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Landsstyrets årsmelding 2019  

 

 

I henhold til Grunnreglene (§§ 3.3 og 4.2 g) legger landsstyret med dette frem sin rapport for 2019. 

Landsstyret har lagt vekt på å lede og utvikle Den Norske Israelsmisjon (DNI) i tråd med 

organisasjonens visjon og formål, vedtatt strategi og de føringer som er lagt gjennom 

Veivalgsprosjektet, og de vedtak Landsmøte gjorde på Landsmøte 2019 vedrørende 

organisasjonsstruktur. Det har på den bakgrunn blitt utarbeidet handlingsplaner og strategiplaner. 

2019 ble også preget av det store 175års jubileet for organisasjonen, som ble feiret både sentralt og 

lokalt over store deler av landet samt i Haifa/Israel.  

Landsstyret har også begynt å arbeide med et strategiarbeid for DNIs arbeid i Israel, og var i den 

forbindelse på studietur til Israel april 2019. Her møtte Landsstyret våre ansatte, samarbeidspartnere 

og prosjekter.  

Landsstyret brukte også grundig tid på rekrutteringsprosess av ny Generalsekretær, og kunngjorde 

høsten 2019 at Rolf Gunnar Heitmanns arvtaker er Vegard Frigstad Soltveit, som har vært 

organisasjonens assisterende generalsekretær siden 2016.  

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 2019 

Det 36. landsmøtet ble holdt i Norkirken Grimstad, 27. juni –

30. juni 2019. Landsmøtet ble som vanlig kombinert med 

arbeidermøte, ambassadørsamling og sommerstevne. I 

tillegg arrangerte vi en jubileumsfest i anledning DNIs 175års 

jubileum, med flere gjester som har hatt en sentral rolle i DNI 

de senere år.  

Ved forhandlingsmøtet var det 114 stemmeberettigede 

(2018: 105, 2016: 148, 2014: 113).  
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Landsmøtet drøftet dokumentet «Veien videre – organisasjonsstruktur», som baserte seg på 

Veivalgsrapporten (2016), høringsrunder i kretsstyrene (2018/2019) og flere behandlinger i 

Landsstyret. Deler av forhandlingsmøtet var organisert som gruppesamtale. 

Hovedtalere for Landsmøtet og Sommerstevnet var Elisabeth Levy 

og Shmuel Aweida, samt gjester ved jubileumsfeiringen  

(Ole Chr. Kvarme, Reidar Hvalvik, Torgeir Flateby, Jorunn Andestad 

Langmoen og Hege Wendel Høyland).   

 

 

2. Landsstyret 

Landsstyret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

Verv 2019 

Leder Svein Granerud  

Nestleder Brit Hvalvik 

Medlem Bjørn Lauritzen  
Paul Eknes 
Helge Standal 
John Erling Jerstad 

Varamedl. 1.vara Oddfrid Morken 
2. vara Siw Stokkeland 

Ansattes repr. Kristoffer Eknes 

 

 

Landsstyret har i perioden hatt 7 møter, hvor LS 19.02 var på studietur til Israel (01-05 april).  

Totalt er det blitt behandlet 55 saker. Flere saker har vært behandlet over tid i flere møter. Møtene 

har vært avholdt i Oslo, men unntak av Landsstyret møte i forkant av Landsmøtet 2019, som ble 

avholdt i Grimstad. 

 

2.1. «Veien videre» - ny organisasjonsstruktur 

I lys av veivalgsprosjektets konklusjoner og landsmøtets innspill og kommentarer i 2016 og 2018, har 

Landsstyret i flere møter arbeidet videre med organisasjonsstruktur. Dette innebærer også 

bemanningsbehov og bemanningssituasjon. 

 

Administrasjonen har i 2019 besøkt samtlige kretsstyrer for å motta innspill til den nye strukturen. 

Landsstyrets foreløpige konklusjoner ble presentert for landsmøtet 2019, som gav sin tilslutning til 

Landsstyrets forslag. Landsstyret arbeidet videre med handlingsplaner og strategier for å realisere 

den nye organisasjonsstrukturen.   

Landsstyret har også har også drøftet ledelsesstruktur og rekrutteringsstrategier, både for arbeidet i 

Norge og Israel. 

2.2. Misjonsstrategier 
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Landsstyret har hatt flere samtaler om misjonsstrategiske emner, primært knyttet til arbeidet i Israel. 

Dette var en av hovedårsakene for landsstyrets studietur til Israel i april. Landsstyret møtte da DNIs 

prosjekter og samarbeidspartnere, og fikk en strategisk gjennomgang av muligheter for arbeidet av 

John Sode-Woodhead.  

2.3. Rekruttering av generalsekretær 

Landsstyret brukte tid i første halvdel av 2019 på denne rekrutteringsprosessen, som startet våren 

2018 da generalsekretæren orienterte landsstyret at han var blitt utfordret til å stille til valg som 

internasjonal koordinator for nettverket «Lausanne Consultation on Jewish Evangelism», et nettverk 

under Lausanne-bevegelsen der DNI er medlem. 

Våren 2019 hadde Landsstyret konkludert med at Vegard F. Soltveit ville overta som ny 

generalsekretær ved inngangen til 2020, og dette ble kunngjort for organisasjonen høsten 2019. 

2.4. Øvrige saker 

 

• Landsstyret har fulgt den økonomiske utviklingen svært nøye, og mottatt periodiske 

regnskapsoversikter.  

 

• Landsstyret har drøftet og fastsatt nye medlemskriterier, som ble iverksatt i 2020. Ny 

medlemsordning knyttes ikke til et årlig medlemsgebyr, men til fastgivertjeneste. Landsstyret 

har vedtatt dette, da det samstemmer mer med hvordan misjonsfolket ønsker å engasjere 

seg i DNI (vekst i antall fastgivere – nedgang i antall betalende medlemmer over tid).  

 

• Renovering av DNIs eiendom i Nedre Dalgate 9, Stavanger.  

 

• Renovering og oppgradering av Ebenezerhjemmet med sykehjemsavdeling. Saken behandles 

primært i Ebenezerhjemmets styre, men siden DNI er juridisk ansvarlig for bygningsmassen 

og eiendommen gjennom fullmakt fra Det Lutherske Verdensforbund, har landsstyret stilt 

visse betingelser for prosjektet, blant annet vedr. finansiering og kvalitetskontroll i 

prosjektets ulike faser. 

 

• Jubileumsåret 2019, med bl.a. jubileumskvelder, jubileumsfest i Grimstad, jubileumstur til 

Israel, innsamlingsaksjoner og vervekampanje.  

 

• Landsstyret har brukt tid på bemanningssituasjonen til DNI, og gjort vurderinger utfra den 

nye organisasjonsmodellen. Dette har bl.a. medført en reduksjon i antall ledere i 

organisasjonen (ledergruppen reduseres fra 5 til 3 personer), satsning på misjonsrådgivere og 

ny misjonærstilling i Israel tilknyttet First: Israel. DNI utlyste flere nye stillinger i slutten av 

2019.  

 

• First: Israel – bibelskoleprosjektet. DNI lanserte i 2018 et nytt bibelskole-prosjekt i samarbeid 

med Ungdom i Oppdrag. I 2019 har vi fått Helgeland Fhs som fast samarbeidspartner. 

Landsstyret har brukt tid på å videreutvikle konseptet, og startet med å se etter muligheter 

for et eget bygg hvor vi kan innlosjere studentene.  

Alle landsstyrets protokoller, med unntak av konfidensielle saker, er tilgjengelig på DNIs hjemmeside: 

https://www.israelsmisjonen.no/om-oss/organisasjon/ls/protokoller 

https://www.israelsmisjonen.no/om-oss/organisasjon/ls/protokoller
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3. Arbeidet i Israel 

DNIs arbeid i Israel skjer i all hovedsak gjennom partnerskap med lokale og/eller internasjonale 

organisasjoner og institusjoner, basert på avtaler. DNI er registrert i Israel som utenlandsk selskap, og 

bærer i så måte økonomisk og juridisk ansvar for all virksomhet knyttet til vårt arbeid og de 

eiendommer vi forvalter. DNI har mulighet til å søke visum for utenlandsk personell knyttet til 

virksomheter vi er involvert i. Flere partnerorganisasjoner har derfor anmodet DNI om bistand til 

arbeids- og oppholdstillatelse for personell knyttet til inngåtte partnerskapsavtaler. 

3.1. Nye samarbeidsprosjekter: Benot Yeshua og Tabu Forum 

Caspari Center og Machaseh har gått sammen om å danne to nye prosjekter.  

Benot Yeshua samler både arabiske og jødiske jesustroende kvinner for å samtale om tro, tvil og liv. 

Samtidig er Benot Yeshua mer enn kun et samtaleforum, det er et nettverk av troende kvinner. Målet 

er at dette skal spre seg til hele Israel, og danne et kvinnenettverk for troende i landet.  

Tabu Forum er et undervisnings- og samtaleforum rundt vanskelige temaer, som gjerne ikke blir tatt 

opp så ofte. Slike samlinger anser vi som svært viktige, og gjennom samtale og undervisning blir tabu-

temaer tatt fram i lyset.  

 

3.2. Hauge Israel Firstfruits Fund Invest AS (HIFFI) 

I kjølvann av Mordechai Wiseman, daglig leder i Israel Firstfruits (IFF), sitt besøk Norgesbesøk i 

oktober 2018, kom det i 2019 på plass et eget aksjeselskap som har investert i Firstfruits. IFF har 

etablert et fond til støtte for messianske jøder og kristne arabere som vil etablere 

næringsvirksomhet, og slik bidra til å styrke Guds rikes arbeid i Israel og internasjonalt. 

Generalsekretær i DNI er styreleder og leder for Hauge Business Network er dagligleder for 

aksjeselskapet HIFFI.  

HIFFI planlegger tur til Israel for næringsdrivende i Norge, for å besøke og bli kjent med messianske 

gründere og messianske menighetsliv. Vi håper at dette kan utløse et større engasjement og 

investeringsvilje i den messianske bevegelse.  

 

3.3. Immanuel Ministries (IM) 

Virksomheten ved Immanuelkirken ledes av et internasjonalt styre med representanter fra 8 

partnerorganisasjoner:  

Den Norske Israelsmisjon, Den Danske Israelsmission, Den Færøyske Israelsmisjon, Finnish Lutheran 

Overseas Mission / Såningsmannen, Evangeliumsdienst für Israel (Stuttgart), Jews for Jesus (Israel), 

Källan (Sverige) og Apple of His Eye (LCMS/USA). Sistnevnte har over tid vært støttepartner og 

assosiert medlem, men er fra 1.1.2019 fullt medlem. Generalsekretæren i DNI har vært styreleder i 

2019. 

Høsten 2018 skapte ulike hendelser og rolleforståelser spenninger i staben, som medførte at både 

DNIs ledelse og IMs styre har blitt involvert i større grad enn normalt. Dette fortsatte i 2019, og 

Bradley og Marit Long avsluttet sitt arbeidsforhold våren 2019. Yoel Ben David fra JFJ ble engasjert 

som Pastor. Situasjonen skape spenninger og sterke reaksjoner, både i menigheten og i DNI. Både 
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ledelsen i DNI og Landsstyret har vært involvert i prosessen.  Alle parter ble enige om en felles 

uttalelse, og kom til enighet. 

Det er også iverksatt et nytt tilbud for hebraisktalende på fredagsettermiddag, hvor det er 

gudstjeneste og sosialt fellesskap.   

 

3.4. Beit Eliahu senter 

Beit Eliahu senter forvaltes av DNI, men benyttes i hovedsak Beit Eliahu menighet. Menigheten er 

selvstendig, og ledes av et eget styre (amuta). Menigheten forteller om vekst i perioden, og behov for 

å øke antall gudstjenester. Flere er døpt i løpet av året.  

3.5. Ebenezerhjemmet 

Det store restaurerings- og byggeprosjektet har stått i fokus for DNIs og styrets engasjement. Det er 

gledelig å se at prosjektet vekker betydelig internasjonal oppmerksomhet og støtte. Prosjektet har 

vært gjennom en rekke instanser for godkjenning i det israelske systemet, en prosess som ennå ikke 

er fullført. Byggestart kan først skje når godkjenning foreligger, finansiering er på plass, og prosjektet 

vil bli kvalitetskontrollert teknisk, økonomisk og driftsmessig. 

DNI og Ebenezerhjemmet gjorde et felles innsamlingsprosjekt tidlig i 2019, mer om dette i punkt 3.8.  

Leiv Roald Thu og generalsekretæren representerer DNI i styret for virksomheten. 

3.6. Caspari Center (CC) 

Caspari Center er DNIs naturlige samarbeidspartner når det gjelder undervisning på First: Israel, og 

Elisabeth Levy og andre ved senteret er med i planlegging, koordinering og gjennomføring av kurset.  

Caspari Center gjennomførte høsten 2019 sitt populære kurs «Discovering Jesus in his Context», hvor 

flere norske prester og lekfolk var med. ALEF programmet, som ble til med et samarbeid med NOREA 

Mediemisjon, ble lansert mars 2019. Programmet ønsker å nå ikke-troende som viser en interesse for 

tro. Alec Goldberg leder prosjektet.  

Per Reinert Eriksen og generalsekretæren er norske representanter i styret.  

3.7. Machaseh 

Machaseh fortsetter sin virksomhet rettet mot voldsutsatte, hjemløse og andre med sterkt behov for 

bistand og omsorg. Tilbud om terapi og sosiale aktiviteter for overlevende etter holocaust 

videreføres. Machaseh har også ved noen tilfeller blitt kontaktet av «avhoppere» fra strengt religiøse 

miljøer. Disse er ofte i behov av beskyttelse.  

Lena Levin besøkte i 2019 Norge, og fikk i tillegg til møter med misjonsfolket bygd nettverk og 

kontakt med Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter for vold og seksuelle overgrep. Denne kontakten tror vi 

vil styrke begge insinuasjonene. 

Andreas Johansson er norsk representant i styret for Machaseh 

3.8. NYTT: Run for Israel 

DNI tok initiativ og startet i 2019 et nytt konsept  

– Run for Israel. Gjennom tiltaket ønsker vi å engasjere 

løpeglade mennesker, og gjennom løp i Israel samle inn  
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penger til misjon. I 2019 ble det gjennomført ett løp, hvor vi samarbeidet tett med 

Ebenezerhjemmet. Totalt samlet de norske løperne inn 39.000. gjennom dette løpet. Støtten gikk til 

Ebenezerhjemmet.  

Det er opprettet egen nettside for prosjektet: https://runforisrael.no/. Våre to tidligere volontører i 

Tel Aviv, Sølvi Renate og Tor Johan Nedreberg Askeland tok i 2019 på seg å koordinere prosjektet, og 

inngikk en Tidsgiverkontrakt med DNI.  

 

3.9. 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 særlig med kristne minoriteters rettigheter. I perioden har dette blant annet 

omfattet trossamfunns vigselsrett. John Sode-Woodhead har representert DNI i EAI. 

• 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  

• Bibelselskapet i Israel 

Det har vært nær kontakt med Bibelselskapet i Israel om bibeldistribusjon, særlig ut fra 

Immanuelkirken.  

• 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 er fulgt opp. DNI har startet samtaler med FCSI 

om nærmere samarbeid, og muligheter for en reetablering av BridgeBuilder sammen med 

dem. 

• Arabiske menigheter 

DNI har i perioden hatt kontakt med ulike arabiske menigheter og pastorer. Dette gjelder 

blant annet Immanuelkirken / Nihad Salman (Betlehem) og «Livets brød» / Elias Said (Haifa) 

 

4. 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 opp mot 

samarbeidstiltak. 

4.1. Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE) 

Generalsekretær, assisterende generalsekretær og leder for return2sender deltok fra Israelsmisjonen 

på den internasjonale LCJE konferansen i Toronto/Canada. Det var også noen få andre norske 

deltagere som kom på eget initiativ. Tema for konferansen var hentet fra Paulus brev til Kolosserne. I 

tillegg var det en rekke seminarer, nettverksbygging og åndelig påfyll. 

Generalsekretær stod på valg som koordinator for LCJE, men ble ikke valgt på konferanse. 

Generalsekretær avsluttet også sitt verv som koordinator for den europeiske avdelingen til LCJE. 

Assisterende generalsekretær holdt en bibeltime over Kolossernes tredje kapittel. Leder for 

return2sender holdt et seminar sammen med en representant fra Den Danske Israelsmission.  

4.2. Ungarn  

https://runforisrael.no/
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Gisle Johnson Instituttet: 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. Forumet har arrangert flere seminarer og publisert artikler. De har også 

startet et bredere samarbeid med andre misjonsorganisasjoner i Ungarn, og Endreffy leder og 

koordinerer det.  

First: Europe: Israelsmisjonen inngikk i 2019 et samarbeid med Jews for Jesus (JFJ) om en 6 ukers 

bibelstudietur til Budapest og Berlin for norske ungdommer. Kurset tilbyr blant annet undervisning i 

bibelkunnskap, misjon og antisemittisme i Europa. Samtidig får studentene være med JFJ i praktisk 

misjonsarbeid, samt besøke messianske menigheter i Europa. Kurset skulle arrangeres sommeren 

2020, men på grunn av Covid-19 ble kurset dessverre avlyst.  

4.3. Jews for Jesus, Ukraina (JfJ) 

JfJ driver et omfattende evangeliseringsarbeid i Europa. DNI gir lønnsstøtte til Arne Tafjord (Odessa) 

som er administrativ leder for virksomheten i de russisk-språklige områdene. JfJ er stasjonert i 5 byer 

med egne team, og det rapporteres stadig om mange som kommer til tro gjennom denne 

virksomheten. 

4.4. WordRus (WR) 

WR ledes av Alexey Shepelev, bosatt på Krim, men med medarbeidere i Israel og Australia. WR driver 

web-radio med støtte fra DNI, og utgir i tillegg avis og andre publikasjoner.  

4.5. Romania 

Menigheten «Israels Messias» er et husfellesskap under ledelse av Florin Suciu. Florin søker også 

samarbeid med andre kristne og jøder for å markere jødiske minnedager, vise solidaritet med 

jødene, og vekke kristne til ansvar for jødene. 

4.6. Sverige 

Gjennom vår samarbeidspartner Källan, og det svensk-israelske ekteparet Maria og Sahar Sadlovsky, 

er det etablert nærmere kontakt med lutherske miljøer i Sverige som har vist interesse for 

samarbeid. Sahar Sadlovsky er tatt opp som kandidat ved Misjonsprovinsen i Sverige. DNI følger opp 

og bygger nettverk.  

4.7. Skottland - IEF 

Gjennom ansettelsen av John Sode-Woodhead har Israelsmisjonen et samarbeid med den skotske 

Israelsmisjonen IEF. Generalsekretær besøkte Skottland sammen med Woodhead i 2019. Foreløpig er 

støtten knyttet til Woodhead, hvor IEF bidrar økonomisk.  
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5. Arbeidet i Norge 
 
Det er mange timer som er  

lagt ned i forberedelse og 

gjennomføring.  

Det er all grunn til å takke  

trofaste støttespillere, kretsstyrer, 

foreninger, samarbeidspartnere,  

misjonsvenner og ansatte for den  

innsatsen som er gjort i 2019.  

 
5.1. Jubileumsåret 
2019 var preget av jubileumsmarkeringer over store deler av landet. En stor takk rettes til alle 
frivillige, som har gjort en formidabel innsats med å arrangere jubileumsarrangement. Totalt ble det 
arrangert 27 jubileumsarrangementer spredt rundt i Norge. Det ble i tillegg arrangert en stor 
jubileumsfest i Grimstad i anledning Sommerstevnet og Landsmøte. Generalsekretær og assisterende 
generalsekretær arrangerte også jubileumstur til Israel i november, hvor det også ble arrangert en 
stor jubileumsfest i Haifa.  
 
5.2. First: Israel  
 
First: Israel (bibelskoletilbudet vårt) ble arrangert i samarbeid med Helgeland Fhs, som vi har inngått 
samarbeidsavtale med. First: Israel er en del av Helgelands Global Misjons linje 
(https://www.helgelandfhs.no/global-misjon). Vi har startet gode samtaler med Gå ut Senteret og 
Bildøy Bibelskole om samme konsept for deres skole og linjer. Vi ser at First: Israel gir gjenklang i 
norsk kristenliv, og at DNI både har kvalitet, erfaring og et godt opplegg å tilby.  
 
Det har også vært god søknad til First: Israel i 2019, og flere misjonsvenner har ytret begeistring for 
satsningen og med ønske om at DNI videreutvikler konseptet. Satsningen på helårsdrift fortsetter, og 
i 2019 utlyste vi en ny misjonærstilling tilknyttet arbeidet i Israel dedikert til First: Israel og 
utviklingen av det. Vi erfarer at samarbeidsavtaler med bibel- og folkehøyskoler i Norge er fruktbart 
og gir resultater, både på kort og lang sikt. Landsstyret følger saken nøye, og arbeider for å 
videreutvikle konseptet. 
 
 
5.5. Turné og weekend 
 
Turné 
Gjennom turnévirksomhet ønsker DNI å legge til rette for møter mellom Norge og våre 
internasjonale samarbeidspartnere. Det skaper både engasjement og begeistring når en misjonær, 
utsending eller samarbeidspartner kommer på møteturné i Norge.  
 
I 2019 gjennomførte vi turné med: 
 

- Aaron Levin, Jews for Jesus Berlin 
- Lena Levin, leder for Machaseh  

 
 

 2019 2018 2017 
Antall medlemmer i organisasjonen 794  806 922 
Abonnenter Først 5203  5903 6169 
Fastegivere/Medvandrere 944  918 822 

https://www.helgelandfhs.no/global-misjon
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Weekend/Temadager 
 
Flere kretser arrangerer temadager, en god plattform til å dykke dypere i et tema og DNIs visjon. Det 
samme gir weekend oss, og det er også i 2019 blitt avholdt flere weekender rundt om i landet. 
Landsstyret retter en stor takk til alle komiteer og frivillige som legger ned en stor innsats for å 
arrangere weekend. I 2019 arrangerte vi bl.a.:  
 

- Kvinne-weekend 
- Bjorli-weekend for unge voksne 
- Weekend- samarbeid mellom Stavanger og Sørlandet krets 
- Bjorli-weekend med Trøndelag krets 
- Temadager på Gavelstad 

 
 
5.6. Møtevirksomhet 
 
En viktig del av DNIs strategi og nye organisasjonsstruktur er møtevirksomhet, hvor vi kan engasjere 
fellesskap og enkeltmennesker til visjonen. Derfor har møtevirksomhet også vært en stor del av vårt 
arbeid i 2019. Kretsstyrene, DNI-ambassadører og kontaktpersoner gjør en stor innsats for å 
arrangere og ha møter på bedehus, private hjem, forsamlingshus og i kirker.  
 
Vi ser av resultatregnskapet at kollekter på egne møter øker fra år til år. Det gjelder også for 2019, 
selv om økningen er svak. Når det gjelder egne møter og kollekter er vi inne i en god trend, selv om 
den øker svakt. Det rettes en stor takk til alle fritidsforkynnere, Tidsgivere og ansatte som taler på 
møter, og til kontaktpersoner og frivillige som tilrettelegger møtevirksomhet.  
 
5.7. Gruppereiser 

Det ble arrangert tre reiser til Israel i DNIs regi i 2019.  Run For Israel tur i januar, samt jubileumstur i 

november.  

I tillegg arrangerte vi menighetstur til Ukraina for lillesand menighet, iforbindelse med deres 

misjonsavtale med DNI og arbeidet i Odessa. Turen ble ledet og koorinert av Rolf Gunnar Heitmann.  

 

5.8. Frivillighet og DNI-ambassadører 
Uten alle frivillige hadde mye av det DNI gjør ikke vært mulig. DNI er en frivillig organisasjon, og skal 

ivareta og oppmuntre våre frivillige medarbeidere. Ellen Raen er ansatt som ambassadørkoordinator, 

og leder og koordinerer DNI-ambassadørtjenesten. På slutten av 2019 gikk Landsstyret inn for å 

fjerne «ambassadør-begrepet» etter innspill fra Landsmøtet. Ellens stillingstittel er derfor endret til 

koordinator for frivillighet.  

Samtidig krever de nye GDPR reglene at vi har rutiner og registrering av frivillige medarbeidere, 

dersom DNI skal kunne kontakte dem. Registreringsarbeidet fortsetter dermed.  

DNI har sendt ut fellesbrev til frivillige hvert semester med en hilsen og aktuell informasjon.  

Ellers legger koordinator for frivillighet stor vekt på personlig kontakt, og ringer per telefon til nye 

frivillige. Ambassadørsamling ble holdt 26.-27. juni på Bibelskolen i Grimstad, i forkant av 

Sommerstevnet og Landsmøtet.  
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5.9. Bruktbutikk Mamilla 
 
Bruktbutikken Mamilla i Bergen hadde 10års jubileum i 2019, som ble markert på Nestunn Bedehus 
1.desember. Det er mange flinke og dyktige medarbeidere som gjør det mulig å drive bruktbutikk, og 
Landsstyret retter en særlig takk til Elbjørg Therkelsen som er butikksjef på Mamilla.  
 
I tillegg til jubileumsår kunne Mamilla feire sitt beste salgsår i 2019, men nesten 860.000,-.  
 
5.10. Innsamlingsarbeid og givertjeneste 
 
I 2019 fikk vi en nedgang totalt sett når det gjelder personlige gaver til Israelsmisjonen. Det skal sies 

at i 2018 var det en ekstraordinær innsamlingsinnsats (13% økning i 2018 ifht 2017). I 2019 er det en 

nedgang på 6% fra 2018. det betyr at 2019 er bedre enn 2017 og 2016. 

Samtidig er det en post som også øker i 2019, og det er 

fastegivertjeneste (2% økning fra 2018. I 2018 økte vi 

med hele 26% ifht 2017).  

Satsningen på fastegivere vil fremholde i DNI, da vi er 

overbevist om at en slik form for givertjeneste gir 

forutsigbarhet, engasjement og forpliktelse til arbeidet.  

 

Det ble solgt noe færre lodd i landslotteriet/reiselotteriet i 2019 ifht 2018. i 2018 solgte vi for ca 

830.000, mens i 2019 solgte vi for drøyt 500.000. Samtidig ble det tilfeldigvis solgt færre vinnerlodd i 

2019, og dermed ble også utgiftene mindre. På grunn av landslotteri og kretslotteri øker vi 

inntektene til lotteri med ca. 450.000,- i 2019, til sammenligning med 2017 da det ikke var 

landslotteri. Landsstyret takker alle som var med å selge lodd til inntekt for misjon, både gjennom 

landslotteriet og gjennom kretslotterier. 

 
 
5.11. Informasjonsarbeid (Først, avisartikler, sosiale medier) 
 

Først 

I 2019 ble den 192 årgang av vårt misjonsblad utgitt. Totalt i 2019 utgav DNI fem nummer av Først, 

hver med et sideantall på 32 sider. Årsabonnement kostet i 2019 kr. 290,-, og vi hadde ett opplag på 

7.500 blader per utgivelse.  

Facebook 

I 2019 har DIN fortsatt med et større fokus på sosiale medier, og særlig Facebook. Flere av kretsene 

har nå egne Facebook sider, i tillegg til nasjonal Facebook side.   

På hovedsiden økte vi fra 1855 følgere til 2150 ved utgangen av 2019. Gjennom Facebook når vi ut 

med informasjon, taler og appeller. Men det viktigste er kanskje synlighet. Vi mottar flere 

henvendelser på at Israelsmisjonen blir stadig mer synlig, og det er gledelig.  
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Før jul 2019 hadde vi også en Facebook kampanje ifb. Med 

vår julekampanje «Det skal være trygt å være jøde». Flere 

tok i bruk Facebook rammen vi lagde, og det ble en god 

synlighets og holdningskampanje.  

 

Artikler 

DNI skriver med jevne mellomrom artikler, kommentarer og debattinnlegg til den kristne dagspresse. 
I 2019 fikk vi, i anledning 175års jubileet, også et dobbeltnummer i Norsk Tidsskrift for 
Misjonsvitenskap (NTM). Reidar Hvalvik var redaktør for tidsskriftet, og Landsstyret retter en særlig 
takk til han for det arbeidet han la ned for å realisere et fagfellesvurdert tidsskrift med særlig vekt på 
israelsteologi og israelsmissiologi.  
Tidsskriftetsnummeret(Kutte snummeret?) er også viktig for DNIs omdømme som en 
kompetanseorganisasjon på høyere nivå.  
Tidsskriftet er tilgjengelig for alle på internett og DNIs hjemmeside. 
https://www.israelsmisjonen.no/artikkel/norsk-tidsskrift-for-misjonsvitenskap-med-fokus-paa-
israelsmisjon.  
 
 
5.12. Nettverksbygging (Relasjonsbygging, partnerskap) 
 
DNI deltar i følgende norske nettverk og organisasjoner:  

a) Samarbeidsråd for Menighet og Misjon (SMM).  

b) Hvert år mottar DNI misjonsstøtte fra Sykepleierens Misjonsring (SMR) og Lærernes 

Misjonsforbund (LMF). DNI samarbeider også med LMF om enkelte møter og 

arrangementer, samt at Elisabeth Levy deltar på LMFs Sommermøte med bibeltimer og 

undervisning.  

c) Samarbeidsavtale med Norea Mediemisjon og Caspari Center om undervisningsopplegg 

gjennom digitale medier og film. 

d) Helgeland FHS om First: Israel 

e) Gå Ut Senteret om First: Israel 

f) DNI er med i ulike paraplyorganisasjoner:  

Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (Norme) 

ROB, Institutt for Sjelesorgs ressurs- og beredskapsteam 

Hjelp Jødene Hjem. Generalsekretær er styremedlem  

Preik.tv (ImF) 

Kristen-Norges innkjøpsfellesskap (KNIF) 

Bibelselskapet  

Egede instituttet 

Tro og Medier 

Menneskeverd 

Felleskomiteen for Israel 

Collegium Judaicum. Teologisk forum for judaistikk 

 
 
 
 

https://www.israelsmisjonen.no/artikkel/norsk-tidsskrift-for-misjonsvitenskap-med-fokus-paa-israelsmisjon
https://www.israelsmisjonen.no/artikkel/norsk-tidsskrift-for-misjonsvitenskap-med-fokus-paa-israelsmisjon
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5.13. Misjonsavtale med menigheter og forsamlinger 
 
I 2019 hadde DNI 33 misjonsavtaler med menigheter og forsamlinger i Norge. Av disse er 28 
menigheter i DnK, og avtalen går gjennom SMM.  
 

6. Økonomi 

2019 gav et overskudd nå nærmere 1,3 millioner, som er over budsjett. Krisefondet i Israel på 

500.000 kroner ble også fylt opp i 2019.  

Det er særlig grunn til å merke seg følgende momenter i økonomien: 

• Fastgivertjeneste fortsetter å øke 

• Kollekter på egne møter øker noe 

• Testamentariske gaver i 2019 var på kr. 2,3 millioner, budsjett for 2019 var 1 million kroner i 

testamentariske gaver 

 

7. Oppsummering 

Denne rapporten gjenspeiler i hovedsak DNIs virksomhet i 2018. Samtidig er det mye mer som kunne 

vært uttalt. Mye av det lokale engasjementet i kretsene, og frukter vi ser av misjonsarbeidet kunne 

vært kommentert ytterligere.  

Landsstyret vil uttrykke varm takk til alle ansatte og frivillige, tillitsvalgte, forbedere, givere og 

støttespillere, som på ulikt vis har bidratt til et innholdsrikt år med fremgang på flere områder. 

Særlig vil Landsstyret trekke frem alle jubileumsmarkeringer i 2019. 

Mest av alt takker vi Herren som har rikelig velsignet og gitt oss nåde til å stå i tjenesten med å gi 

evangeliet tilbake til det folket vi fikk det fra. 
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Ansatte og volontører i 2019 

Totalt hadde DNI i 2019:  

Norge:   12,1 årsverk  

Misjonærer:   4 årsverk fram til sommeren, 1 årsverk høsten 2019 

Lokalt ansatt Israel: 4,5 årsverk 

Totalt:   19,6 årsverk 

 

Ansatte i 2019: 

Norge: 

Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær  

Vegard Frigstad Soltveit, assisterende generalsekretær  

Torstein Bryne, økonomi- og administrasjonsleder  

Marie Lyngmo Unsgaard, kontorfullmektig/ leder Misjonsbutikken Tabita (Fødselspermisjon fra 

12.02.19 – ut året) 

Eva Landsem (vikar for Marie Lyngmo Unsgaard) 

Sigmund Nørstrud, økonomisekretær (60%)  

Benedicte Heitmann, arrangementskoordinator (10%)  

Miriam Skagestad, Informasjon- og innsamlingsleder  

Guro Kvakestad, redaktør Først  

Sondre Vego, It-konsulent (50%)  

Kristoffer Eknes, misjonsrådgiver og leder R2S  

Ellen Raen, Sørlandet, misjonssekretær Sørlandet 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: 

Tor Arne Grimstad, administrativ leder (fram til 01.08.2019) 

 

Lokalt ansatte (DNI-ansatte):  

John Sode-Woodhead, spesialrådgiver Israel, DNIs stedlige representant fra 01.08.2019 

Bjørg Aweida, regnskap/renhold  

Pnina Lizorkin, sekretær  

Tony Maron, vedlikehold Beit Eliahu og Immanuel kirken i Tel Aviv  

Peter Aweida, bygningsansvarlig for NCMI sin bygningsmasse i Israel 

Arin Maisky, organist Immanuelkirken  

Sara Lazarus, kirkeadministrator 
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Utsendinger:  

Elisabeth Levy, Jerusalem/ Leder/CEO Caspari Center 

Marit Long, misjonær/daikon Immanuelkirken til sommeren 2019 

Bradley Long, Pastor Immanuelkirken til sommeren 2019 

Volontører/kortidsmisjonærer:  

Andreas Sørås, leder for First: Israel høsten 2019 (2,5 mnd) 

Jaanika Sørås, leder for First: Israel høsten 2019 (2,5 mnd) 

Rakel Mosskull, Haifa – volontør 

Hanna R. Kinnari, Haifa – volontør  

______________________________________________________

LM 2020.2 - Landsstyrets årsmelding 2019 

Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner landstyrets årsmelding for perioden 2019. 


