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I henhold til Grunnreglene (§§ 3.3 og 4.2 g) legger landsstyret med dette frem sin rapport for 2020 og 2021.

Perioden har vært preget av pandemien, med sine restriksjoner og begrensninger. I tillegg har organisasjonen 
fått ny generalsekretær. Det har vært flere avlysninger og utsettelser av arrangementer disse årene, og en 
større satsning på vekst og synlighet på digitale plattformer. I tillegg har det blitt jobbet med strukturer og or-
ganisering av organisasjonen, i henhold til Veivalgsprosjektet og de strategier som Landsstyret og Landsmøtet 
har vedtatt.

1. Landsmøtet 2020
Vårt 37. landsmøte ble DNIs første digitale landsmøte. Det var 82 delegater på landsmøte 2020, hvor 5 dele-
gater sendte inn fysisk stemmeseddel per post, mens de resterende 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, samt alle 
medvandrere (fastegivere) med informasjon om Landsmøte samt info om hvordan medvandrere kunne regis-
trere seg som medlemmer.

Landsstyret valgte OBOS sin digitale løsning for avvikling av digitale årsmøter for lag og foreninger. Den digi-
tale landsmøteuken var i tidsrommet 19-27 september. I dette tidsrommet kunne delegatene avgi stemme. 

2. Landsstyret
Landsstyret har i perioden hatt følgende sammensetning:

Verv Fram til LM 2020 Etter LM 2020

Leder Svein Granerud Svein Granerud (gjenvalgt)

Nestleder Brit Hvalvik Helge Standal

Medlem Bjørn Lauritzen 
Paul Eknes
Helge Standal
John Erling Jerstad

Bjørn Lauritzen
John Erling Jerstad
Paul Eknes
Brit Hvalvik 

Varamedlem 1. vara Oddfrid Morken
2. vara Siw Stokkeland

1. vara Andreas Sørås
2. vara Solveig Hosøy
3.vara Aina Økland Schøld

Ansattes representant Kristoffer Eknes Torstein Bryne

Landsstyret har hatt 13 møter i perioden og behandlet 144 saker. Noen av hovedsakene som har gått igjen i 
flere møter er:

Økonomi: Landsstyret har særlig vektlagt økonomistyring gjennom pandemien, både når det gjelder inntekts-
bortfall, kostnadskutt og nye inntektskilder. 

Ny misjonær: Landsstyret har kalt og sendt Janne Coward til misjonærtjeneste i Israel (2021), som leder for 
bibelskolekurset First: Israel. 

Bibelskolekonsept og Disippelsenter i Israel: Landsstyret har jobbet med planlegging av et eget bygg for bi-
belskolen First: Israel, samt arbeidet med planer og visjoner for å inkludere flere andre organisasjoner i et fel-
les disippelsenter i Israel. Disippelsenteret skal være et kraftsenter for disippelgjørende arbeid, hvor vi ønsker 
å legge til rette for synergier mellom organisasjoner som arbeide ri Israel med opplæring og disippelgjørende 
arbeid. 

Eiendomsforvaltning: Landsstyret har jobbet med det juridiske knyttet til eiendommene i Israel i forbindelse 
med blant annet utvidelse av Ebenezerhjemmet. I 2021 inngikk landsstyret avtale med et advokatkontor i

Israel som skal bistå landsstyret i dette arbeidet. 
Strategi, struktur og organisering: Landsstyret har også i denne perioden arbeidet med DNIs strategi, struktu-
rer og organisering, i tråd med Veivalgsrapporten og tidligere landsstyre og landsmøte vedtak. I særlig grad 
har arbeidet i Israel blitt prioritert i denne perioden. 

Åpne protokoller: Alle landsstyrets protokoller, med unntak av konfidensielle saker, er tilgjengelig på DNIs 
hjemmeside: www.israelsmisjonen.no/om-oss/organisasjon/ls/protokoller

3. Arbeidet i Israel
I Israel har DNI en egen registrert organisasjon (Norwegian Church Ministry to Israel, NCMI), som eies fullt og 
helt av DNI. I tillegg til vårt eget arbeid, støtter DNI flere andre organisasjoner/stiftelser i Israel. 

Vårt eget arbeid er organisert i fire stasjoner/avdelinger: 
• Caspari Center, Jerusalem
• Immanuelkirken, Tel Aviv
• First: Israel, bibelskolekurset
• Administrasjon og økonomi, Haifa
I hele perioden har landsstyret jobbet med organisering, struktur og strategi for arbeidet i Israel.

Både Caspari Center og Immanuelkirken er organisert med et nettverk av internasjonale partnere, som bidrar 
aktivt med både økonomi, forbønn, styredeltagelse m.m. DNI koordinerer og leder nettverket av ulike partnere, 
som er knyttet til Caspari Center og Immanuel Ministry. Internasjonale partnere i perioden har vært*: 

Land Caspari Center Immanuel Ministry

Evangelium Dienst für 
Israel (EDI)

Tyskland X X

FLOM Finland X X

LEAF Finland X

FLM Finland X

SANSA Finland X

ELY Finland X

NOREA Norge X

DIM / DCMI Danmark X X

Kallan Sverige X

AoHE USA X

FCMI Færøyene X

IEF

Gir noe lønnsstøtte til 
John Woodhead

Skottland

*Caspari Center har i tillegg partnermenigheter fra USA

3.1. Caspari Center

Caspari Center har i denne perioden fullført det store forskningsprosjektet om jesustroende jøder og messian-
ske forsamlinger i Israel. Undersøkelsen er en oppfølging av kartleggingen som ble gjort av Caspari Center i 
1999 (Facts & Myths).

Det har også vært jobbet med fremtidige strategier og strukturer for Caspari Center, hvor man ser for seg at 
senteret blir en viktig del av DNIs visjon rundt Disippelsenter. I tillegg har 2021 vært preget av rekruttering av

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


ny leder for Caspari Center, da Elisabeth Levy går av med pensjon i 2022. Man har landet på at neste leder
for Caspari Center bør ha en sterk israelsk tilknytning (lokal leder).

3.2. Immanuel Ministries (IM)

Yoel Ben David tok over som pastor etter Bradley Long i 2019. Han valgte å avslutte sitt arbeidsforhold våren 
2020, med siste virkedag som pastor fra slutten av august. Det gav utfordringer, men Robert Roegners fra 
Apple of His Eye (AoHE, USA), kunne på kort tid overta som midlertidig pastor i Tel Aviv. Av familiære årsa-
ker valgte Robert Roegner å avslutte sitt arbeidsforhold høsten 2021. Dermed har perioden vært preget av 
personalutskiftninger i Tel Aviv, samtidig som pandemien har gjort det vanskelig å avholde gudstjenester og 
aktiviteter som normalt. 

Utskiftninger av pastorer og pandemien har vært faktorer som har ført til at arbeidet i Tel Aviv har minket i 
størrelse og volum, og det blir en tøff oppstart etter pandemien for arbeidet i Tel Aviv.  Samtidig har flere kom-
met til tro gjennom arbeidet, og flere har blitt døpt i Immanuelkirken.

3.3. First: Israel

First: Israel er navnet på bibelskolekonseptet vårt i Israel. Foreløpig er arbeidet organisert som et pakketilbud 
vi selger/tilbyr bibel- og folkehøyskoler i Norge. First: Israel er dermed et bibelprogram/kurskonsept i Israel 
som skoler i Norge kjøper av DNI, som da tilbyr undervisning, kost og losji i Israel for studentene. 

På grunn av pandemien har det ikke vært arrangert First: Israel kurs i perioden.

3.4. Organisasjoner DNI støtter økonomisk

Ebenezerhjemmet ble på 1970-tallet etablert av DNI. I 2011 ble driften av aldershjemmet et eget styret og 
juridisk objekt i Israel. DNI gir årlig økonomisk støtte til Ebenezerhjemmet, og ledelsen i DNI er representert i 
Ebenezerhjemmet sitt styre. 
Pandemien har gjort det svært krevende for Ebenezerhjemmet. Derfor besluttet landsstyret å overføre mere 
midler til hjemmet enn det som lå i budsjett i 2020 og 2021. Det har vært informert om arbeidet på Ebenezer-
hjemmet i nyhetsbrev, først, på sosiale medier og på DNIs hjemmeside gjennom hele perioden.  

Beit Eliyahu måtte i likhet med de fleste andre flytte mye av sin virksomhet over på digitale flater i 2020 og 
2021. De forteller at gjennom digitale møter har de nådd ut til flere enn de normalt gjør på fysiske guds-
tjenester. Menigheten har også stilt opp og hatt ulike arrangement for beboerne på Ebenezerhjemmet, som 
f.eks. at de spilte lovsang på parkeringsplassen slik at beboerne på Ebenezerhjemmet kunne delta og lytte til 
sang fra vinduene sine. 

Machaseh, krisesenteret i Jerusalem, forteller at pandemien også har ført til økt vold i nære relasjoner, ruspro-
blematikk og mer fattigdom. Dette har gjort at behovene ved Machaseh har vært store i perioden. Landsstyre 
valgte derfor å overføre mer midler til senteret enn det som opprinlig ble budsjettert for 2020. Bibelskolen 
Bildøy hadde Machaceh som misjonsprosjekt i 2020, og samlet inn 120 000 kroner til arbeidet. 

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.
I 2020 inngikk vi et nytt samarbeid med Jews for Jesus i London/England, og utvidet på den måten vår euro-
peisk tilstedeværelse. 

4.1. Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE)

Planlagte LCJE arrangement ble i 2020 avlyst på grunn av pandemien. Det har vært avhold digitale ledermø-
ter. 

4.2. Ungarn

Geza Endreffy er daglig leder for virksomheten knyttet til Gisle Johnson Instituttet (GJI). I denne egenskap del-
tar han også aktivt i et ungarsk tverrkirkelig Israel Forum, et samarbeidsforum bestående av 10 kristne organi-
sasjoner. 

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 tele-
fonsamtaler har flere mennesker fått et møte med Jesus. Ett eksempel er fra Moskva, hvor over 400 personer 
ble ringt 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 noe 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. 

4.6. London/England

I 2020 startet DNI å gi lønnsstøtte til Maia Inbar, en norsk-israelsk kvinne som arbeider for 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. 

5. Arbeidet i Norge

2021 2020 2019 2018 2017

Antall medlemmer i organisasjonen 908 826 794 806 922

Abonnenter Først 4641 4829 5203 5903 6169

Fastegivere/Medvandrere 1409 1135 944 918 822

5.1. Det digitale året

Anne Lise Søvde Valle startet som leder for arbeidet i 2020. Hun sa opp sin stilling med virkning fra oktober 
2021. Lederstillingen var deretter i vakanse. I perioden er det også ansatt to nye misjonsrådgivere, mens to 
andre misjonsrådgivere gikk av med pensjon. 

Mye ble annerledes etter 12. mars 2020. Samfunnet stengte ned, og det fikk store konsekvenser for vårt ar-
beid. Møter, gudstjenester og arrangementer ble avlyst og utsatt. Samtidig ble det iverksatt et intensivt arbeid 
med digitale samlinger, formidling og tilgjengeliggjøring av DNI både på hjemmeside, Faecbook og YouTube. 

Vi lanserte DNI-TV, hvor det ble publisert en 
rekke undervisningsbolker.



En av de største digitale suksessene var Påskefrokost med Kvar-
me, som var et kort digitalt program gjennom påskens åtte dager. 

Gjennom perioden 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. 

5.2. Weekend

Til tross for pandemi og restriksjoner, har DNI vært gode til å bruke de gjenåpningsmulighetene som har vært. 
Et eksempel er weekends. Både i 2020 og 2021 ble det arrangert weekends. Weekendene hadde jevnt over 
høy deltagelse. Landsstyret retter en stor takk til alle frivillige og komiteer som planlegger og legger til rette 
for weekends flere steder i Norge. Det betyr mye for mange, og vi tror at weekend har betydd særlig mye i 
pandemiårene. 

5.3. Sommerseminar og Først-seminar 

Da vi ikke kunne samles til Sommerstevnet, be-
stemte vi oss for å reise rundt i hele landet med 
seminarer. Kretsene ble involvert, og det ble langt 
ned mye arbeid i koordinering og avtaler for å få 
til en rekke seminarer på kort tid. Dette ble i 2020 
en suksess, og landsstyret ønsket at administra-
sjonen utviklet konseptet videre. Seminarkonsep-
tet ble dermed til Først-seminar, som vi mener er 
kommet for å bli. 

Antall seminarer Antall seminardeltakere

2020 24 ca. 600

2021 40 ca. 1 400

«Først» er et begrep vi alt bruker i organisasjonen. 
Valget om å bruke det også om seminarene er 
derfor bevisst.  Det handler om markedsføring, og 
at det henspiller på Rom 1,16.  Navnet er dermed 
valgt av både teologiske og strategiske grunner.

5.4. Møtevirksomhet og foreningsarbeid

Vi har lagt vekt på å følge de smittevernreglene som gjaldt til enhver tid i perioden, og slik tatt del i den kol-
lektive dugnaden mot pandemien. 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 en stor fleksibilitet, og vilje til å få til møter og foreninger 
når reglene tillot det.

Pandemien og restriksjoner førte til en betydelig nedgang når det gjelder kollektinntekter på egen møtevirk-
somhet. Tallene fra 2021 er lavere enn tallene for 2020. 

5.5. Bruktbutikk Mamilla

21. november 2020 åpnet DNI en ny bruktbutikk på Varhaug. Det betyr at ved ut-
gangen av 2020 hadde Israelsmisjonen to bruktbutikker: Mamilla Bergen og Mamilla 
Varhaug. 

Salget fra bruktbutikkene har vært eksepsjonelt godt i perioden, men nye rekorder for 
salg og inntekt. 

Det er mange frivillige som legger ned mye innsats, tid og krefter for å få bruktbutik-
kene til å gå godt. Særlig vil landsstyret nevne butikklederne våre. Landsstyret er dypt takknemlig for den job-
ben som gjøres, og gleder oss sammen med bruktbutikkene over svært gode resultater både i 2020 og 2021.

5.6. Misjonsbutikken Tabita

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. I 2021 lan-
serte vi ny hjemmeside for Tabita, for å øke synlighet og salg. Dessverre viser tall for 2020 og 2021 at nettbu-
tikken ikke går rundt, til tross for en betydelig økt satsning på synlighet og brukervennlighet på nett. 

Det er agentsalget som gjør at Tabita går med overskudd, og gir penger til misjonen. Landsstyret ønsker å 
rette en stor takk til alle agentene som selger Tabita-produkter for Israelsmisjonen. 

5.7. Innsamlingsarbeid og givertjeneste

I 2020 erfarte vi en stor giverglede når det gjelder personlige gaver til misjonen, og det er en økning på 28% 
ifht 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.

I 2021 avtok noe av de ekstraordinære og koronarelaterte gavene vi mottok i 2020. Dermed ble det en ned-
gang i personlige gaver i 2021, sammenlignet med 2020. 

5.8. Medvandrere

Gjennom perioden har det vært et mål å øke antall medvandrere i or-
ganisasjonen. Gjennom hele perioden ser vi at nye mennesker lar seg 
engasjere i organisasjonen, og ønsker å bli medvandrer.

Antall medvandrere Inntekter 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

2021 1409 4 049 209 -0,2% nedgang


