Landsstyrets årsmelding 2020

I henhold til Grunnreglene (§§ 3.3 og 4.2 g) legger landsstyret med dette frem sin rapport for 2020.
2020 ble et annerledes år på mange måter. Det var skifte av generalsekretær og ny leder for arbeidet
i Norge. I mars kom også Covid-19 pandemien, som gjorde det meste av 2020 annerledes enn
planlagt. Ansatte i både Norge og Israel ble permittert. Arrangementer ble avlyst, og det ble økt fokus
på digitale samlinger.
Da vi ikke kunne gjennomføre Sommerstevnet med Landsmøte som planlagt, ble både et digitalt
Landsmøte og en rekke seminarer igangsatt. Det ble også lagt ned ressurser i å nå mennesker
gjennom sosiale medier, og vi opprettet DNI-TV. Her ble det gjennom hele 2020 publisert en rekke
videoer, blant annet påskevandring med Ole Christian Kvarme, BibelQuiz med generalsekretæren og
digitale andakter.
Landsstyret har brukt mye tid i 2020 på Bibelskoletilbudet og satsingen i Israel.

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 vekke kirken til misjonsbevissthet og engasjement overfor det jødiske folk, og å dele
evangeliet med det jødiske folk gjennom ord og handling. Dette vil vi gjøre i respekt, kjærlighet og
frimodighet.
Vårt oppdrag: Evangeliet er for «for jøde først». Derfor er vårt oppdrag: Evangeliet tilbake til jødene.
Vår organisasjon er det redskap som skal hjelpe oss å virkeliggjøre vår misjon og vårt formål:
•
•
•

Vekke: Vekke til ansvar for jødene
Vitne: Forkynne evangeliet for dem
Vise: Vise dem kristen kjærlighet
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1. Landsmøtet 2020
Det 37. landsmøte ble DNIs første digitale landsmøte. Det digitale landsmøte var et ekstraordinært
tiltak for å kunne gjennomføre landsmøte i 2020. Det var 82 delegater til landsmøte 2020. Av disse
sendte 5 delegater inn stemmeseddel per post, resten avga stemme digitalt.
Det digitale Landsmøtet ble varslet gjennom DNIs vanlige organer – Først og hjemmeside, samt
promotert gjennom Facebook og sosiale medier. I tillegg ble det sendt ut brev per post til alle
medlemmer, og alle medvandrere (faste givere) med informasjon om Landsmøte samt info om
hvordan medvandrere kunne registrere seg som medlemmer.
Landsstyret valgte OBOS sin digitale løsning for avvikling av digitale årsmøter for lag og foreninger.
Den digitale landsmøteuken var i tidsrommet 19-27 september. I dette tidsrommet kunne
delegatene avgi stemme. Det var også mulig å få tilsendt stemmeseddel i posten, dersom man ikke
kunne benytte den digitale løsningen.
Landsmøteuken ble avsluttet med en misjonsfest på Strand Leirsted (Sandefjord), og festen ble sendt
direkte på Facebook-siden vår.

2. Landsstyret
Landsstyret har i perioden hatt følgende sammensetning:
Verv
Leder
Nestleder
Medlem

Varamedl.

Ansattes repr.

Fram til LM 2020
Svein Granerud
Brit Hvalvik
Bjørn Lauritzen
Paul Eknes
Helge Standal
John Erling Jerstad
1.vara Oddfrid Morken
2. vara Siw Stokkeland

Etter LM 2020
Svein Granerud (nyvalgt)
Helge Standal (nyvalgt)
Bjørn Lauritzen
John Erling Jerstad
Paul Eknes
Brit Hvalvik (nyvalgt)
1. vara Andreas Sørås
2. vara Solveig Hosøy
3.vara Aina Økland Schøld

Kristoffer Eknes

Torstein Bryne

Landsstyret har i 2020 hatt 6 møter. Av disse ble 5 avholdt digitalt. LS 20.01 ble avhold i Oslo, mens
LS 05 ble avhold på Strand Leirsted i etterkant av Landsmøteuken. De digitale møtene er avviklet
gjennom plattformen Teams fra Office.
Totalt er det blitt behandlet 80 saker. Flere saker har vært behandlet over tid i flere møter.
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2.1.

Økonomistyring gjennom Covid-19

Landsstyret har prioritert arbeid som berører organisasjonens økonomi og likviditet i 2020.
Pandemien gjorde inntektsåret meget usikkert. Landsstyret prioriterte:
1. analyse og risikovurdering vedrørende inntektsbortfall
2. Nye tiltak for inntektsskapende virksomhet
3. Stopp av alle større investeringer, både når det gjaldt bygg/restaurering og ansettelsesstopp.
Ansatte i Norge og Israel ble midlertidig permittert som følge av bortfall av arbeidsoppgaver.
2.2.

Bibelskoleprosjektet – Disippelsenter i Israel

Gjennom hele 2020 har Landsstyret arbeidet med planer og strategier for Bibelskoleprosjektet i
Israel. Det begynte med et to måneders bibelkurs i 2019, etterfulgt av et tilsvarende kurs i 2020.
Kursene er gjort i samarbeid med Caspari Center og Nazarteh Trust som lokale partnere i Israel, og
Ungdom i Oppdrag og Helgeland Fhs i Norge.
I 2020 har Landsstyret arbeidet strategisk med Bibelskoleprosjektet, og visjonen for arbeidet er
utvidet. Fra å ønske et norsk bibelskoletilbud, med fasiliteter i Israel, er visjonen nå å skape et
Disippelsenter i Israel som kan fungere både for internasjonale (norske) og lokale (israelere)
studenter.
Det har blitt arbeidet med lokale samarbeidspartnere i Israel, som kan være en del av
Disippelsenteret. Intensjonsavtaler er inngått og samtaler startet med følgende partnere:
•
•
•
•

Caspari Center
Lech Lecha (israelsk bibelkurs for israelske ungdommer)
Studentlagsbevegelsen i Israel
First: Israel (vårt bibelskoletilbud)

Disippelsenteret vil være eid av Israelsmisjonen, og tjene som et senter for disippelskap,
relasjonsbygging og undervisning i Israel. Det er ønskelig at senteret har overnattingskapasitet,
klasserom og bibliotek.
Landsstyret fikk i 2020 tilbud om å delta i en anbudsrunde for å leie et bygg ved Tiberias til dette
formålet (YMCA, Parcel 6 Block 15071). Det ble gjort et intensivt vurderingsarbeid, hvor konsulenter
ble brukt til å vurdere både tjenligheten og investeringen som måtte gjøres. Landsstyret besluttet i LS
20.04 ikke å sende in et anbud fra NCMI for leie av dette bygget.
Istedenfor er det startet samtaler med Ebenezerhjemmet og Beit Eliyahu i Haifa.
2.3.

Organisasjonsstruktur og implementering

Landsstyret har fortsatt sitt arbeid med implementering av ny organisasjonsstruktur etter Landsmøte
2019.
Landsmøte 2021 blir bedt om å stemme over foreslåtte grunnregelendringer, som Landsstyret mener
er oppklarende og nødvendige for de strukturer som skal implementeres.
Arbeidet med en medlemsportal hvor medvandrere og medlemmer kan hente ressurser for sitt
engasjement i Israelsmisjonen ble utsatt til 2021, da andre digitale satsinger måtte prioriteres i 2020.
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2.4.
•
•
•
•
•

Øvrige saker

Landsstyret har fulgt den økonomiske utviklingen svært nøye, og mottatt periodiske
regnskapsoversikter.
Arbeid med frivillighetsstrategi.
Landsstyret har drøftet nye tiltak for organisasjonen da mye stengte ned, og vil ta med seg
gode erfaringer i videre arbeid i organisasjonen.
Ansettelse av ny misjonærutsending til Israel – Janne Coward, som vil lede og koordinere
First: Israel programmet vårt.
Nytt misjonsprosjekt i London i samarbeid med Jews for Jesus. Prosjektet innebærer
lønnsstøtte til den norsk-israelske misjonæren Maia Inbar.

Alle landsstyrets protokoller, med unntak av konfidensielle saker, er tilgjengelig på DNIs hjemmeside:
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 et utenlandsk selskap,
og bærer i så måte økonomisk og juridisk ansvar for all virksomhet knyttet til vårt arbeid og de
eiendommer vi forvalter.
DNIs status og mulighet i Israel er sjelden og unik, og det gjør oss attraktive som samarbeidspartner
for mange. 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.

Strategiarbeid ved Caspari Center

På grunn av pandemien ble det et annerledes og mer digitalt år også for Caspari Center.
Landsstyret valgte å øke misjonsbidragene til mer diakonale prosjekter, som erfarte et større press i
2020. Det førte til at misjonsstøtten til Caspari Center ble noe redusert.
Andre internasjonale partnere økte da støtten til Caspari Center, som gjorde at de kom ut med et lite
overskudd i 2020. Det er svært gledelig å se at samarbeidet i Caspari Center fungerer så godt, og at
partnerne kan hjelpe hverandre i slike unntaksår som 2020 var.
I 2020 har det vært mye fokus på strategi og fremtidsplaner for Caspari Center. Dette handler både
om senterets lokale og internasjonale arbeid. Som en del av strategiplanene er Israelsmisjonens
Disippelsenter sentralt. Caspari Center vil være en del av Disippelsenteret i Israel, og strategi og
fremtidsplaner er lagt slik at Casparis kompetanse og aktiviteter utfyller andre samarbeidspartnere i
Disippelsenteret. Slik ønsker styret for Caspari å skape synergieffekter med andre lokale
organisasjoner i Israel, slik at Caspari kan fortsette å være både en ressurs og en viktig leverandør av
kunnskap og kursvirksomhet.
På grunn av pandemien har alle styremøter vært avviklet digitalt i 2020.
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3.2.

Immanuel Ministries (IM)

Yoel Ben David valgte å avslutte sitt arbeidsforhold
våren 2020. Det gav noen utfordringer, men
Robert Roegners fra Apple of His Eye (USA) kunne
på kort tid overta pastorstillingen som midlertidig
pastor i Immanuelkirken.
Immanuelkirken og arbeidet i Tel Aviv har også
blitt begrenset på grunn av Covid-19. Mye av
undervisningen er skjedd digitalt og gjennom
telefonsamtaler med medlemmene. Det har vært
flere samtaler på tomannshånd med ufrelste.
Styret for Immanuel Minestries, som består av syv
partnerorganisasjoner, er også styre for
Immanuelkirken. Styret har arbeidet med
fornyelse av strukturer og organisering av
samarbeidet i Tel Aviv for å gjøre arbeidsform og
strukturer noe enklere. I dette arbeidet er det også
gjort et strategisk arbeid for hvordan man kan
jobbe for å få en mer selvstendig menighet, og
samtidig videreutvikle partnerskapet mellom de
syv medlemsorganisasjonene i Tel Aviv og
storbymisjonsarbeidet.
På grunn av pandemien har alle styremøter i vært
avviklet digitalt i 2020.

3.3.

Beit Eliyahu senter

Beit Eliyahu senter forvaltes av DNI, men benyttes i hovedsak Beit Eliyahu menighet. Menigheten er
selvstendig, og ledes av et eget styre (amuta).
Også menigheten Beit Eliyahu måtte flytte mye av sin virksomhet over på digitale flater i 2020. De
forteller at gjennom digitale møter har de nådd ut til flere enn de normalt gjør på fysiske
gudstjenester. Menigheten har også stilt opp og hatt ulike arrangementer for beboerne på
Ebenezerhjemmet, som f.eks. at de spilte lovsang på parkeringsplassen slik at beboerne kunne delta
og lytte til sang fra vinduene sine.
Israelsmisjonen har høsten 2020 vært i flere samtaler med menigheten og aldershjemmet, og sett på
ulike alternativer og muligheter for utbyggelse på tomten. Både Ebenezerhjemmet og menigheten
har behov for utvidelse.
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3.4.

Ebenezerhjemmet

Pandemien førte til et krevende år for aldershjemmet. Strenge restriksjoner, økte priser på
smittevernsutstyr og ingen volontører gjorde arbeidshverdagen mer hektisk og krevende for de
ansatte.
Beboerne har blitt godt ivaretatt, og ingen av
Ebenezerhjemmets beboere ble smittet av Covid-19 viruset. De
ansatte på hjemmet har gjort en stor innsats for å møte
beboernes fysiske og åndelige behov. Her har også menigheten
Beit Eliyahu vært til hjelp og støtte gjennom ulike sosiale og
åndelige tiltak, for eksempel en lovsangkveld utført av Beit
Eliyahu ute på parkeringsplassen utenfor Ebenezerhjemmet.
På grunn av pandemien besluttet Israelsmisjonen å øke vår
økonomiske støtte til Ebenezerhjemmet i 2020.
Israelsmisjonen har høsten 2020 vært i flere samtaler med
menigheten og aldershjemmet, og sett på ulike alternativer og
muligheter for utbyggelse på tomten. Både Ebenezerhjemmet
og menigheten har behov for utvidelse.

3.5.

Machaseh

Våre diakonale prosjekter opplevde et stort trykk i 2020, på grunn av Covid-19 pandemien. Machaseh
erfarte at pandemien førte til økt vold i hjemmet, økt rusproblematikk og mer fattigdom.
Krisesenteret har derfor hatt et hektisk år. Landsstyret vedtok å øke den årlige støtten til Machaceh i
2020, med bakgrunn i det økte presset og situasjonen.
Bibelskolen Bildøy hadde Machaseh som misjonsprosjekt i 2020, og samlet inn 120 000 kroner til
arbeidet.

3.6.

Øvrige samarbeidspartnere

DNI er engasjert i flere nettverk og samarbeidstiltak i Israel, i tillegg til de som er nevnt ovenfor:
•
•
•

•

Den Evangeliske Allianse i Israel (EAI).
Vår stedlige representant, John Sode-Woodhead, møter i styret.
Jerusalem Institute of Justice. (JIJ)
Bibelselskapet i Israel
Det har vært nær kontakt med Bibelselskapet i Israel om bibeldistribusjon, særlig ut fra
Immanuelkirken.
Studentlagsbevegelsens i Israel (FCSI) og Lech Lecah
Begge er invitert med i Disippelsenteret, og det har vært flere møtepunkter i 2020.
Generalsekretær fikk møte dem fysisk i januar, før pandemien gjorde det umulig. Det har
vært flere digitale samtaler gjennom året.
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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 i Europa. Også her er vårt arbeid i hovedsak knyttet opp mot
samarbeidstiltak.
I 2020 inngikk vi et nytt samarbeid med Jews for Jesus i London/England, og utvidet på den måten
vår europeisk tilstedeværelse.
4.1.

Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE)

Planlagte LCJE arrangement ble i 2020 avlyst på grunn av pandemien. Det har vært avholdt
digitale ledermøter.
4.2.

Ungarn

Gisle Johnson Instituttet (GJI): Geza Endreffy er daglig leder for virksomheten knyttet til GJI. I denne
egenskap deltar han også aktivt i et ungarsk tverrkirkelig Israel Forum, et samarbeidsforum
bestående av 10 organisasjoner. Forumet har arrangert flere seminarer og publisert artikler. De har
også startet et bredere samarbeid med andre misjonsorganisasjoner i Ungarn. Endreffy leder og
koordinerer dette. I mars, 2020, rett før den nasjonale nedstengingen, var Geza og datteren i Norge
og besøkte Oslo-kontoret.

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.
I 2020 ble det full stans i mange planlagte aksjoner og husbesøk. Da ble telefonen brukt, og gjennom
telefonsamtaler har flere mennesker fått et møte med Jesus. Ett eksempel er fra Moskva, hvor over
400 personer ble oppringt i løpet av en tomåneders periode. Dette var mennesker JfJ hadde en
relasjon til, og hadde planlagt oppfølgingssamtaler med – helst gjennom husbesøk. Gjennom
telefonaksjonen tok 48 mennesker imot Jesus.
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.
På grunn av pandemien og økt press, bevilget Israelsmisjonen et noe større beløp til Florin Suciu i
2020.
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4.6.

Skottland - IEF

Gjennom ansettelsen av John Sode-Woodhead har Israelsmisjonen et samarbeid med den skotske
organisasjonen IEF.
Det er i 2020 blitt ført flere samtaler med organisasjonen om økt samarbeid, og IEF har besluttet at
deres internasjonale misjonsarbeid går gjennom DNIs prosjekter. Organisasjonen overfører derfor sin
misjonsstøtte til Norge, og vi sender den videre herfra.
I 2020 sendte de 1 500 skotske pund.

4.7.

London/England

I 2020 inngikk vi et nytt misjonsprosjekt. Prosjektet dreier seg om støtte til lønnsmidler til Maia Inbar,
som arbeider hos Jews for Jesus i London. Hennes arbeid er i stor grad rettet mot det
hebraisktalende miljøet i London. Dette er et spennende og nyskapende arbeid, hvor relasjoner og
feiring av jødiske høytider står sentralt. De siste årene har det vært flere israelske jøder
(hebraisktalende) som har flyttet til London, og det er denne gruppen mennesker Inbar arbeider
blant for å nå dem med evangeliet.

Bilde av Maia Inbar
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5. Arbeidet i Norge
5.1
Ansatte og tidsgivere
Fra 01.02.20 ble Anne Lise Søvde Valle ansatt som ny leder av avdeling Norge. Avdelingen består av
fem misjonsrådgivere og to informasjonsmedarbeidere. Tre av misjonsrådgiverne var delvis
permittert våren 2020 som følge av Covid-19 og bortfall av arbeidsoppgaver. To misjonsrådgivere
gikk av med pensjon ila 2020, og to nye ble ansatt i fra 01.12.20. Misjonsrådgiverne er fordelt på
arbeidsstedene Oslo, Bergen, Kristiansand og Varhaug. Detaljert oversikt over ansatte finnes under
punkt 7.
I tillegg til misjonsrådgiverne og kretslederne, har avdelingen 9 tidsgivere som jobber for
Israelsmisjonen i sine lokale områder. Noen av dem er forkynnere, andre er butikkledere for
bruktbutikkene og noen koordinerer møtevirksomhet i tillegg.
5.2
Kretser
Arbeidet i avdeling Norge er organisert gjennom 10 kretser, geografisk inndelt, og dekker store deler
av landet. Det har ikke vært utskifting av kretsledere i 2020, med unntak av i Stavanger krets, som
har fått et lederteam på tre kretsledere; Bent Hansen, Randi Bell Espeseth og Andres Sørbø.
5.3
Medlemmer og medvandrere
Før vi går inn på aktiviteter og satsninger som ble gjennomført i 2020, tar vi med noen tall knyttet til
medlemskap og medlemsaktiviteter. Den Norske Israelsmisjon gjennomførte i 2020 en endring av
medlemskapsordningen. Alle faste givere i organisasjonen tilbys medlemsrettigheter, og kan stemme
ved kretsårsmøter og Landsmøtet. Faste givere kalles nå medvandrere.
Det ble i tillegg gjennomført en ringerunde i organisasjonen, hvor medlemmer ble oppringt og
informert om den nye ordningen. Runden resulterte i 191 nye faste givere, og fra 31.12.2019 til
31.12.2020 gikk vi fra 944 medvandrere til 1135.
Alle de nye medvandrerne har fått tilbud om medlemsrettigheter, men noen har ikke ønsket dette.
Dermed har medlemstallet fra samme periode hatt en lavere økning enn antallet
medvandrere/fastgivere (32). Tallene er nettotall, som også inkluderer endringer i medlemsmasse av
andre årsaker. Antallet abonnenter på Først har gått ned med 374 abonnenter, fra 5203 til 4829. (Se
tabell nedenfor).

5.4

2020 2019 2018

2017

Antall medlemmer i organisasjonen

826

794

806

922

Abonnenter Først

4829

5203

5903

6169

Fastegivere/Medvandrere

1135

944

918

822

Det digitale året 2020

Mye ble annerledes etter 12. mars 2020. Samfunnet stengte ned, og det fikk store konsekvenser for
vårt arbeid. Møter, gudstjenester og arrangementer ble avlyst og utsatt. Vår digitale satsing hadde to
overordnede mål; for det første å komme ut med informasjon, inspirasjon og undervisning, for det
andre var det viktig å gi misjonsfolket mulighet til å støtte arbeidet også økonomisk, da store deler av
møtevirksomheten og kollekter fra gudstjenester uteble.
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Samtidig ble det iverksatt et intensivt
arbeid med digitale samlinger,
formidling og tilgjengeliggjøring av DNI
både på hjemmeside, Facebook og
YouTube.

Vi lanserte DNI-TV, hvor det ble publisert en rekke undervisningsbolker, live-sendinger og andakter.
Mange av sendingene har i etterkant blitt liggende på youtube, og kan søkes opp der.

En av de største digitale suksessene var
Påskefrokost med Kvarme, som var et kort digitalt
program gjennom påskens åtte dager. Andaktene er
basert på Kvarmes egen bok; 8 dager i Jerusalem.

Gjennom året har vi gjort oss gode erfaringer og lært mye når det gjelder bruk av digitale verktøy i
formidlingen. Dette er lærdom vi tar med oss videre, og søker å videreutvikle. Det er i hovedsak
informasjonskonsulent Sondre Vego og leder for Return2sender, Kristoffer Eknes, som har jobbet
med de digitale satsingene, i tillegg til alle som har produsert stoff til sendingene.
I 2020 la vi ut 519 innlegg på Facebook, som ble sett av over 60 000 mennesker. Enkelte innlegg
nådde mellom 5-10 000 alene, og gav mye digitalt engasjement. På det meste klarte vi å bli sett av
5000 personer på en dag gjennom Facebook. Til sammenligning engasjerte vi drøye 2 500 på vår
beste dag i 2019.
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5.5

Informasjonsarbeid

Først
I 2020 var vår 193. årgang av misjonsbladet. Det var fem utgivelser, årsabonnement kostet. 290,-, og
vi hadde ett opplag på 7.500 blader per utgivelse.
Facebook
Sosiale medier er en viktig informasjonsflate, og gjennom Facebook blir vi stadig mer synlig overfor
flere grupper og personer. Dette ble et viktig verktøy i 2020 for å komme ut med informasjon og
forkynnelse.

5.6

Innsamlingsarbeid og givertjeneste

I 2020 erfarte vi en stor giverglede når det gjelder personlige gaver til misjonen, og det er en økning
på 28% ift. tallene fra 2019. Vi hadde flere utsendelser enn normalt, og egne koronabrev med
oppfordring til å gi digital kollekt. Erfaringen er at misjonsfolket har gitt mye og trofast gjennom hele
2020, noe som har vært avgjørende for økonomien vår.
Det er også gledelig at vi i 2020 har registrert flere nye givere, som har gitt en gave for første gang til
DNI. Mange av dem har også fortsatt å gi etter første gave.
Medlemsordningene ble endret ved inngangen til 2020, slik at medlemskap ble koblet opp mot
fastgivertjeneste. I den forbindelse ble det sendt brev til alle medlemmer, og det ble gjennomført
telefonsamtaler til medlemmene med informasjon og invitasjon til å bli med på den nye
medlemsordningen.
Inntekter fra medvandrere (fastgivertjeneste) har økt i flere år, og øker også i 2020. Nedenfor ser
dere en oppstilling av utviklingen fra 2018 til 2020. Fra 1. desember 2020 ble Svanhild Jakobsen
ansatt som misjonsrådgiver med et spesielt ansvar for å følge opp arbeidet med fastgivere (i tillegg til
oppgaver tilknyttet Bergen krets).

Antall
Inntekter
medvandrere

Prosentvis
inntektsutvikling

2018 918

3 428 154

26% øking fra
2017

2019 944

3 504 430

2% økning fra
2018

2020 1135

4 057 641

16% økning fra
2019
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5.7

Fellesskap

I strategiene og målene våre er enkeltmennesker og fellesskap satt opp som to grupper vi ønsker å
engasjere i Norge. Dette er gjort for å si noe om at vi ønsker å prioritere både oppfølging og satsning i
arbeidet her hjemme.
Møtevirksomhet og foreningsarbeid
Vi har lagt vekt på å følge de smittevernreglene som gjaldt til enhver tid, og kommet med oppdatert
informasjon til tillitsvalgte gjennom året. Vi er glade og takknemlige for at det ikke har vært
smitteutbrudd ved DNI arrangementer. Både ansatte og frivillige har gjort en stor og strålende
dugnadsinnsats. Vi har avlyst når vi måtte avlyse, og hatt møter når vi kunne. Vi har vist stor
fleksibilitet, og vilje til å holde møter og foreninger når reglene tillot det.
Samtidig har pandemien og restriksjoner i 2020 ført til en betydelig nedgang når det gjelder
kollektinntekter på egen møtevirksomhet (-37% ifht 2019) og foreningsbidrag (-35% ifht 2019).

Sommerseminar (Først-Seminar)
Da vi ikke kunne samles til Sommerstevnet,
bestemte vi oss for å reise rundt i hele
landet med seminarer. Kretsene ble
involvert, og det ble lagt ned mye arbeid i
koordinering og inngåelse av avtaler for å få
til en rekke seminarer på kort tid.
I perioden 16. juni til 3. september ble det
arrangert 24 Sommerseminarer, fra
Saltstraumen i nord til Kristiansand i sør.
Ca.600 personer deltok på seminarene. De fleste seminarene hadde påmelding og seminaravgift,
men det var også lokale variasjoner med kollekt.
Landsstyret ønsket å videreføre dette konseptet også i 2021. Administrasjonen har derfor arbeidet
høsten 2020 med videreutvikling av seminarkonseptet. Da vi ønsker både Sommerkonferanse og
seminarvirksomhet, besluttet vi å flytte seminarvirksomheten til august-september. Dermed måtte vi
gi det et nytt konseptnavn. Valget ble Først-Seminar.
«Først» er et begrep vi alt bruker i organisasjonen. Det er navnet på vårt misjonsblad, og navnet vi
buker i bibelskolekurset vårt (First: Israel). Først henspiller på Romerbrevet 1,16. Ved å bruke «først»begrepet i flere sammenhenger, ønsker vi å legge til rette for gode assosiasjoner til Israelsmisjonen
når noen ser/hører «først». Navnet er dermed valgt av både teologiske og strategiske grunner.
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Weekends
Selv om det var et annerledes år i 2020 ble det likevel avholdt flere weekender med god oppslutning.
En stor takk til alle komiteer og frivillige som har lagt ned tid og energi for at vi kan arrangere
weekend. Under følger en oversikt over weekends i 2020.
Hvor i landet
Stamnestaden
Tysvær

Tidsrom
28 feb-1 mars

Bibelferie

Innvik Fjordhotell
Misjonsheimen

24-26 juli

Weekend
Sørlandet og
Stavanger krets

Flekkefjord

28-30 august

Bjorli-weekend
Trøndelag krets

Bjorliheimen

Kvinne-weekend

28-30 august

Talere
Ellen Raen,
misjonsrådgiver i
Israelsmisjonen
Rolf Gunnar
Heitmann,
seniorrådgiver i
Israelsmisjonen
Reidar Hvalvik
Elisabeth Levy,
leder for Caspari
Center (deltok
digitalt)
Vegard Soltveit,
generalsekretær
Israelsmisjonen

Misjonsavtaler
En annen viktig måte å engasjere fellesskap på, er gjennom misjonsavtaler hvor menigheten velger
seg et misjonsprosjekt i Israelsmisjonens portefølje. Ved årsskiftet har Israelsmisjonen misjonsavtaler
med 11 frimenigheter og 21 menigheter i Den norske kirke. Prosjektavtalene gav en samlet inntekt i
2020 på 314.718 nok.
Gjennom en misjonsavtale med Den Norske Israelsmisjon tilbys menighetene også et årlig besøk fra
oss med misjonsinformasjon. Dette ble imidlertid vanskelig å gjennomføre mange steder i 2020 på
grunn av koronarestriksjoner.
Fra 1. desember 2020 ble Kjetil Morken ansatt som misjonsrådgiver med et spesielt ansvar for å følge
opp misjonsavtalene (i tillegg til oppgaver knyttet til Stavanger krets).
5.8

Bruktbutikk Mamilla

Vi elsker gjenbruk – og det var til stor glede at vi
kunne åpne en ny bruktbutikk på Varhaug i 2020.
Det betyr at ved utgangen av 2020 har
Israelsmisjonen to bruktbutikker: Mamilla Bergen og
Mamilla Varhaug.
Frivillige i Stavanger krets gjorde en kjempe innsats
med å få bruktbutikken klar til åpningsdagen
21.november. Salget i desember var også svært
godt for Mamilla Varhaug, og vi gleder oss til
fortsettelsen.
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Mamilla Bergen stengte butikken i mars/april 2020, og gjenåpnet i mai. Til tross for stengt butikk, har
Mamilla Bergen hatt et enormt godt salgsår. 2019 var det beste salgsåret så langt i butikkens historie
– men salget i 2020 har vært enda høyere.
Det er mange frivillige som legger ned mye innsats, tid og krefter for å få bruktbutikkene til å gjøre
det så bra. Særlig butikklederne. Vi er dypt takknemlige for den jobben som gjøres, og gleder oss
sammen med bruktbutikkene over svært gode resultater i 2020.
5.9

Misjonsbutikken Tabita

Misjonsbutikken Tabita har ansatt en lagersjef i 20% stilling. Ellers foregår det meste av salget
gjennom frivillige agenter som selger varer på diverse arrangementer. På grunn av restriksjoner og
avlyste møter, ble det en nedgang i agentsalget i 2020. Det har likevel vært salg gjennom bestillinger
på nett.
I 2020 ble det også startet et strategisk arbeid med Tabita. Det ble satt ned en prosjektgruppe som
arbeider med hvordan Tabita skal følge opp agentene og markedsføre butikken og varene på en
bedre måte. Det betyr at Tabita er et satsningsområde fremover. Vi ønsker å gjøre Tabita enda
lettere tilgjengelig og aktuell. Ny nettbutikk er under arbeid, og vil lanseres i 2021.
Stor takk rettes til alle agenter!

5.10

Nettverksbygging (Relasjonsbygging, partnerskap)

DNI deltar i følgende norske nettverk og organisasjoner:
a) Samarbeidsråd for Menighet og Misjon (SMM).
Et samarbeidsorgan for misjon i menigheter i DnK
b) Menigheter gjennom misjonsavtaler (både i og utenfor DnK/SMM)
c) 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.
d) Samarbeidsavtale med Norea Mediemisjon og Caspari Center om undervisningsopplegg
gjennom digitale medier og film.
e) Helgeland FHS, First: Israel
f) Bildøy Bibelskole, First: Israel
g) Gå Ut Senteret, First: Israel
h) DNI er med i ulike paraplyorganisasjoner:
Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME)
ROB, Institutt for Sjelesorgs ressurs- og beredskapsteam
Hjelp Jødene Hjem.
Kristen-Norges innkjøpsfellesskap (KNIF)
Bibelselskapet
Egede instituttet
Tro og Medier
Menneskeverd
Felleskomiteen for Israel
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6. Økonomi

7. Ansatte i 2020
Ansatte i 2020:
Norge:
Vegard Frigstad Soltveit,
Anne Lise Søvde Valle,
Torstein Bryne,
Rolf Gunnar Heitmann,
Marie Lyngmo Unsgaard,
Janne Coward,
Sigmund Nørstrud,
Benedicte Heitmann,
Miriam Skagestad,
Guro Kvakestad,
Sondre Vego,
Maine S. Lied,
Kristoffer Eknes,
Ellen Raen,
Paul Odland,
Odd Bjarne Skogestad,
Nikolai Sundklakk,
Svanhild Jakobsen
Kjetil Morken
Miriam Skagestad Heyerdal

Generalsekretær
Norges leder
Økonomi- og administrasjonsleder
Seniorrådgiver
Kontorfullmektig
Kontormedarbeider og leder for First: Israel (permittert
18.03-24.06.2020)
Økonomisekretær
Arrangementskoordinator (permittert 18.03-24.06.2020)
Informasjon- og innsamlingsleder (foreldrepermisjon)
Redaktør Først
It-konsulent
Lageransvarlig Tabita
Misjonsrådgiver
Misjonsrådgiver (permittert 50% fra 18.03-24.06.2020)
Misjonsrådgiver (permittert 50% fra 18.03-24.06.2020)
(pensjon fra 01.12.2020)
Misjonsrådgiver (permittert 50% fra 18.03-31.05.2020)
(pensjon fra 31.05.2020)
Prosjektstilling Møre og Romsdal (avsluttet arbeidsforhold
29.02.2020)
Misjonsrådgiver (fra 01.12.2020)
Misjonsrådgiver (fra 01.12.2020)
Informasjons- og innsamlingsleder (foreldrepermisjon hele
året)

Israel
John Sode-Woodhead,
Bjørg Aweida,
Pnina Lizorkin,
Tony Khoury,
Peter Aweida,
Arin Maisky,

Leder for arbeidet i Israel, stedlige representant
Regnskap/renhold
Sekretær
Vaktmester og vedlikehold
Bygningsansvarlig
Organist
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Sara Lazarus,
Clair Aqel

Informasjonsmedarbeider (avsluttet våren 2020)
Administrasjon, Immanuel Ministry

Utsendinger:
Elisabeth Levy

Leder Caspari Center
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