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Den Norske Israelsmisjon (DNI) er en kristen misjons- og  
kompetanseorganisasjon som har arbeid i Israel, Øst-Europa og 
Norge. Vi er engasjert i evangelisering og menighetsbygging,  
diakoni og hjelpearbeid, freds- og forsoningsarbeid, samt  
undervisning og holdningsskapende arbeid. 

Vi har medlemmer og sympatisører fra hele bredden i kristennorge.  
DNI skal være en organisasjon for alle som ønsker å dele evangeliet med  
jøder, og som har en positiv grunnholdning til både jøder og arabere.

Vi inviterer deg til å bli bedre kjent med oss, og til å stå sammen med oss i  
et spennende og aktivt engasjement i Israel/Midtøsten, Øst-Europa og Norge. 

I denne katalogen kan du lese litt om våre prosjekter. 

Den Norske 
Israelsmisjon 
(DNI)

Scan koden og les 
mer på vårt nettsted
israelsmisjonen.no

Evangeliet 
  tilbake til jødene



I Tel Aviv driver DNI storbymisjon, i  
samarbeid med partnerorganisasjoner. 

Byen Tel Aviv er en kulturell og sosial 
smeltedigel med folk fra alle verdenshjørner. 
Dette gjenspeiles også i Immanuelkirken ved 
at alle kontinenter er representert i felles-
skapet.  Kirken er et viktig samlingssted for 
jesustroende jøder og andre kristne.

Immanuelkirken ligger i bydelen Jaffa og 
er en attraksjon for israelere og andre. Det 
var i Jaffa apostelen Peter fikk visjonen fra 
Gud om at evangeliet både er for jøder og alle 
andre folkeslag.   

Hver helg arrangeres det to gudstjenester, 
en på hebraisk-engelsk og en på engelsk. På 
lørdagsgudstjenesten er det eget opplegg for 
barna. Jevnlig arrangeres det bibelstudie-
gruppe, bønnemøter, møter for unge voksne 
og diakonale tiltak i Jaffa. I tillegg legges det 
til rette for treffpunkter for søkende og nye 
kristne.

Mange kommer også til kirken på grunn 
av dens utsmykninger, konserter og «åpen 

kirke». Gjennom slike besøk møter de med-
arbeidere som lytter, viser nestekjærlighet og 
respekt. Orgelkonserter, de vakre glassmale-
riene og åpen kirke med guiding, tiltrekker 
mange israelere. Nytestamenter og kristen 
litteratur er tilgjengelig. Mange får svar på 
sine spørsmål om kirken og den kristne tro. 
Vi ønsker å utvide kontaktflaten med lokal-
befolkningen gjennom et nytt kaféprosjekt.

Fokusområder: 
-  Menighetsarbeid 
-   Etablere kafé som møtested  

med lokalbefolkningen
-  Fellesskapsutvikling 
-  Familiearbeid / barnekirke

Budsjett: ca 1 700 000 kroner i året

Storbymisjon

Støtt arbeidet:
• Bli fast giver (fyll ut responsskjema side 11)
• Vipps: 19333 Immanuelkirken (valgfritt beløp)
• Benytt kontonr. 3000.15.24425 (merk Immanuelkirken)
• Send SMS med kodeordet DNI til 2434  

/ Immanuelkirken



I Jerusalem driver DNI, i samarbeid med 
andre partnere, Caspari Center (CC). Dette er 
et senter for bibelske og jødiske studier med 
fokus på utrustning, disippeltrening og fors-
kning. Gjennom ulike kurs, ressursmateriell 
og forskning er Caspari Center en støttespil-
ler for den messianske bevegelse, og gir kom-
petanse og kunnskap for å styrke menigheter 
og utruste enkeltmennesker. 

På senteret jobber messianske jøder 
sammen med andre kristne fra forskjellige 
deler av verden. CC er også en viktig brobyg-
ger mellom den messianske bevegelse og den 
verdensvide kirke. 

Fokusområder: 
- Bibelundervisning for menigheter 
- Disippeltrening for jesutroende jøder og 

kristne arabere
- Fred og forsoning mellom jøder og arabere 
- Undervisning for sabbatskolelærere 
- Forskning om de messianske jødenes 

historie, troens røtter og andre relevante 
temaer

- Bibliotek med faglitteratur 
- Informasjon og  

undervisning om den 
messianske bevegelse

Budsjett: ca 1 400 000  
kroner i året

Støtt arbeidet: 

• Bli fast giver  
(fyll ut responsskjema side 11)

• Vipps: 19333 Caspari Center   
(valgfritt beløp)

• Benytt kontonr. 3000.15.24425  
(merk Caspari Center)

• Send SMS med kodeordet DNI til 2434 

Caspari Center



I Jerusalem støtter DNI diakonalt arbeid 
blant de mest marginaliserte menneskene  
i det israelske samfunnet, uavhengig av 
religion, kultur og etnisitet. 

Gjennom partnersamarbeidet med 
Machaseh kommer vi i kontakt med mange 
mennesker som på ulike vis har erfart livets 
skyggeside. Vi vil vise nestekjærlighet til de 
som har blitt utsatt for ulike typer overgrep. 

Marchaseh betyr tilfluktsted. Machaseh 
gir mennesker et glimt av himmel midt i en 
tung og vanskelig hverdag, der mennesker 
blir sett, anerkjent og verdsatt.

Fokusområder: 
- Redde barn og voksne fra utrygge hjem 
- Kjempe mot menneskehandel
- Bistå med juridisk veiledning
- Tilby terapi og sjelesorg
- Tilby mat og klær til de fattige 
- Hjelpe holocaustoverlevende 

Budsjett: ca 150 000 kroner i året

Støtt arbeidet:

• Bli fast giver (fyll ut responsskjema side 11)
• Vipps: 19333 Machaseh (valgfritt beløp)
• Benytt kontonr. 3000.15.24425 (merk Machaseh)
• Send SMS med kodeordet DNI til 2434 

Machaseh



I Haifa støtter DNI et alders- og pleiehjem 
for messianske jøder og kristne arabere.  
Ebenezerhjemmet ble grunnlagt etter  
initiativ fra DNI.  

Flere av beboerne har opplevd et mellom-
krigs-Europa i oppløsning, konsentrasjons-
leirer, immigrasjon til Israel og flere kriger. 
Slike liv, fylt av traumer, gir mange fysiske 
og psykiske plager. Videre opplever mange 
jesustroende jøder at de blir utstøtt av sin 
familie ved å bekjenne sin tro på Jesus. Når 

alderdommen og behovet for pleie og omsorg 
melder seg blir Ebenezerhjemmet deres 
eneste redning.

Foruten jesustroende jøder bor det også 
kristne arabere på hjemmet. Selv om bebo-
erne har ulik kulturell bakgrunn, og at det 
daglig snakkes forskjellige språk på hjem-
met, har de en felles tro. Sammen finner de 
fellesskap i fredsfyrsten. 

Fokusområder:
- Gi en god og verdig alderdom til beboerne 
- Gi kjærlighet, pleie og omsorgen
- Bygging av ny pleieavdeling

Ebenezerhjemmet drives ved hjelp av  
gaver, og mottar ingen offentlig støtte.
I tillegg til den faste staben arbeider det flere 
volontører ved hjemmet.

Budsjett: ca 800 000 kroner i året 

Støtt arbeidet: 

• Bli fast giver (fyll ut responsskjema side 11)
• Vipps: 19333 Ebenezerhjemmet (valgfritt beløp) 
• Benytt kontonr. 3000.15.24425  

(merk Ebenezerhjemmet)
• Send SMS med kodeordet DNI til 2434.  

Ebenezerhjemmet 



I Haifa driver DNI et menighetsenter og 
støtter en aktiv menighet hvor visjonen  
er å vokse nærmere Jesus Messias, vokse  
nærmere hverandre og vokse nærmere  
samfunnet rundt.  

Menigheten Beit Eliahu ble grunnlagt av 
DNI, og er i dag en av de største messianske 
menighetene i Israel. 

På gudstjenestene på sabbaten kommer 
unge og gamle sammen til fellesskap med 
hverandre og Gud. 

Gjennom uken er det et mangfold av  
aktiviteter som sabbatsskole, ungdoms- 
gruppe, ukentlig bibelundervisning (på  
tre forskjellige språk), besøkstjeneste,  
evangelisering og kvinnearbeid.

Fokusområder: 
-  Drift og utvikling av menighetssenteret 
-  Forkynnelse og undervisning
-  Menighetsarbeid 
-  Disippelliv

Budsjett: ca 600 000  
kroner i året

Beit Eliahu 

Støtt arbeidet:

• Bli fast giver  
(fyll ut responsskjema side 11)

• Vipps: 19333 Beit Eliahu  
(valgfritt beløp) 

• Benytt kontonr. 3000.15.24425 
(merk Beit Eliahu)

• Send SMS med kodeordet DNI 
til 2434



BridgeBuilders (BB) er et trosbasert freds- 
og forsoningsprogram for unge israelere, 
palestinere og nordmenn.  Programmet 
drives av DNI, og arrangeres i samarbeid med  
norske partnere og partnerorganisasjoner i 
Midtøsten. 

Deltakere på BB-programmet utfor-
dres til refleksjon og samtale om identitet, 
fordommer, respekt, anerkjennelse, enhet 
og konfliktløsning. Gjennom teamarbeid og 
ulike former for undervisning utruster vi 
unge mennesker, og gir dem erfaringer og 
redskap som øker mulighetene og motiva-
sjonen deres til å være fredsagenter og velge 
forsoningens vei. 

BB er et todelt utvekslingsprogram 
som foregår både i Norge og i Midtøsten. 

Fokusområder: 
- Legge til rette for gjensidig forsoning 

mellom israelere og palestinere der unge 
nordmenn deltar i prosessen

- Arbeide for at fellesskapet mellom  
messianske jøder og kristne arabere/ 
palestinere styrkes 

- Øke kunnskap og forståelse om  
hverandres situasjon

- Utruste fredsagenter 

Budsjett: ca 600 000  
kroner i året

DNI støtter også andre freds- og forso-
ningstiltak i Midtøsten som bygger på Jesu 
liv og lære. Gjennom partnersamarbeid er vi 
med å fremme forsoning mellom israelere og 
palestinere, jøder og arabere. 

Fokusområder:
- Leir og konferanser
- Undervisning
- Dialogarbeid 

Budsjett: ca 90 000 kroner i året.

BridgeBuilders

Fred og forsoning 

Støtt arbeidet:

• Bli fast giver (fyll ut responsskjema s 11)
• Vipps: 19333 BridgeBuilders eller Fred  

og forsoning (valgfritt beløp) 
• Benytt kontonr. 3000.15.24425 (merk  

BridgeBuilders eller Fred og forsoning)
• Send SMS med kodeordet DNI til 2434. 



Ungarn

I Budapest driver DNI Gisle Johnson  
Instituttet (GJI), i samarbeid med den  
lutherske kirken i landet. GJI setter fokus  
på antisemittisme i samfunnet, og gir  
prester og menigheter undervisning om 
jesustroende jøder og kirkens jødiske røtter.  

Mange jesustroende jøder i Ungarn 
vet lite om sin jødiske bakgrunn, og noe av 
arbeidet blir derfor å gi disse menneskene 
økt kunnskap. Gjennom kurs, foredrag, og 
materiell får jesustroende jøder kjennskap 
til sine jødiske røtter. Instituttet jobber også 
med å øke bevisstheten i kirken om deres 
ansvar for det jødiske folk.

Budsjett: ca 45.000 kroner i året. 

Ukraina og Russland

DNI støtter evangelisering i Ukraina og de 
russisk-språklige områdene.  Vi samarbeider med 
organisasjonen Jews for Jesus og lønner en norsk 
medarbeider tilknyttet arbeidet.

Odessa har en stor jødisk befolkning og i Svarte-
havsbyen drives det et omfattende arbeid. Mange 
jøder kommer til tro som følge av arbeidet. 

Gjennom nettradio, ulike publikasjoner og 
kursvirksomhet, når vi ut til jøder og kristne i de 
russisk-språklige områdene. Vi samarbeider med 
lokale organisasjoner og menigheter, hovedsakelig 
organisasjonen Slovo (Ordet).

Budsjett: 180.000 kroner i året. 

DNI støtter Jerusalem Institute of Justice 
(JIJ)som arbeider aktivt for å styrke men-
neskerettighetene for minoritetsgrup-
per i Israel og De palestinske områdene, 
særlig for messianske jøder og palestinske 
kristne. JIJ driver også et omfattende do-
kumentasjons- og informasjonsarbeid om 
anti-israelsk virksomhet.

Budsjett: Ca 60.000 kroner i året

Menneskerettigheter

>>

Øst-Europa



Romania

I Bucuresti støtter DNI et messiansk menig-
hetsfelleskap med fokus på utadrettet virksomhet 
gjennom evangelisering og diakoni. 

Blant jødene i Romania finnes det mange 
eldre med behov for hjelp. Derfor organiseres det 
regelmessige husbesøk med tilbud om bistand og 
fellesskap.

Budsjett: 20.000 kroner i året

Vekke til ansvar i Norge

Støtt arbeidet:

•  Bli fast giver (fyll ut responsskjema side 11)
• Vipps: 19333 Øst-Europa (valgfritt beløp) 
• Benytt kontonr. 3000.15.24425 (merk Øst-Europa)
• Send SMS med kodeordet DNI til 2434 

DNI driver et omfattende arbeid i Norge 
gjennom ansatte og frivillige medarbeidere.

DNI ønsker å vekke det norske folk og kir-
ken til ansvar for jødene, uansett hvor de bor 
i verden. Det betyr at vi vil bekjempe all form 
for antisemittisme og bidra til/med forkyn-
nelse og undervisning som fastholder det 
jødiske folks særstilling i Guds frelsesplan.

Forkynnelse og undervisning
Den Norske Israelsmisjon er en kompetanse-
organisasjon, med gode og dyktige foredrags-
holdere. Det er fullt mulig å invitere en av 
våre foredragsholdere/medarbeidere til å ha 
seminar/foredrag. Vi tilbyr et bredt spekter 
av temaer, blant annet:
• Forholdet mellom GT og NT

>>

• Den kristne tros jødiske røtter
• Bibelske og jødiske fester og høytider
• Den messianske bevegelse og misjon
• Jødenes tro og historie
• Forholdet mellom Israel og kirken
• Israel og profetiene / løftene
• Freds- og forsoningsarbeid i Midtøsten
• Antisemittisme 

return2sender (R2S) er barne- og 
ungdomsbevegelsen i DNI og er et nettverk 
av unge mennesker som ønsker å bringe 
evangeliet tilbake til det jødiske folk. I Israel 
er det bare 0,1 % av jødene som tror på Jesus 
som Messias. R2S samler ungdommer fra 
brede lag i norsk kristenliv for å fremme ett 
mål: Å bringe evangeliet tilbake dit vi engang 
fikk det fra. 



Respons-
skjema

  Ja, jeg/vi vil bli med!

  Jeg/vi ønsker å støtte arbeidet generelt 

  Jeg /vi ønsker å støtte programmet: 

  …………………………………………………………

  Jeg/vi ønsker å støtte med kr   ………………

Jeg/vi ønsker å støtte på følgende måte: 

  Fast givertjeneste 
 – vennligst send meg avtalegiroskjema

  Dette er en engangsgave  
 – vennligst send meg giro

  Menighetsavtale for  …………………………… 
 menighet. Avtalen blir sendt til menigheten

Kontaktinformasjon

Navn

………………………………………………………………………
Adresse

………………………………………………………………………
Postnr/sted: 

…………………   …………………………………………………
Tlf:

………………………………………………………………………
E-post:

………………………………………………………………………

Ta gjerne bilde av utfylt  
skjema og send til  
post@israelsmisjonen.no  
eller klipp det ut og send til  
DNI, Holbergs plass 4, 0166 Oslo 

Bli fastgiver! 

R2S sitt formål er å se barn og unge ta del i 
misjonsoppdraget for det jødiske folk. 
Dette innebærer tre ting:
1.  Tydelighet på misjon
2.  Takknemlighet for troens jødiske røtter
3.  Enhet på tvers av skillelinjer

Misjon er hjerteslaget i return2sender, og 
gjennom nettverksbygging ønsker R2S å vekke 
ungdommer til ansvar for misjon. Samtidig er 
det et ønske om at ungdommer skal se troens 
og bibelens jødiske røtter.  Vår identitet som 
Guds folk deler vi med alle jesustroende i vår 
verden og den stikker dypere enn nasjonalitet 
eller etnisitet. Derfor arbeider også return-
2sender med enhet på tvers av skillelinjer. 
Våre unge er fremtiden, derfor tror vi at arbei-
det vårt med å skape en forståelse for misjon, 
røtter og enhet blant unge er helt essensielt. 

Fokusområder:
- Forkynnelse og  

undervisning
- Volontørtjeneste
-  Turer og arrangement 
-  Informasjonsarbeid

Budsjett:  
ca 800 000 i året 

Støtt arbeidet:

• Bli fast giver (fyll ut responsskjema) >
• Vipps: 19333 Vekke til ansvar  

(valgfritt beløp) 
• Benytt kontonr. 3000.15.24425  

(merk Vekke til ansvar)
• Send SMS med kodeordet DNI til 2434



Den Norske Israelsmisjon 
Holbergs Plass 4
0166 OSLO

Tlf: 22 98 85 00
post@israelsmisjonen.no
www.israelsmisjonen.no
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