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Program for Sommerstevne og Landsmøte

Torsdag 27.juni:
15.00:
16.00:
17.30:
19.00:
21.00:

Innkvartering og velkommen
Åpning av Landsmøte
Middag
Kveldsmøte - Shmuel Aweida
Shalomkro med jubileumsunderholdning

Fredag 28.juni:
08.00:
08.30:
09:30:
11:00:
13.00:
14.00:
16.30:
19.00:

Morgenbønn
Flexifrokost
Morgensamling og bibeltime - Elisabeth Levy
Veien videre for Israelsmisjonen - strategiske samtaler
Lunsj
DNI-talks
Helgemåltid
Jubileumsfest - DNI 175 år - Shalomkro

Lørdag 29.juni:
08:00:
08.30:
09.30:
12.30:
13.30:
17:30:
19.00:
21.00:

Morgenbønn
Flexifrokost
Morgensamling og bibeltime, Elisabeth Levy
Lunsj
Misjonstivoli og misjonsløp
Middag
Kveldsmøte - Shmuel Aweida
Shalomkro - jubileumsunderholdning

Søndag 30.juni:
08:30:
09:00:
10:00:
12:30:
14.00:

Morgenbønn
Flexifrokost
Morgensamling og bibeltime - Elisabeth Levy
Avslutningslunsj
Familiegudstjeneste

Dagsorden, Landsmøte 2019

Landsmøtet 2018 fattet vedtak om en prøveordning med årlige landsmøter (LM 2018.09):
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.
Følgende kriterier ble framlagt:
1. Landsstyret anbefaler overfor landsmøte at det innføres en prøveordning,
gjeldene for perioden 2019-22, med årlige landsmøter i tilknytning til
sommerstevnet.
2. Årlige landsmøter vil erstatte ordinære rådsmøter
3. Årlige landsmøter følger grunnregelens bestemmelser om forretningsorden, jfr
§3.2 og §3.3, med unntak av valg. Valg foretas annenhvert år.
4. Prøveordningen evalueres av landsmøtet 2022, som vedtar eventuelle
endringer i grunnreglene.

Forslag til dagsorden
Del 1 - torsdag 27.juni
Åpning ved leder av landsstyret, Svein Granerud
LM 2019.01. Konstituering
LM 2019.02. Godkjenning av innkalling og dagsorden
LM 2019.03. Landsstyrets årsmelding. Innledning ved landsstyrets leder.
LM 2019.04. Landsstyrets årsregnskap og revisors rapporter
LM 2019.05. Protokollkomiteens innstilling

Del 2 - fredag 28.juni
LM 2019.06. Veien videre - Organisasjonsmodell
- Presentasjon, panelsamtale og plenum
- Samtaler i grupper

LM 2019.01

Konstituering, jfr grunnreglene §3.4A
Ordstyrer, varaordstyrer, sekretær, referenter, protokollunderskrivere og tellekorps: Forslag fremmes i møtet

LM 2019.02

Godkjenning av innkalling og dagsorden jfr.
grunnreglene §3.7
Innkalling til Landsmøte 2019 har skjedd i henhold til grunnreglenes bestemmelser, § 3.7, og
formidlet gjennom Først nr. 1/2019
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden i henhold til landsstyrets forslag.

LM 2019.03

Landsstyrets årsmelding
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner landstyrets årsmelding for perioden 2018.

Ansatte og Volontører 2018

Følgende har vært ansatt av Den Norske Israelsmisjon eller gjort tjeneste som volontører i 2018:

Norge
Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær
Vegard Frigstad Soltveit assisterende generalsekretær
Marie Lyngmo Unsgaard, kontorfullmektig/ leder Misjonsbutikken Tabita
Torstein Bryne, økonomi- og administrasjonsleder
Morten Kravik, misjonssekretær TeVeBu (til 31.07.18)
Sigmund Nørsund, økonomisekretær (60%)
Benedicte Heitmann, arrangementkoordinator (10%)
Miriam Skagestad, Informasjon- og innsamlingsleder
Guro Kvakestad, redaktør Først
Sondre Vego, It-konsulent (50%)
Linda Ekerhovd, leder R2S (til 30.06.18)
Kristoﬀer Eknes, misjonsrådgiver og leder R2S (01.06.18 fra 20% til 100 %)
Ellen Raen, Sørlandet, misjossekretær og ambassadørkoordinator
Maine S. Lied, Lageransvarlig Tabita, Sørlandet (20%)
Paul Odland, misjonssekretær, Stavanger
Odd Bjarne Skogestad, misjonssekretær, Bergen
Nikolai Sundklakk, prosjektstilling Møre og Romsdal (20%)

Haifa, Israel
Tor Arne Grimstad, administrativ leder
John Sode-Woodhead, spesialrådgiver Israel
Volontører/ kortidsarbeidere:
Bente Grossås (2017-2019)
Charlotte Kåbuland (2017-2019)
Lokalt ansatte (DNI-ansatte):
Bjørg Aweida, regnskap/renhold
Pnina Lizorkin, sekretær stedlig representant
Tony Maron, vedlikehold Beit Eliahu og Immanuel kirken i Tel Aviv
Peter Aweida, bygningsansvarlig for NCMI sin bygningsmasse i Israel

Tel Aviv, Israel
Bradley Long, Pastor, Immanuelkirken
Marit Long, misjonær/diakon Immanuelkirken
Volontører/ kortidsarbeidere:
Sondre Masvie (2017-2018)
Pascaline Sagbakken (2017-2018)
Tor Johan og Sølvi N. Askeland (2018-2019)
Lokalt ansatte (DNI-ansatte):
Arin Maisky, organist Immanuelkirken
Sara Lazarus, kirkeadministrator

Jerusalem, Israel
Elisabeth Levy, internasjonal leder Caspari Center
Volontør ved Machaseh:
Ingrid Taranger (2018-2019)
Lokalt ansatte Caspari Center (Ikke direkte lønnet av DNI):
Alec Goldberg, leder for lokale program
Jenifer Nataf, administrasjon
Rita Kontrovich, koordinator, lokale program
Sheila Powlison, regnskap

LM 2019.04

Landsstyrets årsregnskap og revisors rapport
a) Årsberetning 2018
b) Resultat- og balanseregnskap med noter 2018
c) Revisjonsberetning 2018
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner landsstyrets årsregnskap og balanserapport for perioden 2018.

LM 2019.05

Protokollkomiteens innstilling
Forslag til vedtak:
På grunnlag av protokollkomiteens innstilling godkjenner landsmøtet landsstyrets saksbehandling i
valgperioden 2018-2019.

LM 2019.06

Veien videre - organisasjonsmodell
Forslag til vedtak:
LM 2019.06
Veien videre – organisasjonsmodell
Landsstyret har i ﬂere møter drøftet Den Norske Israelsmisjons ledelsesstruktur og organisasjonsmodell, basert på Veivalgsprosjektets konklusjoner, landsstyrets tidligere vedtak og innspill fra
landsmøtet, kretsstyrene og strategimøter.
Landsstyret fattet derfor i sitt siste møte (LS 19.03.08) følgende vedtak:
Landsstyret gir sin tilslutning til ny organisasjonsmodell med de merknader som fremkom i møtet.
Landsstyret ber administrasjonen presentere dokument for landsmøtet 2019 i henhold til foreslått
prosedyre.
Landsstyre vil komme tilbake til endelig behandling av DNIs organisasjonsmodell i sitt neste møte,
etter at landsmøtet har gitt sine innspill
Forslag til vedtak:
1. Landsmøtet ser behovet for en mer åpen og ﬂeksibel organisasjonsmodell for arbeidet i Norge
med sikte på å involvere og engasjere ﬂere mennesker lokalt, samt bygge nettverk lokalt og sentralt
2. Landsmøtet ber landsstyret merke seg innspill fra landsmøtet i arbeidet med å utforme ny
organisasjonsmodell, og ber om at eventuelle endringer i grunnreglene som følge av dette
arbeidet gjøres kjent i god tid før landsmøtet 2020.

Innhold

4.

Kjære landsmøtedeltager, misjonsvenn og støttespiller.
Dokumentet du nå har fått er en del av en større prosess som alltid
har preget de som har latt seg engasjere for Israelsmisjonens sak
hvordan skal vi på best mulig måte drive arbeidet?
Før vi presenterer organisasjonsmodellen, så inviterer vi til en forkortet historiereise;
fra Israels Venner, til landsdekkende organisasjon og til en bevegelse som beveger
mennesker. Selv om strukturer endrer seg, så har DNIs formål vært det samme siden
1844. Det er vi stolt av!
Velkommen til en viktig og spennende samtale!

DNIs historie og identitet er forankret i fremveksten av de store grasrot- og
folkebevegelsene i siste halvdel av 1800-tallet. I 1844 ble en ny bevegelse/forening
etablert i Norge: Israels venner. De skulle arbeide ut fra et dobbelt formål, slik det
kommer fram i deres formålsparagraf:
1. Lyst til at gjøre vel imod Herrens Brødre efter Kjødet, at bidrage til at den gamle
Pakts Folk, fra hvem Saliggjørelsens Ord er kommet til os, og saa maa lære at kjende
Saliggjørelsens Fyrste
2. Denne Forening har et dobbelt Formaal, dels iblandt de Christne at vække Kjærlighed
til Israel, dels iblant Israel at virke Christendommens Fræmme

Utover 1800-tallet økte engasjementet for formålet, og flere foreninger ble dannet.
Etter hvert ble det også dannet en landskomite, og i 1866 vedtok
jødemisjonskomiteen sine første statutter. Her står det blant annet at:

Dette var første gang en begynte å samtale om en enhetlig landsdekkende struktur
for arbeidet. Men det gikk svært mange år før tiden ble passende. Ikke før i 1881 ble
spørsmålet tatt opp igjen. Da sendte Stavangerforeningen et brev til komiteen. Her
etterspurte de emissærer, kretsbestyrelse, materiell, større møter og
sammenkomster i Norge slik at visjonen kunne styrkes hos
støttespillerne/foreningene.

Til tross for dette brevet tok det enda en del år før en
organisasjonsstruktur tok form. Ikke før i 1915 kom dette spørsmålet
opp igjen, og da var det Bergens israelsmisjonsvenner som uttalte et
ønske om en nasjonal organisasjonsstruktur.
Den 31. august 1915 ble det kalt inn til et møte i Oslo, hvor foreninger
fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør ble innkalt. Til dette møte møtte
kun seks personer, men til tross for det lave oppmøte ble det bestemt at
Centralkomite for Israelsmisjonen i løpet av de to neste årene skulle innkalle til et
første landsmøte. Dagsorden for det første landsmøtet var: en organisk
Sammenslutning af Israels Venner i vort Land (Kfr. Statuttenes §2).
Det de hadde i tankene var å danne en landsorganisasjon med kretsinndeling og
regelmessige generalforsamlinger. Dette var en organisasjonsmodell lik den som
Misjonsselskapet (NMS) alt hadde.

Første skritt var å ansette en landsemissær som kunne forkynne visjonen og
Israelsmisjonens sak i Norge. Peter Hærem hadde reist for Israelsmisjonen på 1860tallet, men siden da hadde det ikke vært noen reiseemissær utsendt fra
Centralkomiteen. Israelsmisjonen hadde frem til 1916 levd på Casparis motto og syn,
at misjonsbladet var organisasjonens beste (og til dels eneste) emissær. Man hadde
vegret seg for å: Kaste os ind i Konkurrancen med de andre kristelige Selskaber og
Sager gjennen en fast Emissærvirksomhed.
Centralkomiteen tok ikke bare tak i organisasjonsmodellen i 1916, men vurderte også
et teologisk standpunkt som hadde preget foreningenes syn: at de levde i
hedningenes tid, slik Rom 11,25 antyder. Dermed skulle Israelsmisjonen være noe
tilbakeholden, fordi hedningemisjon skulle prioriteres. Den nye teologiske
refleksjonen som kom fra 1916 sier: Dette kan ikke fortsette. Og skal det nå vinnes
nytt land for Israelsmisjonen, må det dannes egne foreninger der ingen fins! Ellers
dør nyvakt interesse fort bort igjen.
I 1918 innkalles det til landsmøte. Her ble det lagt frem utkast til grunnregler for en ny
landsorganisasjon, og Den Norske Israelsmisjon ble stiftet som landsdekkende
organisasjon, med en kretsstruktur og et landsstyre som ble valgt av
generalforsamling/landsmøte.

Formålsparagrafen til Den Norske Israelsmisjon av 1918 lyder:
§1: Missionen der arbeider paa Guds ords og den lutherske
bekjendelses grund har til formaal dels blant de kristne at vække
til kjærlighet til Israel og mission blandt dette folk, dels at virke for
evangeliets forkyndelse blant selve Israel.
Denne ordlyden er ganske lik den som kom i 1844, og er
innholdsmessig lik formålet Den Norske Israelsmisjon fortsatt
arbeider for. Den nye organisasjonen var basert på foreninger
som grunncellene, dernest kretsstyrer valgt av kretsmøter som
regionale mellomledd, og et landsstyre valgt av landsmøtet som topporgan.

Det ble etter hvert utarbeidet detaljerte regler for kretsarbeidet, der kretsstyrene ble
gitt delvis selvstendig styringsrett og delt personal- og økonomiansvar. Hver krets
skulle også være representert i landsstyret. I 1999 gjorde landsmøtet betydelige
endringer i denne strukturen.
Landsmøtet i 1999 vedtok en langt mer fleksibel organisasjons- og styringsstruktur,
særlig på kretsnivå, tilpasset regionale forskjeller. Samtlige av DNIs ansatte ble
ansatt sentralt, og med det opphørte kretssekretærstillingen, som ble omdefinert til
misjonssekretær. Dette innebar en mer fleksibel bruk av ansatte i Norge. Noen av
vedtakene førte til:
Landsstyrets størrelse ble redusert, samtidig som det ble innført direkte valg,
forberedt av en nominasjonskomité, uten innstilling fra kretsene
Det ble innført en årlig ordning med rådsmøter med representasjon fra alle kretser
Personalansvar ble sentralisert. Ordningen med kretssekretærer falt bort og erstattet
med en ordning der landsstyret stilte personell til disposisjon for kretsene etter behov
og landsstyrets prioriteringer
Økonomiansvar (budsjettering og regnskapsførsel) ble sentralisert
Regler vedr. kretsarbeidet ble betydelig forenklet og innlemmet i grunnreglene, noe
som innebar en større fleksibilitet i regional organisering og struktur.

På rådsmøtet i 2011 ble dokumentet «Fra organisasjon til bevegelse» drøftet i
grupper og plenum. Noe av bakgrunnen for dokumentet var DNIs strategiplan 2020.
En av hovedkonklusjonene i dokumentet er at DNI skal være visjonsstyrt fremfor
behovsstyrt. Det henvises også til en organisasjonsform som i organisasjonsteori
kalles «Movement organization», hvor målet er innflytelse istedenfor selv å vokse.
Målet er da ikke organisasjonen/bedriften, men visjonen/formålet. Dokumentet

foreslår ni byggeklosser som skal hjelpe til med å realisere
fremtidens Israelsmisjons-bevegelse. Det var:

Det er skjedd mye siden 1918, men formålet er det samme. Vi skal gi evangeliet
tilbake til det jødiske folk, og vi skal vekke kristenfolket i Norge til kjærlighet for det
jødiske folk og skape engasjement for å dele evangeliet med dem.
Dette dokumentet er et resultat av de trender og utfordringer veivalgsprosessen har
skissert, og som DNIs landsmøte i 2016 gav sin tilslutning til. Samtidig er dokumentet
basert på vedtak som landsstyret og landsmøter tidligere har gjort. Det har også vært
utført omfattende samtalerunder med DNIs kretsstyrer, samt holdt egne
strategisamlinger med kretsledere og ansatte. DNIs organisasjonsmodell som
presenteres i dokumentet er dermed basert på en bred drøfting i hele organisasjonen
over lengre tid.
En tid for alt, sier forkynneren. Nå er det tid for å gjennomføre og iverksette de
nødvendige endringene som landsmøtet og landsstyret tidligere har drøftet.
Dokumentet inneholder konkrete forslag til en organisasjonsmodell for tiden vi lever i,
hvor målet er å være formålsnære.
Vi vil rette en stor takk til alle frivillige og tillitsvalgte som har brukt av sin tid og sine
ressurser i denne prosessen. Mange gode forslag er kommet inn, og vår erfaring og
opplevelse er at misjonsfolket har både engasjement og stor velvilje for den
prosessen DNI nå er inne i.
Spørsmålet vi bør stille oss er: hvordan gjør vi dette fremover slik at Den Norske
Israelsmisjon er relevant, er synlig og makter å vekke kristenfolket i Norge til ansvar?

Dette dokumentet omhandler DNIs arbeid i Norge,
det som kan kategoriseres som hjemmearbeidet. Kretsstyrer,
kretsledere, ansatte, landsstyret og landsmøtet har arbeidet med
de spørsmål som besvares i dette dokumentet. I tiden fremover vil
det være behov for å se nærmere på DNIs internasjonale arbeid, men det berøres
altså ikke i dette dokumentet.
DNI har de siste årene beveget seg bort fra å være forenings- og medlemsbasert til å
bli giver- og frivillighetsbasert. Slike utviklingstrekk ser vi også hos andre lignende
misjonsorganisasjoner. Det har også vært en betydelig fremvekst av nye menigheter,
forsamlinger og husfellesskap i Norge. Kirkelandskapet er dermed annerledes enn
det var i 1844, 1918 og 1999. I tillegg er det i dag en rekke kristne nettverk. I dette
kirkelandskapet skal DNI virke og arbeide slik at kristenfolket blir engasjert for misjon
overfor det jødiske folk.
For DNI skal være en bevegelse som kan vinne, bevare, engasjere og motivere
enkeltpersoner og kristne fellesskaper til tjeneste for det jødiske folk. Dersom DNI
skal fortsette å være en bevegelse for hele Kristen-Norge, krever det at vi som
organisasjon er villige til å gjøre enkelte grep. Skal DNI vinne nytt land i tiden
fremover, krever det endringer både når det gjelder strukturer og kulturer i
organisasjonen. Dette dokumentet viser til konkrete forslag om hvordan enkelte av
hovedkonklusjonene i Veivalgsdokumentet kan iverksettes, slik at DNI kan vinne nytt
land og være en attraktiv, åndelig og tjenlig bevegelse for Kristen-Norges
engasjement overfor det jødiske folk.

DNI arbeider etter et dobbelt formål, slik det er nedfelt i Grunnreglene §1. Formålet
skal prege alle våre aktiviteter, prosjekter og tiltak.
Den Norske Israelsmisjon, som arbeider på Guds Ords
og den lutherske bekjennelses grunn,
har til formål å vekke til ansvar for jødene,
forkynne evangeliet for dem og vise dem kristen kjærlighet.
DNIs teologiske og missiologiske profil er nedfelt i Prinsipperklæringen (2004). I våre
samarbeidsrelasjoner søker vi økumeniske partnerskap, både nasjonalt og
internasjonalt.

Guds Ord er øverste autoritet for lære og liv i DNI.
DNI forkynner og lærer at hele Skriften er inspirert av Gud
og synliggjør Guds store frelsesplan for Israel og folkeslagene.
Alle Guds løfter har fått sitt ja og amen i Kristus Jesus (2 Kor 1,20),
og evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Samtidig løfter Bibelen
fram det jødiske folks særstilling, og Paulus sier at evangeliet er for jøde først (Rom
1,16).
DNI ønsker i ord og handling å løfte frem det som var et først for apostlene, at det
jødiske folk skal høre budskapet om Jesus. Dette gjør vi blant annet gjennom
undervisning, informasjonsmateriell, misjonærutsendelser, samarbeidspartnere,
nettverk og møtevirksomhet.
DNI er en Bibel- og bønnebevegelse, som er avhengig av Guds ledelse og nåde.
Vårt arbeid bæres av bønn og Guds trofasthet og nåde. Hvis Herren ikke bygger
huset, arbeider bygningsmennene forgjeves (Salme 127,1). DNI er en bevegelse
som søker Herren, og ønsker å lede mennesker inn til en dypere relasjon og
samfunn med Israels Gud.
DNI vektlegger forkynnelse som er livsnær, bibelfundert og misjonsrettet. Gjennom
DNIs virksomhet skal mennesker få undervisning og opplæring i troens bibel-jødiske
røtter, en dypere misjonsforståelse, Guds frelsesplan med Israel og folkeslagene,
vårt ansvar overfor det jødiske folk og evangelieforkynnelse.

En av veivalgsprosessens hovedkonklusjoner når det gjelder organisasjonsmodell er
en modell som er dynamisk, fleksibel strukturert og nettverksbasert, og som kan
betegnes som en paraplyorganisasjon (5.7.2). DNI skal være en landsdekkende
bevegelse, som engasjerer Kristen-Norge med sitt formål. Samtidig ønsker DNI å
sette inn mest ressurser de steder i landet hvor potensialet til enhver tid er størst.
Kretsstrukturen, som DNIs arbeid i Norge er organiser i, har gir mange fordeler, men
også utfordringer med tanke på den dynamikk og fleksibilitet en bevegelse trenger i
vår tid. Flere steder meldes det også om vanskeligheter for å opprettholde en
kretsstruktur med kretsstyre. Dette innbefatter at det er vanskelig å skaffe kandidater
til styreverv, og særlig til kretsledervervet.

En kretsinndeling med valgte kretsstyrer er dermed vanskelig
å opprettholde, samtidig som en stram kretsstruktur kan hindre
engasjement på samme måte som den også skaper engasjement.
Det er noe av utfordringen vi står overfor:
Å endre en struktur slik at den er mer formålstjenlig samtidig
som vi bevarer det som fungerer godt og skaper engasjement.
Vi vil rette en stor takk til alle som gjennom årene har hatt et tillitsverv i DNI.
Hundrevis av mennesker har brukt av sin tid, sine ressurser og nådegaver for å
realisere DNIs visjon og formål i Norge. De har lagt ned et betydelig arbeid, som ikke
må undervurderes. Når dette dokumentet foreslår å vektlegge en større satsning på
lokalt arbeid fremfor regionalt, så betyr ikke det at kretsstyrene og kretsstrukturen
ikke har vært formålstjenlig. Langt derifra. Men det er en tid for alt, og slik KristenNorge har utviklet seg og utfra de momenter som er kommet fram i samtaler og
høringsrunder, mener vi tiden er moden for å revurdere kretsstrukturen.
Veivalgsprosessen anbefaler en mer fleksibel og dynamisk struktur, som ikke er
bundet av geografisk oppdeling, slik en kretsstruktur er. Samtidig ønsker vi å utrykke
en stor takk, for kretsstrukturen har vært et avgjørende viktig redskap for å lykkes
med DNIs visjon og formål i Norge.
Vi ønsker å satse på og styrke det lokale arbeidet med denne
organisasjonsmodellen. Lokalt arbeid trenger også ledelse, og enkelte steder kan det
derfor godt være et koordineringsstyre/styringsgruppe. Samtidig skal DNIs struktur
likevel være så fleksibel at andre grupper og initiativ som deler DNIs visjon, kan være
en del av DNI uten å være koordinert av en koordineringsgruppe. Vi ønsker å se flere
lokale grupper ta del i DNIs visjon, formål og arbeidet i Norge. Det er altså disse
gruppene som skal styrkes og satses på, fremfor et regionalt ledd. Vi tror på det
lokale, på ildsjeler og engasjement der folk bor. Samtidig skal DNI tilrettelegge for
større inspirasjonssamlinger for våre misjonsvenner. Denne styrkingen i og
satsningen på lokale grupper/arbeidslag vil tydeliggjøre og synliggjøre DNI som en
paraplyorganisasjon, hvor nettverk og ulike typer engasjement er velkommen.
I en mer fleksibel og lokalorientert struktur må det være rom for ulike typer
arbeidsgrupper, engasjement og interessegrupper. Felles for dem alle er ikke at de
er tilknyttet en krets med kretsårsmøte, men at de er tilknyttet og har eierskap til DNI
som misjonsbevegelse. DNI vil med dette også søke å innlemme de ulike
generasjonene, og på den måten skal r2s sitt arbeid bli en større integrert del av DNI
som bevegelse (jf 5.7.7 i Veivalgsprosessen).

Konsekvensen av denne strukturen er at kretsstyret som
et koordinerende organ ikke lenger vil være en nødvendighet.
Samtidig mener DNI at det enkelte steder vil være behov for en
overgangsordning, hvor det fortsatt vil være kretsstyrer.
Frivillighet er et av nøkkelordene, og DNI skal kjennetegnes som en frivillig
organisasjon. Det er stor takhøyde for frivillig engasjement i DNI, og frivillige
enkeltpersoner oppfordres til å registrere seg som DNI-ambassadører. I DNIs stab er
det også en sammensetning av ansatte som får lønn og ulønnet personell
(Tidsgiver). Stabens viktigste oppgaver er oppfølging av lokalt arbeid, forkynnelse,
materiellutvikling, støtte og å «samle tråder».

Det finnes mye teori når det kommer til organisasjonsmodeller. Selv om mange
organisasjoner ligner på hverandre, er det likevel forskjeller om man studerer dem
nøye nok. Det dreier seg både om strukturelle rammer, og normer og kulturer innad i
organisasjonen.
DNI er først og fremst et fellesskap av troende mennesker som ønsker å dele
evangeliet med det jødiske folk og vekke den kristne Kirke til ansvar overfor dem.
Dermed er det helt essensielt at DNI bygger på det organisasjonsteorien omtaler
som kontrollorganisasjonens strukturer. Essensen i denne teorien er at det er
medlemmene som har styremandat og gir legitimitet til daglig leder og ansatte. Dette
er den modell DNI har hatt siden 1918, hvor landsmøtet er organisasjonens øverste
organ som velger et landsstyre.
Landsstyret kaller og ansetter ansatte i DNI, slik det ble bestemt av landsmøtet i
1999. Øverste leder for DNI er generalsekretær. Dernest får generalsekretær
legitimitet av landsstyret til å foreta andre ansettelser i DNI, og på den måten gir
generalsekretær legitimitet til øvrige ansatte. Unntaket er leder for arbeidet i Norge
og leder for arbeidet i Israel, som også ansettes og kalles direkte av landsstyret.
Generalsekretæren og lederne for Norge og Israel utgjør DNIs toppledergruppe.
Disse er gitt legitimitet av landsstyret til å drifte DNIs daglige virksomhet, både i
Norge og i utlandet. Ledergruppen rapporterer til landsstyret og skriver årsrapporter
til landsmøtet. Øvrige ansatte rapporterer til sin nærmeste overordnede leder.

DNIs eksistensberettigelse i Norge er å vekke kristenfolket til
ansvar overfor det jødiske folk, slik at de blir engasjert,
bevisst og tar del i misjonsoppdraget evangeliet tilbake til jødene.
På den måten er DNI en bevegelse som ønsker å bevege og engasjere
Guds kirke i Norge til et levende engasjement overfor det jødiske folk.
Organisasjonsstrukturen er et redskap til å realisere visjon og formål. Arbeidet i
Norge skal struktureres slik at DNI arbeider mest mulig formålsnært og er
visjonsstyrt. Dersom formålet er å vekke kristenfolket til ansvar, trenger vi en struktur
som inkluderer, legger til rette for engasjement og samsvarer med den tiden vi til
enhver tid lever i. Formålet og visjonen forblir det samme, men strukturene kan, og
bør, endres slik at den er et redskap som hjelper DNI å realisere og leve ut sin
eksistensberettigelse.
For arbeidet i Norge vil det være to hovedsatsninger:

Veivalgsprosessen skisserer også disse to som essensielle for å lykkes i møte med
Kristen-Norge. Den ene dreier seg om enkeltmennesker (individnivå) og den andre
om fellesskap/nettverksbygging. Skal DNI vinne nytt land er det avgjørende at
bevegelsen lykkes med begge deler.

DNIs organisasjonsmodell tar sikte på å utruste, bevare og vinne enkeltmennesker
for evangeliet tilbake til jødene. Enkeltmennesker skal få eierskap til DNI, få
medinnflytelse og bli tilrettelagt for en meningsfull tjeneste.
Enkeltmennesker kan blant annet
engasjeres i DNI gjennom:

Hovedsatsningen til DNI, når det gjelder prioritering av
hvilke mennesker vi skal bruke mest ressurser på,
er gjengitt i modellen, som er hentet fra Veivalgsdokumentet.
Gjennom de ulike aktivitetene og mulighetene for personlig engasjement
skal DNI arbeide for at enkeltmennesker blir utrustet, engasjert og blir vakt for
evangeliet tilbake til jødene. Oppfølging, informasjon, tilbud om nettverkssamlinger,
inspirasjonssamlinger, forkynnelse og turer til misjonsprosjektene er tiltak som skal
føre til økt eierskap til DNI.

Alle enkeltmennesker som betaler medlemskontingent er medlem i DNI. De får taleog stemmerett ved DNIs landsmøte, samt tilsendt DNIs medlemsblad Først.

DNI har et frivillighetskorps av engasjerte mennesker som ønsker å gjøre en tjeneste
DNI-ambassadør. DNI-ambassadørene kan selv velge hva de ønsker å forplikte
seg til. Alle registrerte DNI-ambassadører blir gitt fulle medlemsrettigheter ved
landsmøtet (tale- og stemmerett).
Gjennom året inviterer DNI til ulike former for ambassadørtreff, ambassadørturer, gir
oppdatert informasjon og setter DNI-ambassadørene i ulike nasjonale og regionale
nettverk og fellesskap. DNI har ansatt en egen ambassadør-koordinator som leder
DNI-ambassadørnettverket i Norge.

Alle enkeltmennesker som gir en personlig gave fra og med kr. 2000,- i året gis fulle
medlemsrettigheter. De får tilsendt DNIs organisasjonsblad Først og har tale- og
stemmerett ved landsmøtet. Medvandrere er enkeltpersoner som gir regelmessig til
DNIs arbeid (fast giver).

Tidsgiver er enkeltmennesker som er medlem av DNIs stab, uten å heve lønn fra
DNI. Tidsgivere kalles til tjeneste og får en arbeidsbeskrivelse. Tidsgivere kan
arbeide med flere arbeidsoppgaver innad i organisasjonen. For å lykkes med
arbeidet i Norge, vil det være av stor betydning å øke antall tidsgivere, særlig med
tanke på koordinering av DNIs arbeid i et område. Slike tidsgivere vil få mandat og
tillitt av DNIs ledergruppe til å arbeide og tjene organisasjonen og frivillige, slik at
DNIs arbeid vokser og er formålsnært.

DNIs idevirksomhet er teologisk og missiologisk fundert.
Teologisk kompetanse er dermed noe av kjennetegnet på DNI,
og det krever arbeid å vedlikeholde og videreutvikle,
samt overføre kompetanse og kunnskap til neste generasjon.
DNI fagforum består av kompetente enkeltpersoner som ønsker å arbeide med DNIs
teologi og strategiske spørsmål knyttet til DNIs formål om å vekke kristenfolket i
Norge til ansvar for denne teologien og de konsekvenser det får for kirkens
misjonssyn og misjonsengasjement.

RFI er et nytt satsningsområde for DNI, hvor vi søker å engasjere sportsinteresserte
mennesker. RFI arrangerer turer til ulike løp og sportsbegivenheter, og deltagerne
løper i samme løpeteam. Deltagerne må også skaffe sponsorer til løpet, hvor
midlene går til ett av DNIs diakonale prosjekter.

Vi er alle enkeltmennesker, og samtidig engasjerer vi oss i grupper / kollektive
størrelser. Slik det er viktig for DNI å engasjere enkeltmennesker, er det like viktig å
engasjere grupper og kristne fellesskap i Norge. DNI skal bevege fellesskap og
grupper, slik at jødemisjon blir en del av deres totale engasjement. I dette arbeidet
må DNI forstå seg selv som en paraplyorganisasjon, som kan inkludere ulike typer
interesse- og aktivitetsgrupper. Eksempler på slike grupper er:

Mennesker møtes og organiserer seg ofte i mindre og mer uformelle grupper. Dette
gjelder for eksempel foreninger, bibelgrupper og husmøter. DNI vil arbeide for at slike
grupper kan bli inkludert i DNI, og få eierskap til bevegelsen og visjonen. Til dette
skal det jevnlig lages ressurser, gis informasjon, veiledning og hjelp.
DNI vil også arbeide for at grupper som benytter DNI-ressurser blir registrert i vår
database, slik at DNI kan gi god oppfølging, jf. de punktene som nevnes i avsnittet
ovenfor.

Alle registrerte grupper får sende to personer med tale- og
stemmerett til DNIs landsmøte.

Det finnes mange menigheter og forsamlinger i Norge,
og DNIs anliggende er å vekke dem til ansvar for jødene, slik at israelsmisjon blir en
del av menighetens misjonsengasjement. Dette gjør vi ved enkeltmøter, seminarer
og foredrag men særlig gjennom misjonsavtaler.
Misjonsavtale er et partnerskap mellom DNI og en lokal menighet/forsamling, hvor de
forplikter seg til å be for misjonen, informere fra arbeidet og gi økonomiske bidrag til
misjonsarbeidet. Menigheter/forsamlinger som inngår en langsiktig misjonsavtale
med DNI kan sende inntil to personer på landsmøtet, med stemmerett og talerett.2

DNI er hele Kristen-Norges bevegelse i tjeneste og møte med det jødiske folk og
troens bibel-jødiske røtter. DNI er en kompetanseorganisasjon for kristne skoler og
institusjoner, og søker samarbeid både når det gjelder misjonsprosjekter,
undervisning og bibelskoleprosjekt. Dette arbeidet er i stor grad knyttet til r2s, som
skal integreres ytterligere i DNI.

Høsten 2018 startet DNI et bibelskoleprosjekt i Israel sammen med Ungdom i
Oppdrag Rogaland og Caspari Center. Formålet er å gi unge mennesker
undervisning, kjennskap og engasjement. Dette er også en rekrutteringsbase for
DNI.
Et av satsningsområdene er å engasjere skoler til å inngå partnerskap med DNI om
slike bibelkurs. Slik blir DNI en del av skolens misjonsarbeid, og vi bygger gode
nettverk med vår primærkompetanse og erfaring. Samarbeid med allerede
eksisterende ungdomsmiljøer vil også være en mer fruktbar vei å gå

enn å arbeide for å bygge opp et stort selvstendig ungdomsarbeid
gjennom r2s/DNI.
DNI ønsker også å utvide bibelkurstilbudet til å gjelde både
Europa og Israel, hvor DNI har sitt misjonsarbeid og samarbeidspartnere.
Navnet på disse kursene vil være First, etterfulgt av stedet kurset vil avholdes (First:
Israel eller First: Europe).
Skoler og institusjoner som skriver langsiktige samarbeidsavtaler med DNI om First,
kan sende inntil to personer på landsmøtet, med stemmerett og talerett.

Det finnes flere nettverksorganisasjoner og nettverksplattformer i Norge. DNI søker å
bygge nettverk og samarbeid med slike organisasjoner, og vi vil selv være en slik
bevegelse som blir oppfattet som et bredt og samlende nettverk for misjon overfor
det jødiske folk.
For å være en nettverksorganisasjon trenger DNI å inkludere og gi eierskap til andre
organisasjoner, kirkesamfunn og trossamfunn. Til forskjell fra andre
nettverksorganisasjoner søker DNI å inngå samarbeid som resulterer i de øvrige
punktene som er gjengitt. Det vil si misjonsavtaler med menigheter og forsamlinger,
samarbeid med institusjoner og skoler, grupper og foreninger.
DNI skal altså arbeide både med lokalmenigheter og med sentralleddet til ulike
trossamfunn, kirkesamfunn og nettverksorganisasjoner. I dette arbeidet blir DNI
Fagforum et sentralt verktøy, hvor vi tilbyr vår primærkompetanse og søker å bygge
nettverk med andre (jf 3.1.5).

DNI ønsker å ha ulike ressursgrupper tilknyttet og registrert som DNI-ressursgrupper.
Ressursgruppene sitt ansvarsområde er i hovedsak knyttet til aktiviteter,
kontaktpersoner og arrangementer. Ressursgruppene er selvrekrutterende.
Ressursgruppene kan oppmuntres til ulik aktivitet som: basar, husmøter, loddsalg,
møtevirksomhet, bibeldag, temadag, weekend etc.
Fordelen med ressursgrupper av denne typen er at enkeltmennesker kan komme
sammen for en aktivitet som engasjerer dem. Dermed vil ressursgruppene ha ulike
arbeidsmetoder, mål og aktiviteter men felles for dem er at de engasjerer seg for å
realisere DNIs formål i Norge, vekke nye til ansvar og legge til rette for møter.
Ressursgruppene får oppfølging av, og har tett kontakt med DNIs stab.

4.
Landsmøtets mandat og funksjon er beskrevet i DNIs grunnregler §3.
Landsmøtet er DNIs høyeste myndighet, og avholdes hvert år.
I tillegg til å være høyeste myndighet, er landsmøtet også en inspirasjonssamling
over en utvidet weekend sommerstevnet. Landsmøtet består av medlemmer,
medvandrere, menigheter/forsamlinger med avtale med DNI,
misjonsråd/styringsgruppe og ressursgrupper. Landsmøtet skal gi organisasjonen
innspill i strategiske veivalg og velge landsstyre. Landsmøtet velger et landsstyre til å
styre DNIs virksomhet i samsvar med formålsparagrafen.

Landsstyrets mandat og funksjon er beskrevet i DNIs grunnregler §4. Landsstyret
behandler og avgjør alle fellesanliggender, og har avgjørelsesmyndighet i alle saker
som ikke er tillagt landsmøtet jf. Grunnreglene §3 og §4.

Øverste leder og daglig leder av bevegelsen

Generalsekretær, leder for arbeidet i Norge og leder for arbeidet i Israel utgjør DNIs
ledergruppe, som er ledet av generalsekretær.

DNIs Avdeling Norge arbeider med oppfølging og tilrettelegging for frivillighet,
undervisning, nettverksbygging, materiellutvikling og promotering av DNIs visjon og
DNI som bevegelse.
Personalstrategien vektlegger at DNI har en primærkompetanse. Avdeling Norge
arbeider med utvikling og fornying av primærkompetansen, med sikte på å gjøre
visjonen kjent og engasjerende og å knytte mennesker til DNI. Dette skjer bl.a. via
undervisning, publikasjoner, nettverksbygging, seminarer, webinarer, sosiale medier,
artikler og Først.
I tillegg trenger DNI som bevegelse andre typer kompetanse, som Personalstrategien
betegner som sekundærkompetanse. Avdeling Norge arbeider også med denne type
kompetanse, som går ut på strukturer, oppfølging, rutiner og innmeldinger.

Samtlige i Avdeling Norge er knyttet til kontoret i Oslo (sentralt).
Samtidig fremheves det i personalstrategien at DNI har behov for at
ansatte bor ulike steder i Norge særlig de stedene DNI har mye
aktivitet (se punkt 2.3.2. i Personalstrategien). DNI vil arbeide for at
staben er godt representert utover i landet, slik at de kan følge opp
engasjement, bistå med kompetanse og administrasjon, og være til inspirasjon og
fornyelse.
Samtidig arbeider DNI med enda tettere direkteoppfølging av enkeltpersoner. Her
inngår nyhetsbrev, nyhetsmail, appellbrev, informasjon, etc. På den måten blir det to
hovedlinjer for oppfølging. Den ene er lokalt plassert og har et mer fysisk
oppfølgingsansvar og synlig tilstedeværelse. Den andre arbeider med direkte kontakt
med hver enkelt gjennom e-post, brev- og mailutsendelser og informasjon om
arbeidet til enkeltpersoner.
Avdeling Norge består både av lønnet og ulønnet personell (tidsgivere). Det er ulike
mellomledere i Avdeling Norge, som leder ulike typer arbeid i samarbeid med leder
av arbeidet i Norge. Mellomledere og leder for arbeidet i Norge utgjør Avdeling
Norges ledergruppe. Denne ledergruppen rapporterer til DNIs ledergruppe.

Ressursgrupper er sammensatt av mennesker som ønsker å arbeide
for økt DNI-bevissthet, DNI-aktivitet og/eller DNI-synlighet i Norge.
Gruppenes størrelse og arbeidsfelt varierer, og DNI søker å legge til
rette for at ulike typer engasjement får rom og eierskap til bevegelsen.
Ressursgruppene forplikter seg på DNIs verdigrunnlag, og søker å arbeide etter
DNIs strategier og formål. Utover dette skal ressursgruppene selv kunne velge
hvordan de ønsker å arbeide for å legge til rette for aktivitet og engasjement for DNIs
visjon og formål.
Ressursgrupper arbeider primært praktisk og kan fungere som
arrangementskomiteer. DNI vektlegger og ønsker en variasjon i ressursgruppenes
initiativ og arbeidsmetoder, hvor enkelte konsentrerer seg om økt aktivitet i et
geografisk område, enkelte tar et koordineringsansvar, mens andre arbeider
temabasert med bl.a. weekend, fagsamlinger og temadager.
Ressursgruppene skal søke å skape økt aktivitet for DNI i Norge og arbeide for å
realisere DNIs visjon og strategier. Ressursgruppene kan ha ulik størrelse og
arbeidsmetoder. DNI vil arbeide for å ha ressursgrupper spredt rundt over hele landet
og vil gi rom for en fleksibilitet når det gjelder hva ressursgruppene ønsker å bidra
med.
Ressursgruppene blir registret i DNIs-database, hvor det også merkes hva gruppens
arbeidsfelt er. Hver ressursgruppe bør ha en leder som fungerer som en
kontaktperson for DNI.
Ressursgruppene er selvrekrutterende. På den måten har vi en fleksibel struktur,
hvor engasjerte mennesker lett kan involveres i en frivillig tjeneste. Siden
ressursgrupper også kan ha ulike målgrupper, arbeidsmetoder og interessefelt legger
en slik fleksibel struktur opp til at det i ett område kan være flere ressursgrupper.
Ressursgruppene følges opp av DNIs stab. Stabens oppgave er å bistå og hjelpe
ressursgruppene, gi råd og veiledning og være disponibel for ulike oppdrag etter
avtale.
I grove trekk kan ressursgruppene kategoriseres i fire hovedkategorier4:

Organisasjonskartet er en visuell fremstilling av DNIs struktur, slik det fremgår av
organisasjonsmodellen. Landsmøtet er representert ved registrerte og betalende:
-

Dette dokumentet har argumentert for at DNI skal bygge en
organisasjonsstruktur som styrker det lokale arbeidet der folk bor.
Gjennom ressursgrupper, gjennom å engasjere menigheter/forsamlinger,
skoler og institusjoner og enkeltmennesker ønsker DNI å være tilstede
der folk er.
Dette krever at DNI kan arbeide for å få en utvidet stab i Norge, som bor og er
tilstede også der folk bor. En av våre strategier er å satse på en kombinasjon av
tidsgivere og lønnede ansatte. Denne gruppen utgjør DNIs stab, og skal arbeide for å
engasjere, utruste og legge til rette for at mennesker og grupper lar seg engasjere av
DNIs visjon.
Kompetanse skal kjennetegne DNI. Derfor legges det vekt på undervisning,
forkynnelse og arbeid med teologi. Kristen-Norge skal vite at DNI er en felles ressurs
når det gjelder det jødiske folk og misjonsarbeid overfor dem.
Dokumentet argumenterer også for mindre fokus på et regionalt mellomledd, og
heller arbeide for mer direkte kontakt og oppfølging lokalt og av enkeltpersoner. Det
er flere grunner til at dette er foreslått, bl.a.:

En mer åpen, fleksibel og direkte struktur knyttet til DNI, tror vi er den mest tjenlige
veien dersom DNI ønsker å vinne nytt land i Norge. Organisasjonen mister da noe
kontroll, men samtidig åpner det for at visjonen og DNI som bevegelse kan vokse og
prege mer av kirkelandskapet i Norge. Samtidig er det noen momenter som
kretsstrukturen inneholder som vi ønsker å videreføre. Det er:
DNI skal bevare det arbeidet som fungerer godt og som skaper engasjement.
Kretsårsmøtet fungerer som et større regionalt arrangement, hvor inspirasjon og
fornyet engasjement er helt sentrale elementer. Dette konseptet skal videreføres,
enten ved at en ressursgruppe tar ansvar for slike arrangement i et geografisk

område, eller ved at staben arrangerer. Slike inspirasjonssamlinger
skal kunne samle bredt, gi inspirasjon og informasjon
og være et sted hvor evangeliet er i sentrum.
For å lykkes med denne organisasjonsmodellen trenger vi:

Men fremfor alt trenger vi Israels Gud, hans nåde, trofasthet og omsorg.
Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves (Salme
127,1).
Den Norske israelsmisjon
i tjeneste for kirken og det jødiske folk
evangeliet tilbake til jødene

Notater:

