldri redd for å bistå med praktisk
arbeid.
Sommeren 2017 inviterte Bjørn og hans kjære hustru Bergljot, store deler av familien med på
DNIs sommerstevne. Den livsglade Bjørn kjente nok på kroppens signaler, og ønsket å være mest
mulig sammen med familien. Samtidig ville han gjerne at barn, svigerbarn og barnebarn skulle ha
del i den tro og det engasjement som var bærende i hans eget liv, ja, like inn i hans død.
Utover høsten forverret sykdommen seg, og Bjørn måtte frasi seg vervet som landsstyrets leder.
Han kjempet kampen mot kreften. Den kampen tapte han til slutt, men for Bjørn var det viktigere å
bevare troen, fullføre løpet og vinne seierskransen som var ferdig for ham. En setning fra
Stjørdalsavisa «Bladet»s intervju med Bjørn for knapt ett år siden blir stående som uttrykk for
Bjørns tro og tillit, og som et forbilde for oss andre: Jeg har lyst til å leve, men er ikke redd for å
dø.

Den optimistiske og energiske misjons- og samfunnsengasjerte Bjørn hadde livslyst og livskraft
mer enn de ﬂeste. Derfor kjempet han også med optimisme og håp mot sykdommen: «Jeg skal
klare dette!», sa han i intervjuet med «Bladet»
Den fysiske kampen er tapt. Men den åndelige prisen vunnet. Hans reise er fullendt. Hans håp er
blitt virkelighet. Hans tro har seiret.
Den Norske Israelsmisjon vil savne en engasjert og trofast leder og tjener. Savnet og sorgen vil
likevel være større for Bergljot, hans trofaste hustru gjennom 45 år, deres 6 barn og 14 barnebarn.
Må Guds fred få hvile over Bjørns gode minne.

Rolf G. Heitmann, generalsekretær
Svein Granerud, fungerende styreleder

