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LS 19.07.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader 
 
 
LS 19.07.02. Godkjenning av protokoll, LS 19.06 
 
  Vedtak: 
  Protokollen godkjent uten merknader 
 
 
LS 19.07.03. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport for perioden november-desember 2019, 
inklusiv informasjon fra styremøter i Israel og jubileumsarrangement/ 
jubileumstur til Israel. Nærmere 200 gjester deltok ved DNIs jubileums- 
arrangement i Beit Eliahu senter, blant dem 30 deltakere på 
jubileumsturen. 
 
Rapport fra assisterende generalsekretær. Det ble gitt særskilt informasjon 
om personalsituasjonen og hvordan landsstyrets vedtak om 
omorganisering er fulgt opp. Det har vært/er avtalt drøftingsmøter med 
flere ansatte. 
 
Det har vært god søknad til utlyste stillinger: 
- Daglig leder for arbeidet i Norge: 3 søkere 
- Misjonsrådgiver med bosted Hordaland: 10 søkere 
- Misjonsrådgiver med bosted Rogaland: 11 søkere 
- Misjonær/informasjonsmedarbeider Israel: 7 søkere 
- Vikariat, hovedkontoret (60-100 % stilling): 7 søkere 
Noen av søkerne har søkt på flere av stillingene 
 

b) Referat, styremøte Immanuel Ministries (IM 19.03), 03.11.2019. 
Arne Pedersen (DIM) overtar som styreleder i 2020 etter Rolf G. Heitmann. 
Vegard F. Soltveit trer inn i styret. Samtidig utvides styret med John Sode-
Woodhead som fast styremedlem og kasserer. Arbeidsutvalget (Ex.Com.) 
vil bestå av pastor Yoel ben David, Pedersen og Woodhead. 
 

c) Referat, styremøte Caspari Center 04.-05.11.2019 
Styret besluttet at Caspari Center i større grad skal fokusere på 
undervisningstilbud for internasjonale studenter, og slik bygge bro til den 
messianske bevegelse. Det er ønskelig med et nært samarbeid med DNI i 
tilknytning til bibelskoleprosjektet First:Israel 
 

d) Referat, styremøte Ebenezerhjemmet 06.11.2019, vedlagt budsjett 2020. 
Etter råd fra større investorer, vil styret utrede nærmere muligheten for 
kjøp/bygg av nytt sykehjem i stedet for renovering av eksisterende bygg. 
Investorer vil neppe investere i et bygg som Ebenezerhjemmet ikke eier, 
og overføring av eiendomsrett vil trolig medføre betydelige kostnader i 
form av skatt. Dagens bygg må uansett oppgraderes for flere millioner for 
å sikre driftstillatelse. 



   
e) Referat, kretsstyremøte Østfold  

 
f) Reportasje i Vårt land på bakgrunn av artikkel i Først 4/2019 vedr. misjon 

blant ultraortodokse utløste reaksjoner og debatt 
 

g) Høstkampanjen for verving av medvandrere har resultert i ca 40 nye 
medvandrere. 
 

h) DNI har deltatt i en felles profilerings- og innsamlingskampanje for frivillige 
organisasjoner i forbindelse med konseptet «Giving Tuesday». Gjennom 
ulike kanaler og sosiale medier er det satt fokus på DNIs solidaritetsarbeid 
og diakonale arbeid. 

Vedtak: 
Referatene tatt til etterretning  

 
 
LS 19.07.04. Aktuelle orienteringer 
 

a) Foreløpig resultatregnskap per 31.10.2019 
Regnskapet viser et underskudd på kr. 1,865 mill., samt et etterslep på 
overføringer til driften i Israel med kr. 1,3 mill.  
Med normal drift og prognoser for årets to siste måneder, må det forventes 
et underskudd ved årets utgang på en halv million kroner. 
 
Følgende kommentarer ble gitt til regnskapet: 
- Personlige gaver øker i oktober sammenlignet med 2018, men er 

likevel 860.000 lavere enn periodisert budsjett. Vi er derfor avhengig av 
god respons på årets siste appellbrev og julekampanjen. 

- Kollektinntekter øker med 10 % sammenlignet med tilsvarende periode 
2018, hovedsakelig som følge av jubileumsarrangement og økning i 
gaver via mobiltelefon (vipps). Også disse inntektene er lavere enn 
periodisert budsjett (200.000) 

- Salgsinntektene i gjenbruksbutikken Mamilla viser en økning på 15 % 
sammenlignet med 2018 

- Kr. 250.000 til renovering av eiendommen i Stavanger er kostnadsført. 
Dette beløpet er ikke budsjettert, og vil bli dekket gjennom 
lånefinansiering. Renoveringen medfører bortfall av leieinntekter 
høsten 2019 og våren 2020.  

- Innmeldte testamentariske gaver på kr. 710.000, samt 
momskompensasjon på kr. 770.000 forventes utbetalt i desember 
 

b) Nyhetsmail Caspari Center 27.11.2019 vedr. oppstart av «Taboo Forum» i 
samarbeid med Machaseh 

c) Nyhetsmail WordRus, desember 2019 
d) Nyhetsbrev Immanuelkirken, desember 2019, samt rapport fra pastor Yoel 

ben David (november) 
e) Nyhetsbrev Sørlandet krets, desember 2019 
f) Rapport fra Harald Grayston 05.12.2019 vedr. renoverinsarbeid Nedre 

Dalgate 9, Stavanger, vedlagt fremdriftsplan og budsjett / økonomirapport. 



Prosjektet forventes fullført i april 2020 og innenfor vedtatt 
kostnadsramme på kr 3,2 mill.  
 
Vedtak: 
Sakene tatt til orientering 
 

 
LS 19.07.05. Handlingsplan og prioriteringer 2020 

jfr. LS 19.06.07 
 

Sakspapir: 
Administrasjonens forslag til handlingsplan og suksesskriterier 2020 
 
Handlingsplanen for arbeidet i Norge bygger på formålsparagrafens 
overordnede mål om å «vekke til ansvar for jødene», samt de vedtak som er 
fattet vedr. personalstrategi, organisasjonsmodell og satsingsområder 
 
Følgende hovedområder fremheves: 
- Kollektiv satsing mot kirkesamfunn, menigheter og forsamlinger med sikte på 
samarbeidsavtaler 
- Flere tidsgivere og etablering av ressursgrupper 
- Sterkere fokus på merkevarebygging gjennom offentlig synlighet i medier 
- Fokus på kompetansebygging gjennom fagpanelets aktive deltakelse og 
studieprogram for stab og tillitsvalgte/ambassadører 
- Videre utvikling av First:Israel og etablering av First:Europe 
 
Landsstyret påpeker følgende: 
- Viktig å ha en god rekrutterings- og oppfølgingsplan for verter i HIT-
programmet 
- Viktig med en enkel og god presentasjon av DNI («One pager») 
- Mål bør i større grad konkretiseres og tallfestes  
- Kollektiv satsing må ikke gå på bekostning av individuell rekruttering av 
medlemmer og givere. Nytt medlemskonsept bør følges opp gjennom 
personlig kontakt (jfr. LS 19.07.07)  
   

  Vedtak: 
  Saken drøftet 
 
 
LS 19.07.06. Budsjett 2020 

jfr. LS 19.06.08 
 

Sakspapir: 
a) Notat fra administrasjonen med budsjettkriterier og forslag til mulige 
salderingsposter 
b) Budsjettforslag 2020 
 
Fremlagt budsjett, basert på ulike underavdelingers investerings- og 
handlingsplaner for 2020, viser et driftsunderskudd på kr. 1.429.180. 
Landsstyrets mål om budsjett i balanse er derfor ikke nådd. Det er særlig 
større investeringsprosjekt i Israel og svak kronekurs i forhold til israelsk valuta 
som påvirker budsjettet negativt, noe som til sammen utgjør ca 1 million.  
Administrasjonen presenterer derfor mulige salderingsposter på 
kostnadssiden som til sammen vil gi en innsparing på kr 2,345 mill. 
 



Landsstyret mener det ikke er forsvarlig å utsette ansettelser i Norge, da dette 
kan få betydelige negative virkninger for inntjening og ekstra belastning på 
øvrig stab. Ny utsending til Israel kan utsettes da noen av tiltenkte funksjoner 
kan ivaretas av avtroppende adminsitrasjonssekretær i deltidsstilling. Det bør 
også vurderes om frivillige i større grad kan ivareta vaktmestertjenester i 
Israel. 
 
Re-investering i vedlikeholdsfond til større prosjekt i Israel på kr. 500.000 kan 
utsettes. Det foreslås i tilfelle at evt. inntekter av testamentariske gaver ut over 
budsjett avsettes til dette formålet. Det er budsjettert med kr.1,9 mill i 
testamentariske gaver i henhold til innmeldt arv. 
 
Landsstyret vil akseptere et budsjett for 2020 med en halv million i underskudd 
for å sikre god og forsvarlig implementering av ny organisasjonsmodell 
 
Vedtak: 
1. Landsstyret gir fullmakt til å ansette medarbeidere i Norge i henhold til den 

totale lønnsramme som ble vedtatt i forrige møte (LS 19.06.06) 
2. Landsstyret ber administrasjonen legge frem revidert budsjett til neste 

møte i henhold til landsstyrets prioriteringer og rammer. 
3. Landsstyret vil foreta kontinuerlig vurdering av budsjettet i lys av den 

økonomiske utviklingen 

 
 
LS 19.07.07. Kriterier og retningslinjer for medlemskap 

jfr. LS 19.06.09 
 
 Sakspapir: 

Notat fra administrasjonen med henvisning til tidligere saksdokumenter, 
forslag til retningslinjer, medlemsfordeler og tiltak for rekruttering. 

   
Administrasjonen foreslår at medlemskap knyttes til fast givertjeneste 
(medvandrere), da dette både vil medføre administrativ forenkling og 
økonomisk gevinst. 
 
Alle nåværende medlemmer som ikke er faste givere oppfordres gjennom 
personlig kontakt å bli medvandrere. Medlemmer som er registrerte 
medvandrere oppfordres til å øke beløpet for givertjeneste tilsvarende 
nåværende medlemskontingent (kr. 50 per måned) eller mer. 
 
Vedtak: 
1. Medlem i Den Norske Israelsmisjon er den som har inngått avtale om 

regelmessig givertjeneste med et fast årlig beløp.  
2. Medlemmer benevnes som medvandrere 
3. Ny ordning for medlemskap innføres per 1. januar 2020 og erstatter 

tidligere vedtatte kriterier for medlemskap 
4. Nåværende medlemmer gjøres kjent med de nye kriteriene, og oppfordres 

samtidig til å fortsette som medvandrere 
5. Medvandrere som ønsker papirabonnement på bladet «Først» må tegne 

særskilt abonnement og betale fastsatt abonnementspris. Alle 
medvandrere får fri tilgang til digital utgave av Først  

 
 
  



LS 19.07.08. Egedeinstituttet. Videreføring og ny organisasjonsmodell 
 
 Sakspapir: 

a) Notat fra administrasjonen med forslag til innhold i høringsuttalelse 
 b) Notat fra styret i Egedeinstituttet med orientering om endringer i eierskap, 

organisering og drift, vedlagt tilbud fra Menighetsfakultetet v/deknaus 
c) Egedeinstituttetes vedtekter  

 
 Egedeinstituttet (EI) er i dag hovedsakelig finansiert gjennom statsbudsjettet. 

Disse midlene faller nå bort som direkte tilskudd, og inngår i stedet i MFs 
grunnfinansiering. I den forbindelse anbefaler styret for EI å akseptere tilbudet 
fra MF om etablering av nytt senter med MF som ene-eier, men med 
styrerepresentasjon fra andre forskningsinstitusjoner. Organisasjonene kan 
ikke lenger være med-eiere. 

 
 Det er uklart om statsstøtten kan videreføres etter annen modell enn gjennom 

MFs eierskap.  
 

Vedtak: 
På bakgrunn av innspill fra Egede Instituttets styre og Menighetsfakultetets 
dekanus, har landsstyret drøftet Egede Instituttets fremtid. Landsstyret ber 
administrasjonen uforme et høringssvar i samsvar med generalsekretærens 
innspill og landsstyrets merknader, og ber også om at disse synspunktene blir 
fremmet på ekstraordinær generalforsamling i Egede Instituttet. 

 
LS 19.07.09. First:Israel. Progresjonsplan og eierskapsform 
 
 Sakspapir: 

Notat fra administrasjonen med forslag til progresjonsplan, eierskapsmodell og 
driftsform 

 
 Det legges opp til en progresjonsplan med prosjektbeskrivelse og utarbeidelse 

av prospekt våren 2020, med sikte på internasjonal promotering og 
innsamlingsvirksomhet fra høsten 2020. Det bør etableres et interimsstyre 
med representanter for DNI og Caspari Center. 
 
Vedtak: 
Landsstyret gir sin tilslutning til progresjonsplan, drifts- og eierskapsform for 
utviklingen av ny bibelskole i Israel og programmet FIRST:Israel. Landsstyret 
ber om å bli holdt løpende orientert om utviklingen i saken, og vil komme 
nærmere tilbake til rammebetingelser og økonomiske vilkår 

 
LS 19.07.10. Misjonsstrategisk samtale: 
  Immanuel Ministries. Identitet og mål for Immanuelkirkens virksomhet 
 

Sakspapir: 
 a) Powerpoint presentasjon: Immanuel Ministries – Identity and Goal 
 b) Agreement among partners of IM 
 c) Authority, responsibilities and relationships for staff members in the IM-
NCMI structure 
d) IM guidelines for the Immanuel Church Advisory Council 
e) IM-NCMI structure. Failures and future 
f) Immanuel Church Constitution (2018) 



 
Generalsekretæren innledet til samtale ved å henvise til følgende ønskede 
kjennetegn ved Immanuelkirken (jfr. powerpoint presentasjonen): 
 
- Lokal, og samtidig del av den universelle kirke 
- Kontekstuell (israelsk og messiansk) 
- Misjonal 
- Sakramental 
- Luthersk  

Landsstyret påpeker at hovedsaken for DNI er å nå det jødiske folk med 
evangeliet, og at dette også må prege arbeidet ved Immanulekirken. Det 
innebærer at vi ikke må opprettholde virksomhet eller bygninger for 
virksomhetens eller bygningenes egen skyld. Videre er det heller ikke noe mål 
i seg selv å drive en «turistkirke». 
 
Landsstyret understreker nødvendigheten i at partene i IM må være samkjørte 
om felles visjon og mål, og at det etableres god kommunikasjon og dynamisk 
samarbeid mellom pastor og styre. 
 
Landsstyret mener at Immanuelkirken når sin målgruppe blant annet ved å 
være annerledes enn andre menigheter i Israel. Like fullt kan det være 
overføringsverdi i lærdom fra andre menigheter. (F,eks.: «Hvordan ville 
Shmuel Aweida bygget menighet i Tel Aviv») 
 
Det er viktig for DNI å gi rom for at en menighet kan utvikles og vokse 
«nedenfra» i stedet for å være detaljstyrt «ovenfra». Det er derfor viktig med 
en klar strategi for det videre arbeidet. 

 
  Vedtak: 
  Saken drøftet 
 
 
 


