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Årsberetning for Den Danske Israelsmission 2013-14 
TORVET, Aarhus, den 22. marts 2014 

Af formanden Kai Kjær-Hansen 
 
Den Danske Israelsmission har en 129-årig historie bag sig. Når vi i dag holder årsmøde, gør vi det i 
bevidstheden om, at vi bygger videre på det, som tidligere generationer havde kær og kærlighed til, 
nemlig den hovedsag, at det jødiske folk måtte komme til tro på og tage imod Jesus som deres 
Messias og Guds søn. Og derfor begynder vi vort årsmøde, som vi plejer, med at mindes de venner 
af Israelsmissionen, som er afgået ved døden siden sidste årsmøde. Uanset om vi kender dem ved 
navn eller ej, skylder vi dem tak og ære for deres støtte og trofasthed mod Israelsmissionens sag. 
Jeg vil derfor bede forsamlingen rejse sig og et øjeblik i stilhed mindes disse venner af Den Danske 
Israelsmission.  

Æret være deres minde. 
 
Peter Schmidt 
Blandt dem, der døde i 2013, skal Peter Schmidt nævnes ved navn. Han var Israelsmissionens 
landssekretær i 14 år, 1981-1995. Han var en mand af integritet, og han var bundloyal over for sit 
landsstyre. Han viste troskab mod Israelsmissionen i en økonomisk meget vanskelig periode af 
missionens historie. Han havde evnen til at opmuntre Israelsmissionens venner; og ingen løftede 
pegefingre: vi har en fælles sag, kære venner, tak for støtte! Han var i sit es som fortæller – og 
mange gange med Israelsmissionens gamle torahrulle som udgangspunkt og midtpunkt, den 
torahrulle, som i dag findes i en montre i foyeren her på TORVET. Han var i perioden 1998-2005 
medlem af landsstyret og fortsatte som taler for Israelsmissionens sag, så lang tid kræfterne slog til. 
 Peter Schmidt havde længe før sin død skrevet andagtsstykket til Brødremenighedens 
Husandagtskalender, som blev bragt den 31. december 2013, på årets sidste dag. Her understreger 
han to ting. Troen er af nåde. Og nåden kender ingen grænser. Med hans egne ord: ”Vi læser, at 
Guds barmhjertighed, troskab og nåde ikke kender grænser. Vi får understreget, at på trods af vore 
mange fejl og svigt, også dem, vi kommer til at begå i det kommende år, så forbarmer Gud sig over 
sin skabning.”  
 Hermed har Peter Schmidt – uden at vide det – sat et fortegn for dette årsmødes tema: 
”Grænseløs nåde – grænseløs mission”.  
 
Grænseløs nåde – grænseløs mission 
Sagen er jo, at uden Guds grænseløse nåde kan der slet ikke blive tale om en grænseløs mission. En 
grænseløs mission, som gælder jøder såvel som ikke-jøder, uanset hvor de og vi geografisk befinder 
sig. 
 Nåden er ikke noget, som først er ”opfundet” af den kristne kirke, selv om nogle 
kristne synes at være af den opfattelse. Israels Gud, sådan som han er fremstillet i GT er nådens og 
barmhjertighedens Gud. Som Esajas siger det: ”Men Herren venter på at vise jer nåde; han vil rejse 
sig for at forbarme sig over jer” (Es 30,18).  
 Den jødiske bønnebog er fyldt med lovsang over Guds store og nådefulde gerninger. 
Som Axel Torm siger det et sted: ”Al bøn skal begynde og slutte med tak. Hovedbønnen, shema, er 
omgivet af kvidrende tak.” Kvidrende tak, ja, også når man under lidelse ikke forstår Guds 
handlemåde.  
 I Israelsmissionen distancerer vi os fra den opfattelse, at Gud i GT er hævnens og 
vredens Gud og i NT er kærlighedens Gud. Som om Gud med tiden og ”alderen” er blevet mere rar, 
hvis ikke man ligefrem hævder, at Gud i NT er en anden en Gud i GT. 
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 Fra evighed er Gud kærlighed. Han er ikke vrede. Guds vrede er den nådige og 
kærlige Guds reaktion over for mennesker, der forsmår hans nåde og kærlighed. En kærlighed, som 
ikke træder i karakter – ikke reagerer – når den bliver forsmået, er ikke kærlighed. Denne 
hovedtanke findes både i GT og NT. 
 Af Guds nåde, sådan opfatter vi det som kristne, er Guds nåde personificeret i Jesus.  
Vi vedkender os og bekender med skam, at den kristne kirke og undertiden også israelsmissionerne 
ved deres handlemåde har stået i vejen for nådens evangelium blandt det jødiske folk. Det kan vi 
ikke lave om på. Men vi kan holde historien i live og tage afstand fra den og ikke gentage fortidens 
fejl. 
 Først og sidst: når vi deler nådens budskab med andre – jøder såvel som ikke-jøder – 
må det klart skinne igennem, at den, der rækker tilgivelsens til andre, også selv har brug for samme 
tilgivelse og nåde. Brug for grænseløs nåde. På den måde kan en grim triumfalisme undgås. 
 
Syttende og sidste formandsberetning – og genbrug 
Her ved aflæggelsen af min syttende og sidste formandsberetning har jeg valgt at gøre brug af 
genbrug. Det kan opfattes som udtryk for en afgående formands dovenskab. Det kan også opfattes 
som udtryk for, at en afgående formand mener, at der er forhold, vi aldrig bliver færdig med at 
reflektere over og tage stilling til, dersom Israelsmissionen fortsat skal opfylde sine mål. 

Min første formandsberetning holdt jeg i 1998. Israelsmissionens mangeårige formand 
Axel Torm var død i september måned 1997. Han betød meget for Israelsmissionen og også for mig 
personligt og har sat sit præg på mit israelssyn. Jeg citerede i min beretning syv kursiverede 
sætninger fra en artikel fra 1971, som bærer titlen ”Kirke og synagoge”. Den er skrevet i en 
tidsepoke, hvor kristen mission som sådan var under et voldsomt pres. Også og ikke mindst 
jødemission, som en del mente burde nedlægges. Som det blandt bl.a. blev hævdet: Den kristne 
jødemission er jo rent faktisk ikke andet end den endelige løsning på jødeproblemet bare med andre 
midler end dem, nazisterne benyttede sig af. ”Endlösung”, ikke sandt? Med alle de grimme 
associationer, der ligger i det ord. 

Det er i en sådan kritisk historisk situation, Axel Torms syv kursiveringer fra 1971 
skal forstås og, mener jeg, værdsættes. 
 

Axel Torms syv kursiveringer  
Axel Torms prægnante og indholdsmættede syv kursiveringer belyser spørgsmålene ”Hvor er 
Kristus blevet af?” og ”Hvad kom han egentlig for?” 
 

Det der skiller synagogen fra kirken, er ikke moral, ikke etik eller læresætninger, men en levende  

person, Jesus af Nazareth, der kalder til personlig afgørelse og efterfølgelse. Vi kalder ham Israels  

Messias, vi bekender, at i ham kom Gud til os. 
  

Spørgsmålet om forholdet mellem synagoge og kirke er og bliver spørgsmålet om Jesus. 

  

Kirken har skyld over for synagogen. Men tier den om Kristus, bliver dens skyld langt større. 

  

Tidligere har kirken nedvurderet jødedommen for at ophøje Kristus. Det er kirkens synd. I dag  

nedvurderer man Kristus for at forherlige jødedommen. Er det bedre? 

  

Man satte engang synagogen udenfor ved sin ukærlige holdning og ved sin glemsomhed overfor  

Skriften. Er man i dag ved at sætte Kristus udenfor i en glad anerkendelse af alle der, bare siger  

Gud? Hvis Kristus ikke er alt, er han ingenting. Kan man høre Gud til uden ham, så behøves han  
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ikke. 

  

Nedvurderer vi jødedommen for at ophøje kristendommen, som før er sket, gør vi i virkeligheden  

vort budskab utroværdigt. Nedvurderer vi Kristus, og det sker i dag for at møde synagogen på lige 

fod i broderskab, har vi mistet vort budskab. Venskab og broderskab alene skaber intet nyt. Vi må 

sammen ved Kristus, i hvem vi er udvalgt, stilles ind for Guds ansigt. 

 

Kristus er vort håb. Begge parter kan prise Guds nåde og barmhjertighed. Men det er i Kristus, at  

den tilsiges os klart og utvetydigt. 

 

Så langt Axel Torm. Lad os stadig udfordres af hans ord. 
 
Hvis Kristus ikke er alt, er han ingenting 
”Hvis Kristus ikke er alt, er han ingenting,” påstår Axel Torm. Det har jeg taget til mig. Det har jeg 
sagt igen og igen og siger det igen. Altså igen genbrug. 
 Betydningen af Jesu gerning for det jødiske folk sættes på kortformel af evangelisten 
Matthæus i det første kapitel. I navngivningsscenen kommer Herrens engel til Josef og siger: ”Hun 
[Maria] skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres 
synder” (Matt 1,21). Her siges ikke blot, at Jesus skal frelse, hvilket kunne misforstås: fra den 
romerske besættelsesmagt. Der siges, at ”han skal frelse sit folk fra deres synder. Med dette er 
arten, af den frelse, som Jesus tilbyder, angivet. Adressaten er i første omgang det jødiske folk. 
 At Matthæus mener, at jøder har brug for Jesus til frelse, kan der således ikke sættes 
spørgsmålstegn ved. I øvrigt hænger vi ikke denne påstand op på bare ét vers i NT. Der bliver ikke 
meget tilbage af evangelierne, hvis man tager de afsnit ud, som handler om Jesu forhold til jøder. I 
afledet forstand gælder budskabet også os. 
 Når mange i dag afviser jødemission, fratager man jøder muligheden for frelse ved tro 
på Jesus. Det er alvorligt nok. Samtidig har man gjort Jesus til en bagatel for jøder. Og denne 
bagatel til jøde hævder man så, har skelsættende betydning for os som hedninger! 
 Jeg kan godt forstå, at jøder synes at den såkaldte topagts-teologi er en god løsning på 
forholdet mellem jødedom og kristendom. Jøder har fællesskab med Israels Gud gennem Sinaj-
pagten, hedninger gennem Golgata-pagten. Jeg har imidlertid så svært ved at forstå, at kristne 
teologer kan gøre sig til talsmænd herfor. 
 Den jødiske bagatel, Jesus, som altså ingen betydning har for jøder, har alligevel 
afgørende betydning for os hedninger! Der er ingen bibelsk logik i dette. Hvordan kan man hævde, 
at den Jesus, som mødte sit eget folk, det jødiske, med krav på at blive hørt og adlydt, som om man 
adlød Gud – ja, satte sit liv ind på dette – ikke længere har betydning for det jødiske folk, for så 
samtidig at hævde, at hans radikale budskab har afgørende betydning for alle andre folk? Som 
hedning kan jeg ikke sætte mit liv ind på en jødisk bagatel. 
 Jesus kan kun have afgørende betydning for os hedninger, hvis han har afgørende 
betydning for jøder. Er han ikke jøders Messias, er han heller ikke hedningers Kristus. Bibelsk set 
kan han kun være Kristus for hedninger, hvis han er Messias for jøder. Det er en bibelsk absurditet 
at påstå, at den Jesus, som man hævder ikke er Messias for jøder, alligevel er Kristus for ikke-jøder, 
når stort set alt, hvad denne Jesus gjorde, gjorde han for jøder, og stort set alt, hvad han forkyndte, 
forkyndte han for jøder. 

I Israelsmissionen er der en del forhold, vi ser forskelligt på. Det er der plads til, og 
det kan vi leve med. Vi kan også have forskellig opfattelse af måderne, hvorpå jødemission bedst 
drives, og derfor behøver vi ikke at gøre det på samme måde, som man tidligere gjorde. Men 
spørgsmålet om, hvorvidt det er legitimt, ja, en forpligtelse for kirken at drive jødemission, sætter vi 
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ikke spørgsmålstegn ved. Det er netop det, der samler os! Det er det, vi ser som en forpligtelse, en 
privilegeret forpligtelse og et forpligtende privilegium. 

Og vi vover at påstå, at det ikke blot får fatale konsekvenser for jøder, hvis man 
siger nej til jødemission, men det har også fatale konsekvenser for hedninger, for den kristne kirke 
og dens syn på Jesus. Den eneste logiske konsekvens af et nej til jødemission er, at man indstiller al 
mission for ikke-jøder. Hedningemission er nemlig udledt af jødemission. Omvendt kan det siges, 
at hvis vi kan fastholde, at jøder har brug for Jesus, har vi gjort verdensevangelisationen en stor 
tjeneste, for så har alle brug for ham til frelse. Os selv inklusive. 
 For en del år siden udgav en jødisk antimissionær et skrift med titlen: ”You take Jesus, 
I’ll take God” [Tag du bare Jesus, så tager jeg Gud]. 
 Som hedning betakker jeg mig: Vel vil jeg ej nøjes med Jesus, hvis han kun er en 
bagatel for jøder. 
 Af de første Jesus-troende jøder har jeg lært, at han er mere end en bagatel. Netop 
fordi han er Israels Messias, kan han være min Kristus. 
 Jeg er glad for, at jeg har haft det privilegium at blive inddraget i jødemissionen. Det 
har skærpet mit blik for, hvad det hele drejer sig om. 
 Enten er Jesus alt for alle, eller også er han ingenting for alle. Jeg har ikke i mit liv 
brug for en jødisk bagatel, som ikke har noget at sige jøder. Jeg er nemlig lige så god som den 
gennemsnitlige jøde. Gud har aldrig elsket Israels folk, fordi det er elsk-værdigt. Han elsker heller 
ikke os hedninger, fordi vi er elsk-værdige. Han elsker, fordi han er kærlighed og nådens Gud. Guds 
kærlighed og overvældende nåde er personificeret i Jesus. 
 Og nu til Israelsmissionens nye vedtægter, hvor det fastholdes, at vi stadig vil ”bringe 
evangeliet om Jesus Kristus til jøderne”. 
 
Nye vedtægter for Den Danske Israelsmission  
Den Danske Israelsmission blev stiftet i 1885. Man kan undre sig over, at der skulle gå mere end 20 
år, inden man formulerede de første love eller ”Grundbestemmelser”, som man kaldte dem. De blev 
vedtaget på årsmødet i Odense i 1906 og er blevet ajourført flere gange siden. 
 Sidste gang, Israelsmissionen reviderede sine love, var i 1998. Ved årsmødet her på 
TORVET i Aarhus i dag, den 22. marts 2014, regner vi med, at nye vedtægter kan vedtages. 
Stadigvæk drejer det sig om en revision. 

Et lovudvalg bestående af Bodil F. Skjøtt, Uffe Torm og Kai Kjær-Hansen blev nedsat 
den 1. februar 2013. Udvalget trådte sammen den 8. juni 2013, mailede efterfølgende sammen, og 
landsstyret behandlede sagen på sine tre møder i efteråret og afsluttede sit arbejde den 31. januar 
2014. I Israelsmissionens Avis er der i februar-nummeret 2014 orienteret om sagen, og fra den 5. 
februar i år har man kunne læse både de nugældende samt landsstyrets forslag til de kommende 
vedtægter på Israelsmissionens hjemmeside. Trykte eksemplarer af landsstyrets forslag ligger på 
bordene her ved årsmødet. Landsstyret mener således, at sagen er blevet behandlet grundigt, og at 
der er givet en tilfredsstillende information herom til Israelsmissionens venner. 

Men hvorfor nye vedtægter? Her et par eksempler til belysning af nødvendigheden 
heraf: 
 I 1998 havde man stadigvæk kredse og kredsforbund i Israelsmissionen, forhold, der 
var reflekteret i lovene. Sådanne kredse eksisterer ikke længere, hvilket var den egentlige årsag til 
landsstyrets beslutning om en revision af lovene. Lovudvalget fik videre til opgave at foretage en 
opdatering af forhold, der ikke længere svarede til virkeligheden. Mens man fx i 1998 talte om 
”blad” som eneste informationskilde, tales der nu om ”medier”, hvor der også tænkes på de 
elektroniske medier, som der gøres brug af i dag. 
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 Ifølge vedtægterne af 1998 har intet medlem af landsstyret kunnet sidde længere end 
til sit fyldte 70. år. Denne bestemmelse er slettet nu, idet landsstyret finder, at alderskriteriet er 
blevet relativeret og derfor ikke på forhånd vil udelukke, at en person over 70 år ikke stadig kan 
være til nytte i landsstyret. 

Enkelte forhold i de nuværende love er blevet placeret i en forretningsorden, hvor de 
efter landsstyrets opfattelse rettelig hører hjemme.  

Vigtigst af alt er, at Israelsmissionen med hensyn til formål og grundlag ikke har 
ændret sig. Dog er der i formålsparagraffen indført et nyt led, som lyder: ”at opmuntre og bede for 
messianske jøder og deres vidnesbyrd blandt deres eget folk”. Som lovtekst er dette nyt, men det 
nye led afspejler den virkelighed, Israelsmissionen allerede repræsenterer, og er som sådan en 
præcisering af vort syn på partnerskab og fællesskab med Jesus-troende jøder. 
 Der er således ikke sket nogen substantiel ændring af Israelsmissionens formål og 
grundlag. Med de nye vedtægter har vi altså ikke fået en ny Israelsmission. Det fremgår af de 
vigtige paragraffer 2, 3 og 4, som med enkelte ændringer nu lyder: 
  

§ 2. Formål 

Den Danske Israelsmissions formål er: 
- at bringe evangeliet om Jesus Kristus til jøderne 
- at opmuntre og bede for messianske jøder og deres vidnesbyrd blandt deres eget folk 
- at lytte til, hvad Bibelens Gud vil sige os gennem jødernes vidnesbyrd 
- at fremme indbyrdes kendskab og forståelse mellem jøder og kristne og derved fjerne 

gensidige misforståelser 
- at modvirke og bekæmpe antisemitisme under enhver form. 

 
§ 3. Grundlag 

Den Danske Israelsmission udfører sit arbejde på Bibelens og den danske evangelisk-lutherske 
folkekirkes grund. 
 

§ 4. Samarbejde 

Den Danske Israelsmission kan samarbejde med organisationer, kirker og menigheder, herunder 
messianske menigheder, i ind- og udland med henblik på at fremme arbejdets formål. 
 
Et enstemmigt landsstyre står bag de nye vedtægter. Ifølge de gældende love skal 
vedtægtsændringer godkendes ”på et årsmøde af 2/3 majoritet af de tilstedeværende 
stemmeberettigede.” På landsstyrets vegne anbefaler jeg hermed, at årsmødet godkender de nye 
vedtægter. 
 
Vision og handlingsplan for Israelsmissionen 2014-2016 
Ved studiedagen den 30. august 2013 fik deltagerne lov til at tænke højt om deres visioner. 
Tidligere samme dag havde landsstyret haft en drøftelse med Victor Kalisher, generalsekretær for 
Det Israelske Bibelskab. Han udfordrede os og andre udenlandske organisationer, der arbejder i 
Israel, til at være trofaste og forblive fokuseret og ikke falde for fristelsen til kun at gå efter 
projekter, hvor pengene er lettest at skaffe. Efterfølgende arbejdede sekretariatet og landsstyret med 
vision og handlingsplan. 

I overskriftform lyder visionen: Mission gennem partnerskab. Handlingsplanen 2014-
2016 har fire overskrifter: 
 

 Evangelisation 
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 Undervisning 
 Diakoni 
 Forsoning 

 
Samarbejdspartnerne i Israel er: 
 

 Ebenezer-hjemmet i Haifa 
 Caspari Center i Jerusalem 
 Immanuelkirken i Jaffo 
 Bible Land Team – områdets tre bibelselskaber 
 Forsoningsarbejdet Musalaha 
 Studenterarbejdet 
 Jews for Jesus 

 
I Israelsmissionens Avis er der fortløbende fortalt om disse arbejdsfelter. Visionen har allerede fået 
et grafisk udtryk i form af et postkort, som kan bruges i forbindelse med information om 
Israelsmissionens arbejde. 

Med hensyn til forsoningsarbejdet gennem Musalaha gentager jeg, hvad jeg sagde 
sidste år: Som den aktuelle situation er i Israel, er et sådant forsoningsarbejde ikke blevet mindre 
relevant, men bestemt heller ikke lettere. Det er en forsat udfordring for os som et lille udenlandsk 
missionsselskab, hvordan vi fastholder forsoningens nødvendighed som en del af vores budskab og 
gør det i respekt for de messianske jøder og kristne palæstinensere, som arbejder for det, og også 
fastholder forsoningens mulighed i respekt for alle vores partnere i Israel. 

Det kan og skal ikke skjules, at der mellem messianske jøder og palæstinensiske 
kristne kan være stor afstand. Det samme er tilfældet mellem messianske jøder indbyrdes og 
palæstinensiske kristne indbyrdes, når talen drejer sig om forsoning. 

I Kristeligt Dagblad fornylig havde vores kommunikationssekretær Arne Hougaard 
Pedersen et indlæg om en netop afholdt konference i Betlehem, ”Christ at the Checkpoint” (KD 15. 
marts). Her talte bl.a. Musalahas leder Salim Munayer. ”Salims pointe er,” skriver Arne, ”at 
hverken den israelske eller den palæstinensiske fortælling er rigtig i sig selv, fordi den naturligvis er 
præget af de oplevelser, hver enkelt har. Eller måske rettere: De enkelte fortællinger er rigtige for 
den enkelte, men gensidigt ekskluderende.” 

Den Danske Israelsmission vil fortsat støtte forsoningens sag. I forsoningen mellem 
Gud og mennesker ligger der for den troende et kald til forsoning mellem mennesker og mennesker. 
Den nordirske teolog Chris Wright udfordrede deltagerne ved ”Christ at the Checkpoint” med 
følgende: ”Håb er at høre fremtidens musik, og tro er at danse til den i dag.” 

Lettere sagt end gjort. Men godt at nogle tør sige det så udfordrende. 
 

Arbejdet i Israel – ud fra et dansk perspektiv 
Jerusalem 
Via ”Bethlehem” er familien Serner, Elisabeth og David, sammen med børnene Nathanael og 
Naomi, nu nået op til Jerusalem – ”Bethlehem” her forstået som Bethlehemskirken i København, 
hvor de den 5. januar i år blev indviet til deres fremtidige tjeneste i Israelsmissionen ved en 
højtidelig og festlig Helligtrekongers gudstjeneste. 
 Allerede den 11. januar blev de budt velkommen i Den Danske Kirke i Jerusalem, 
hvor David Serner blev indsat som præst. Overlapningsperioden med familien Nielsen blev kort, 
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men konstruktiv med indføring i en række praktiske forhold. David Serner var allerede i november 
2013 blevet introduceret til Israelsmissionens samarbejdspartnere ved en uges besøg i Jerusalem. 
 De har tidligere arbejdet som volontører i Israel, og i København har de gennem den 
såkaldte sabbatsgruppe fået en del jødiske venner, hvoraf nogle nu befinder sig i Israel. Foruden at 
pleje kontakten med dem har Elisabeth Serner straks påbegyndt sprogstudier, men derudover har 
hun i første omgang valgt at prioritere familiens trivsel i de nye omgivelser. 
 Ligesom sin forgænger har David Serner to hovedområder, som han skal beskæftige 
sig med: dels bliver han på halvtid medarbejder på Caspari Center, dels skal han på halvtid fungere 
som dansk præst. De danske gudstjenester og åbent-hus arrangementer er blevet gennemført uden 
aflysninger. 
 I foråret 2014 er Mette og Kristoffer Simonsen kirkevolontører.  
 Hermed er familie Serner og volontørerne lagt hen til Israelsmissionens venners 
forbøn. 

Indsættelsesgudstjenesten i Jerusalem den 11. januar var samtidig afskedsgudstjeneste 
for Jakob Wilms Nielsen og familie. Hermed er fire og et halvt års tjeneste for Israelsmissionen 
afsluttet. De har haft forskellige stillingsbetegnelser, men har arbejdet som et team. Ikke blot de fire 
første år, men også det sidste halve år og er ikke faldet for fristelsen til at tænke mere på Danmark 
end på det Israel, som de snart skulle forlade. 

Lise Bach Nielsen har arbejdet som volontørkoordinator og været gæstfri værtinde i 
præstelejligheden. Hun er i forløbet blevet en kompetent guide til glæde for mange volontører og 
besøgende. Antallet af volontører har været nok så varierende, tidsforbruget nogenlunde det samme. 

Jakob Wilms Nielsen udtrykker i sin sidste årsrapport glæde over at have haft 
lejlighed til at holde danske gudstjenester for et nok så varieret ”publikum” og med nok så varierede 
”liturgier”, alt afhængig af hvem der deltog i gudstjenesterne. Han tilføjer: ”Årets højdepunkt var 
også i år påskefejringen. At få lov til at planlægge og afholde opstandelsesgudstjeneste for 500 
danskere og nordmænd mindre end én kilometer fra det sted, hvor han [Jesus] stod op, og med en 
tom grav som ’bagtæppe’, det kommer jeg helt sikkert til at savne.” Det kan vi godt forstå! Men 
Gud ske lov kan et uafkortet påskebudskab også lyde uden et sådant ”bagtæppe”, også i Kvaglund 
Kirke ved Esbjerg. Tillykke med ansættelsen dér. 

Når Jakob ser tilbage på sit arbejde, glæder han sig over, at han har været med til at få 
de internationale studieprogrammer til igen at fungere på Caspari Center. Ligeledes at han var 
ophavsmand til projektet med missionspiloterne. Begge glæder sig også over at have været med til 
at udbygge samarbejdet mellem Israelsmissionen og Ordet og Israel i Israel. Det glæder vi os også 
over. 

På landsstyrets vegne skal jeg udtrykke vores store tak for jeres indsats. I har været 
noget både for danskere og jøder. I har etableret venskab med jødiske naboer og andre. I har 
opmuntret unge danskere til at være Jesu vidner på deres arbejdssteder. I har talt de messianske 
jøders sag og samtidig givet en afbalanceret fremstilling af den aktuelle politiske situation. Og selv 
siger I som andre udsendinge før jer, at I uden at miste jeres identitet er blevet forandrede på en 
række punkter. Tak, og samtidig velkommen til fortsat samarbejde om Israelsmissionens sag – 
sammen med andre udsendinge før jer.  

Desuden skal følgende nævnes: 
En ny samarbejdsaftale vedrørende Den Danske Kirke i Jerusalem er indgået med 

Danske Sømands- Og Udlandskirker (DSUK). Biskop Steen Skovsgaard følger levende med i de 
danske præsters virksomhed i Israel; han har tidligere besøgt dem og planlægger et nyt besøg i 
efteråret. 

Siden midten af 1990’erne har skiftende danske præster i Israel været tilknyttet Den 
Danske Ambassade i Tel Aviv som socialattache med dertil hørende diplomatpas. Ambassaden har i 
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efteråret 2013 valgt ikke at forlænge eller lave tilsvarende aftale med en ny dansk præst, hvilket vi 
har taget til efterretning. 

Siden 1990 har de danske præstefamilier boet i forskellige lejligheder i et 
ejendomskompleks, hvor også Den Norske Israelsmissions medarbejdere og volontører har holdt til 
og stadig gør det. Dette har givet dem en vis tryghed i de ellers utrygge omgivelser, som er 
forårsaget af den politiske konflikt i området. I efteråret 2013 blev lejemålet opsagt for den 
lejlighed, som præstefamilien hidtil havde boet i. Det er imidlertid nu lykkedes os at købe denne 
lejlighed, hvilket har mindsket usikkerheden om fremtidige danske præstefamiliers boligforhold i 
Jerusalem. 

Og nu ned til Jaffo 
Jaffo 
For et par dage siden indløb meddelelsen om, at Lisbeth og Christian Rasmussen har forlænget 
deres ansættelse ved Immanuelkirken i Jaffo til sommeren 2016. Det er godt nyt og indikerer, at de 
har det godt, deres fire børn inklusive. 
 Medarbejderstaben er på otte personer, alle udlændinge og heriblandt fire danskere, 
præsteparret og volontørerne Signe Thorup og Conrad Elmelund Petersen. Desuden er der fire 
lokale medarbejdere. 
 Som en af de få messianske menigheder i Israel samles menigheden i Immanuelkirken 
i en kirkebygning. Gamle kirkebygninger har det med at skulle repareres en gang imellem. Fra 
midten af september 2013 har en omfattende renovation af taget og tårnet stået på. Af 
sikkerhedshensyn har det været forbudt at færdes i kirken, mens der blev arbejdet på taget. Det har 
medført, at man ikke har kunnet afholde ”Åben Kirke”, altså arrangementer, hvor enkeltpersoner og 
grupper kommer for at få en guidet rundvisning i kirken – den eneste protestantiske i området. For 
nogle indebærer et sådant besøg også det første personlige møde med den kristne tro og endda oftest 
fortalt af en Jesus-troende jøde, nemlig Juan Onasiss Flere tusinde israelere har årligt gjort brug af 
dette tilbud. Derfor glæder man sig til at genåbne kirken for sådanne besøgende efter påsken 2014. 
 Men ellers har kirken i denne periode fungeret, kirke forstået som menighed. 
Deltagelse i sabbatsgudstjenesterne har i gennemsnit ligget på 74 personer, heraf har i gennemsnit 
16 børn deltaget i sabbatskolen. Gennemsnittet for deltagelse ved søndagsgudstjenesterne har været 
på 30. Arrangementer i forbindelsen med julen var som tidligere velbesøgte: 255 personer til 
julegudstjeneste den 24. december plus 85 til midnatsgudstjeneste; 110 til gudstjeneste første 
juledag og 280 til julekoncert samme aften. 
 Som man i vores kirke har fastsatte læsestykker til de enkelte søndage, har man i 
synagogen faste Torah-stykker til de enkelte sabbatter. Disse udvalgte stykker fra Mosebøgerne 
studeres ved en ugentlig sammenkomst i Immanuelkirken. Som regel ledes disse møder af Yoel Ben 
David, en Jesus-troende jøde, der er tilknyttet Jews for Jesus. Han er lutheraner og både 
menigheden og han selv arbejder på, at han får en endnu større tilknytning, end han allerede har til 
Immanuelkirken. 
 En lille gruppe kvinder mødes en morgen om ugen. Her er Lisbeth Rasmussen 
involveret, som hun også er det i sabbatskolen for børn samt i andre menighedsaktiviteter. Og så er 
hun familiens ”klippe”, som ægtefællens skriver. Hun er også fortsat tilknyttet Det Palæstinensiske 
Bibelselskabs arbejde i Jeriko. 

Martin og Mette Lysholm Hornstrup afsluttede deres halvårige volontørperiode i juli 
2013. De blev afløst af kæresteparret Signe Thorup og Conrad Elmelund Petersen, som har planlagt 
at være i Jaffo et år. De har ledt gruppen Young Adults, en lille gruppe på omkring otte unge, der 
samles ugentligt. De har stået i spidsen for sabbatskolen for de større børn. Desuden har de deltaget 
i kirkens besøgstjeneste og ofte sluttet op om det israelske studenterarbejde på universitetet i Tel 
Aviv og andet. 
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Christian Rasmussen er glad for at være menighedens præst, glad for gudstjenesterne 
og ikke mindst samtaler med folk, der opsøger ham og vil tale om ”ham der Jesus”. I efteråret 2013 
døbte han efter forudgående undervisning en midaldrende jøde fra Tel Aviv-området. Desuden har 
han døbt tre døtre af en amerikansk familie, som er kommet i kirken.  
 Der er således meget at glæde sig over, når man ser på arbejdet, der gøres ud fra 
Immanuelkirken. Desværre er der også noget at være ked af.  

Arbejdet i Immanuelkirken er de senere år blevet drevet af Joint Mission to Israel 
(JMI), et nordisk paraply-netværk bestående af den norske, den danske og den færøske 
Israelsmission samt det finske missionsselskab The Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM). 
FELM var det første af disse selskaber, som tog et arbejde op i det daværende Palæstina. I Israel har 
det også været stærkt involveret i arbejdet på Ebenezer-hjemmet og på Caspari Center. Samarbejdet 
med FELM har været trygt og godt. Samarbejdet er nu bragt til ophør. Uden at gå i for mange 
detaljer følgende: 

I 2013 udsendte FELM et homofilt par i registreret partnerskab til Cambodia. Da 
ledere i den messianske bevægelse i Israel hørte herom, reagerede de skarpt herpå. Også ledelsen af 
Immanuelkirken reagerede med følgende udtalelse: 

 
Menighedsrådet er alvorligt bekymret over den kendsgerning, at en af partnerne i JMI 

– som ikke blot er at betragte som den økonomisk ansvarlige bestyrelse, men også som 

den bestyrelse, der har det egentlige teologiske ansvar for læren i Immanuelkirken – 

nu tolererer homoseksuel praksis som værende i overensstemmelse med Guds ord. 

Dette står i skarp modsætning til, hvad vi anser for klart defineret som synd i Bibelen 

(3 Mos 18; 20. Rom 1. Kor 6 og 1 Tim 1), hvilket er grunden til, at vi anser denne sag 

for en uacceptabel de facto afvisning af Skriften som autoritet for kristen lære og 

livsførelse. 

I Immanuelkirken bestræber vi os ud fra vores ovenfor tilkendegivne 
forståelse af Bibelens lære om sex og ægteskab på at hjælpe dem, der kæmper med 

homoseksuelle tilbøjeligheder, og vi beder indtrængende JMI om at behandle denne 

sag på en måde, som ikke efterlader nogen tvivl om vor menigheds teologisk 

ansvarlige bestyrelses holdning til dette problem. 
 
På vegne af Joint Mission to Israel har Den Norske Israelsmissions generalsekretær Rolf Heitmann 
ført forhandlinger med ledelsen af FELM, uden at man er nået til enighed. Med smerte har parterne 
måttet konstatere, at et fortsat samarbejde i Israel ikke er muligt. Den Danske Israelsmissions 
landsstyre er enig heri og udtaler sin principielle støtte til udtalelsen fra Immanuelkirkens ledelse. 
Må Gud give de ansvarlige i Immanuelkirken nåde til at ”hjælpe dem, der kæmper med 
homoseksuelle tilbøjeligheder” på den rette måde, som det siges i det andet afsnit. 
 På det organisatoriske plan bliver følgen formentligt, at Joint Israel to Israel formelt 
nedlægges og et nyt netværk dannes, hvor også nye samarbejdspartnere kan komme på tale. 
Landsstyret er indstillet på fortsat at være del af Immanuelkirkens arbejde – og skulle det komme 
dertil, at et sådant samarbejde udvides til andre felter, er vi på forhånd positivt indstillet hertil. 
 
Danske volontører i Israel og andetsteds 
Takket være en lang række unge volontører samt to seniorvolontører, som har stillet sig til rådighed 
for Israelsmissionen og Israelsmissionens Unge, er der det sidste år igen leveret en 
påskønnelsesværdig indsats. Det er en win-win situation for os alle. Volontørerne gør en forskel; de 
får nogle oplevelser for livet og får mission, forsoning samt diakonalt og socialt engagement med 
sig hjem i bagagen. 
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 Nogle i vores bagland har ytret ønske om, at seniorvolontør-arbejdet i Israel bliver 
opprioriteret. En arbejdsgruppe, bestående af Lise Legarth, Gunvor og Erik Nikolajsen samt Ann-
Mari og Sten Nielsen er nedsat til at arbejde med dette spørgsmål. 

Listen over de flere end 40 volontører, som siden sidste årsmøde er kommet tilbage til 
Danmark eller nu arbejder i Israel, ser sådan ud: 
 

Kirkevolontører 

Martin Lysholm Hornstrup (januar 2013 – juli 2013), Jaffo 
Mette Lysholm Hornstrup (januar 2013 – juli 2013), Jaffo  
Conrad Elmelund Petersen (august 2013 – juli 2014), Jaffo 
Signe Thorup (august 2013 – juli 2014), Jaffo 
Anne-Sofie Højgaard (marts 2013 – juni 2013), Jerusalem 
Kristoffer Simonsen (februar 2014 – juni 2014), Jerusalem 
Mette Simonsen (februar 2014 – juni 2014), Jerusalem 
 
Seniorvolontører 

Helen og Knud Erik Erbst (november 2013), Caspari Center/ Den Danske Kirke 
 

Forsoningsarbejdet Musalaha 

Rikke Grinderslev (september 2012 – april 2013) 
Ann Marie Nord (september 2012 – april 2013) 
Lars Tornvig-Christensen (november 2013 – maj 2014)  
 
Missionspiloter 

Kirsten Helene Nielsen Bitsch (februar 2013 – juni 2013)  
Majbrit Munk Madsen (februar 2013 – juni 2013) 
Katja Mosekjær Noer (februar 2013 – juni 2013) 
Anders Overgaard (februar 2013 – juni 2013) 
Linda Sandholdt Sundby (september 2013 – december 2013) 
Nanna Vibe Sode (september 2013 – december 2013) 
Solevig Birkbak Hovaldt (februar 2013 – maj 2014) 
Rebecca Cecilia Nygaard-Nielsen (februar 2013 – maj 2014) 
Aleksandra Simone Marcussen (februar 2014 – maj 2014) 
Karoline Hoffmann-Hansen (februar 2014 – maj 2014) 
Thomas Klitlund Nielsen (februar 2014 – maj 2014) 
Joakim Sode Hjorth (februar 2014 – maj 2014) 
 
Jews for Jesus – evangelisation 

Kirstine Primdahl Lorentzen (sommeren 2013), New York 
Caroline Wibe Folkmann (sommeren 2013), New York 
Sanne Dyssegaard Pedersen (sommeren 2013), New York 
Cæcilie Ibsen Hoffmann (august), Budapest 
Peter Bach Nicolajsen (september), Moskva 
Arne Hougaard Pedersen (september), Moskva 
 

Meet the People-volontører (diakonalt/socialt arbejde i Jerusalem) 

Pernille Skov Kunst (november 2012 – maj 2013), Beit Tamar 
Lene Stokkeland (december 2012 – juni 2013), Maon Gilo 
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Maria Holmgaard Nielsen (februar 2013 – august 2013), Beit Or 
Maria Drejer Hoffmann (august 2013 – april 2014), Maon Gilo 
Signe Qvistgaard (august 2013 – marts 2014), Maon Gilo 
Charlotte Kjær Madsen (februar 2014 – august 2014), Maon Gilo 
Josefina Ljosa Sørensen (februar 2014 – august 2014), Maon Gilo 
Laura Muldbjerg Kruse (februar 2014 – august 2014), Maon Gilo 
 
Praktikanter 

Katrine Gaardbo Nielsen, diakonstud. (februar 2013 – maj 2013), Machaseh 
Pia Kærvang Jensen, diakonstud. (august 2013 – januar 2014), handicaporganisationen AKIM 
Nicolai Woller Jensen, stud. teol. (februar 2014 – juli 2014), Den Danske Kirke/Musalaha/ 
Bibelselskabet  
Jane Bach Jensen, socialrådgiverstud. (februar 2014 – juli 2014), Machaseh 
Birgitte Wagner Olsen diakonstud. (februar 2014 – juli 2014), AKIM 
Arni Petersen pædagogstud. (februar – juli 2014), AKIM 
 
Arbejdet i Danmark 
TORVET 
År 2 i TORVETS historie endte i 2013, og vi er nu i 2014 i gang med år 3. Hverken 
Israelsmissionens landsstyre eller medarbejdere fortryder, at vi sammen med Menighedsfakultetet 
(MF) og Dansk Ethioper Mission (DEM) byggede TORVET og indgik i et forpligtende fællesskab 
som lige parter. Tværtimod! Senere er Kristelig Handicapforening (KH) kommet med i fællesskabet 
og også Wycliffe Danmark, den danske afdeling af den verdensomspændende organisation, hvis 
hovedopgave er gennem nye oversættelser at gøre Bibelen kendt blandt folkegrupper, der endnu 
ikke har Bibelen på deres modersmål. 
 En bygning i sig selv gør ingen forskel. Men mennesker, der på forskellig måde er 
optaget af mission, kan imidlertid gøre en forskel ved at leve og arbejde under samme tag, hvor man 
kerer sig om hinandens arbejde, opmuntrer hinanden og deler hinandens glæde og sorg i stedet for 
at konkurrere med hinanden. Med andre ord: Vi har mission som fælles identitet, men denne 
identitet udfoldes på forskellig måde til gavn for fællesskabet og Guds mission.  
 Hverken Rom eller Jerusalem blev bygget på én dag. I forhold til de visioner, som de 
tre, der byggede TORVET, formulerede i sin tid, er vi ikke i mål, naturligvis ikke. Vi er på vej. Og 
det vil vi vel altid være. Mission, der ikke er på vej og ikke kan tilpasse sig nye forhold, ender let 
som en statisk og ubrugelig størrelse. For ikke at ende dér har vi hver især brug for hinanden og 
fælles dialog og debat samt fordybelse i teologi og mission. Vi kan ikke undvære, hvad ord som 
”omvendelse” og ”mission” står for, hvilket nogle i dansk kirkeliv kan. ”Omvendelse” drejer sig 
imidlertid ikke kun om de andre, men også os selv. Den, der bringer bud om omvendelse til andre, 
har altid selv brug for at omvende sig. Og ”mission” er dybest set ikke ”vores mission”, men Guds 
mission. 
 Uden at opgive den særegne identitet, som hvert af de tre selskaber har, har vi taget de 
første skridt i retning af at agere som en enhed. Vi har fx et fælles medlemskab af Danske 
Kirkedage. Vi har haft en fælles stand ved IM’s årsmøde. Vi arbejder på at få en bedre fælles 
hjemmeside. I fællesskab har vi arrangeret TORVETS Højskole i september 2013 på lejrcentret 
Virksund. Et lignende arrangement finder sted 22.-25. september 2014. I fællesskab inviterer vi til 
foredrag på TORVET osv. 

TORVETS slagord ”sammen-kan-vi-mere” kan illustreres med følgende eksempel: På 
initiativ af Israelsmissionens og Israelsmissionens Unge og i samarbejde med Menighedsfakultet 
deltog 28 teologistuderende i en studietur til Israel i januar måned. Turen blev afholdt i IU-regi, 
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lektor Morten Hørning Jensen (MF) og generalsekretær Bodil F. Skjøtt guidede og underviste, 
ungdomssekretær Poul Kristensen hjalp til med det praktiske, og Jakob Wilms Nielsen havde på 
vegne af Caspari Center gjort forarbejdet i Israel.  

Tilbagemeldingerne fra de studerende har været overordentlig positive, ikke blot over 
undervisning i teologi, arkæologi, geografi og historie mv., men også over møder med messianske 
jøder og palæstinensiske kristne – for nogle med efterfølgende personlig og eksistentiel refleksion 
over, hvorvidt ens forudfattede meninger på alle punkter holder vand. Når mennesker mødes, kan 
der opstå sød musik. Et eksistentielt møde – ansigt til ansigt – med en medtroende kan føre til 
selvransagelse, endda en smertefuld, men nødvendig selvransagelse. 

Min pointe er, at et sådant arrangement næppe ville kunne lade sig gøre, hvis 
Israelsmissionen ikke som base havde haft TORVET og hermed nærkontakt med de 
teologistuderende på MF. 
 
Sekretariat og medarbejdere 
Med hensyn til sekretariat og medarbejdere er der i det forløbne år ikke sket nogen mærkbar 
ændring. Det er godt nyt! Medarbejderne er de samme, hvilket har sikret en god kontinuitet. 
Medarbejderne er dog få, hvilket gør, at de ofte må løbe hurtigt. Israelsmissionen er, som den altid 
har været, et lille missionsselskab. I Danmark har Israelsmissionen kun to fuldtidsansatte 
medarbejdere, nemlig generalsekretær Bodil F. Skjøtt og kommunikationssekretærArne Hougaard 
Pedersen, Israelsmissionens Unges ungdomssekretær, Poul Kristensen, er efter eget ønske ansat 
med 30 timer ugentligt.  
 Desuden og heldigvis har vi en række studentermedarbejdere, som typisk har fem 
timers ugentligt arbejde. De udfører deres arbejde dygtigt og kompetent. For Israelsmissionen 
gælder det Dinna Bjerrum Swartz med informationsarbejde. Kent Beck Rasmussen udfører en 
række lay-out opgaver og er kaptajn for Missionspiloterne. Simon Tarp Krüger er 
projektmedarbejder i DIM og tovholder for IU’s Musalaha-gruppe; i sommeren 2013 ledte han en 
ungdomsrejse til Israel. 
 For Israelsmissionens Unge er Lise Søndergård volontørkoordinator og Peter 
Kobbersmed kommunikationsmedarbejder med særligt henblik på IU’s hjemmeside.  
 Arbejdet med Israelsmissionens regnskab og bogholderi er udliciteret til 
Menighedsfakultetets regnskabsafdeling og fungerer upåklageligt. 
 Bibliotekar Matthias Olesen har i januar været i virksomhedspraktik i en måned og 
arbejdet med at katalogisere Israelsmissionens bogsamling. Der står en del tilbage med at få styr på 
Israelsmissionens arkiv. Jens Arne Skjøtt fortsætter på frivillig basis som genbrugskonsulent og står 
også for salget af YMH-lodsedlen. 
 Som generalsekretær har vi en dygtig og dynamisk person i Bodil F. Skjøtt, som 
overkommer rigtig meget på Israelsmissionens vegne, men ikke trækker grænsen her, men også gør 
sig gældende i danske såvel som internationale missionsnetværker, såsom Lausanne-Bevægelsen. 
Administration, inspiration og medarbejderpleje går for hende op i en højere enhed. Hun holder en 
del foredrag rundt omkring i landet og modtog bl.a. anmelderroser for sin deltagelse i to 
adventsudsendelser i dansk TV i december 2013. 
 Et par gange om året er generalsekretæren på besøg i Israel – efterfulgt af fyldige 
rapporter om møder med lokale samarbejdspartnere og de danske medarbejderes arbejde, som 
landsstyret kan tage stilling til.  

Alle ved vi, at der er uløste opgaver. Sekretariatets størrelse taget i betragtning fordrer 
landsstyret naturligvis ikke en ”grænseløs” arbejdsindsats. Men landsstyret udtrykker sin store 
respekt og taknemlighed over det arbejde, vore medarbejdere faktisk udfører, hvilket ofte går ud 
over de timegrænser, som gælder på arbejdsmarkedet. Uanset hvilke opgaver de udfører, har de 
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fælles målsætning og kan li’ at arbejde samme og er alle med til at skabe et rigtig godt arbejdsklima 
til gavn for Israelsmissionens sag. 
  
Information om Israelsmissionen  
Information og fundraising har kommunikationssekretær Arne Hougaard Pedersen hovedansvaret 
for. Tre medier benyttes, nemlig Israelsmissionens Avis, Israelsmissionens hjemmeside og 
nyhedsmail. Avisen udkommer årligt fortsat i seks numre med hver otte sider, hvoraf 
Israelsmissionens Unge har ansvaret for to sider. Uanset bestræbelserne på at gøre vort samfund 
mere og mere ”papirløst” mener vi stadig, at vi i vor kommunikation ikke kan undvære papir, selv 
om det er dyrere. Samtidig ved vi godt, at de sociale medier er kommet for at blive og selvfølgelig 
også skal benyttes af os. 
 Israelsmissionens hjemmeside (www.israel.dk) indeholder naturligvis avisen, men 
også meget mere stof og er et jævnligt besøg værd. Det koster arbejdskraft at opdatere den, men 
ellers er den stort set omkostningsfri. Nyheder til Israelsmissionens venner kan nå hurtigere frem 
end gennem avisen. Israelsmissionens medarbejdere i Israel – ikke at forglemme volontørerne – 
skriver flittigt deres personlige blogs, undertiden med skæve vinkler. 
 Uanset hvilke medier der bruges, bestræber vi os på at give troværdig information om 
os selv og andre og uden at henfalde til en missionsromantisk fortælleform eller videregive  
tvivlsomme succeshistorier, som mere har deres udspring i ønsketænkning end i virkelighedens 
verden. 
 I øvrigt repræsenterer Arne Hougaard Pedersen Israelsmissionen i ”Projekt God 
Forkyndelse”, et projekt, der er sat i gang af Kristent Pædagogisk Institut (KPI) og har deltagelse af 
elleve organisationer. Sammen med tre andre sidder han med i Styregruppens forretningsudvalg. 
 Israelsmissionens sag og kerneområder er ligeledes gjort kendt gennem en række 
møder og foredrag over hele landet. I forbindelse med markeringen af 70-året for de danske jøders 
redning og flugt til Sverige i oktober 1943 blev der afholdt en række møder; især glæder vi os over, 
at Luthersk Missions Højskole, Ordet og Israel og Israelsmissionen i fællesskab kunne afholde et 
arrangement i Hillerød med mange deltagere. 
 Medarbejderne og andre stiller sig fortsat til rådighed for møder. Foredragskatalog 
findes på hjemmesiden. Af dette fremgår, at der tilbydes en bred vifte af emner. Den bedste måde at 
få flere møder på er, at Israelsmissionens venner gør opmærksom på denne mulighed i deres 
lokalsamfund. Her vil vi ikke lade os styre af janteloven: vi mener, at vi har noget at tilbyde, og vi 
mener, at vi kan gøre det på en kvalificeret og vedkommende måde, hvad enten det angår bibel, 
mission, messianske jøder, antisemitisme eller andre emner, der er relateret til den aktuelle religiøse 
og politiske situation i Israel og Palæstina. 
 Arrangementer i forbindelse med de jødiske fester har vist sig at være et godt middel 
til at formidle viden om forholdet mellem GT og NT og den kristne tros jødiske rødder. I efteråret 
2013 blev der fx bygget en del ”hytter” – i og uden for kirker – i forbindelse med Løvhyttefesten. 
Tilsvarende er der afholdt påskemåltider. Vi har bemærket, at i nogle sammenhænge, hvor 
Israelsmissionen tidligere stod for sådanne påskemåltider, afholder man dem nu selv, hvilket vi 
glæder os over. Forslag til afholdelse af et påskemåltid ligger på vores hjemmeside. I Guds mission 
– sådan øver vi os i at tænke – er der ingen copyright. 
 Igennem rigtig mange år har Holmsborg Bibelcamping benyttet folk med tilknytning 
til Israelsmissionen som talere. I de senere år har også en del fra IU deltaget og gjort denne 
bibelcamping til sommerens mødested. På programmet i år er Jens Arne og Bodil F. Skjøtt, Kai 
Kjær-Hansen, Jakob Wilms Nielsen, Arne Hougaard Pedersen og Poul Kristensen. De fleste 
deltager med familie. Andre med tilknytning til Israelsmissionen planlægger også at være med. På 



14 
 

Holmsborg Bibelcamping, der afholdes i dagene 18.-26. juli i år, er der højt til loftet, og alle kan 
være med i fællesskabet i de naturskønne omgivelser. 
 
Israelsmissionens landsstyre 
Israelsmissionens landsstyre består af otte medlemmer, fem vælges af Israelsmissionens 
medlemmer og tre af landsstyret, og ét af disse efter indstilling fra Israelsmissionens Unge. 

I forbindelse med årsmøderne afholdes valg til landsstyret. Ved fristens udløb var der 
imidlertid ikke bragt flere navne i spil end dem, der skulle vælges, hvorfor valghandlingen som 
sådan udgår. 

Journalist Jørgen Hedager Nielsen, blev genvalgt af landsstyret for en ny femårig 
periode. Han har siddet i landsstyret siden 2003 og er dermed med til at sikre kontinuiteten i 
arbejdet.  

Nyvalgt til landsstyret blev Martin Lysholm Hornstrup. Han er organist/kirkemusiker i 
Gellerup Kirke, Aarhus, og gift med Mette. I to perioder har parret været kirkevolontører i Israel; i 
Jerusalem i 2006-2007 og ved Immanuelkirken i Jaffo i foråret 2013. 

Martin Lysholm Hornstrup overtager Kai Kjær-Hansens plads i landsstyret, og da jeg 
afgår i ”utide”, er han i første omgang valgt for en treårig periode. 

Nyvalgt blev også Mona Kjær Nielsen. Hun er sognepræst i Snejbjerg, Studsgård og 
Haunstrup pastorat i Midtjylland og gift med Kenneth. I perioden 1993-1995 var parret i Israel, 
udsendt af Ordet og Israel og gjorde tjeneste i deres ungdomsarbejde i Jerusalem. Desuden 
studerede hun mellemøstlig oldtidshistorie ved Det Hebraiske Universitet. 

Mona Kjær Nielsen afløser Sten Nielsen og er valgt for en femårig periode. 
Sten Nielsen har i to perioder været medlem af landsstyret, dels i valgåret 2004-2005 

og dels i perioden 2011-2014. Han vil fortsætte sit engagement med Israelsmission og stiller sig 
fortsat til rådighed for løsning af ad hoc-opgaver i Israelsmissionens regi, ikke mindst fundraising, 
som han arbejder med til daglig. Hans teologiske indsigt og dømmekraft samt gode kritiske og 
konstruktive bidrag til diskussionen er blevet værdsat af landsstyret.  

Med de to nyvalgte, Martin Lysholm Hornstrup med sine 34 år og Mona Kjær Nielsen 
med sine 45 år, har vi ikke blot fået to nye og kompetente medlemmer af landsstyret, men 
gennemsnits alderen for hele landsstyret er også faldet betragteligt. Det har sin egen signalværdi. 

Tak til de afgående og velkommen til de to nye landsstyremedlemmer. 
 Fra og med dette årsmøde består landsstyret af følgende medlemmer: Krista 
Rosenlund Bellows (næstformand), Jørgen Hedager Nielsen (FU-medlem), Lars Bjerregaard, 
Martin Lysholm Hornstrup, Mette Pihl Konrad, Mona Kjær Nielsen, Heinrich W. Pedersen og Uffe 
Torm.  

Ny konstituering finder sted ved førstkommende landsstyremøde i begyndelsen af maj 
måned. 
 
Israelsmissionen og Israelsmissionens Unge 
Israelsmissionen og Israelsmissionens Unge (IU) arbejder i nær tilknytning til hinanden. Formelt 
drejer det sig to organisationer, men der er en del positive ”overlapninger” i arbejdsområderne, 
hvilket er til gavn for begge parter – og sagen, uanset på hvilket sted det tages op i en årsberetning. 

At tingene hænger meget sammen kommer bl.a. til udtryk i en skrivelse af 
ungdomssekretær Poul Kristensen til landsstyret, hvor han fortæller om IU’s projektgrupper: ”For 
det andet har Kent [Bech Rasmussen] med held startet en gruppe op, som skal støtte Mesila i Tel 
Aviv, som arbejder blandt flygtninge fra Eritrea/Sudan. Immanuelkirken har et begyndende 
samarbejde med organisationen, og Mette Lysholm, som var dernede i foråret [2013] er gået ind i 
gruppen sammen med to missionspiloter, som besøgte Mesila i foråret.” Af dette kan man let se, 
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hvordan tingene hænger sammen. Projektgruppen til støtte for Mesila, som på hebraisk betyder vej 
eller sti, blev således ikke dannet i et vakuum. Tingene hører sammen; det ene muliggør det andet.  

Som ungdomssekretær har Poul Kristensen det overordnede ansvar for at effektuere  
IU-bestyrelsens beslutninger. Driftsstøtten Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som betales med et 
års forsinkelse, er sikret for 2014. Det samme gælder antallet af IU-medlemmer, som ligger på 
omkring 600. Antallet af lokalforeninger er på fem, men det er ingen hemmelighed, at det kræver et 
energisk arbejde af ungdomssekretæren og bestyrelsesmedlemmerne i lokalforeningerne at holde 
disse foreninger i gang. Ligeledes kræver det en indsats at holde kontakten med hjemvendte 
volontører. 
 Poul Kristensen blev ordineret i Aarhus Domkirke 19. februar 2014. Tillykke! Han er 
tilknyttet Aarhus Valgmenighed som ulønnet hjælpepræst og kan virke som præst i IU-
sammenhæng.  

Igen og igen har jeg i mine formandsberetninger udtrykt glæde og taknemlighed over 
det gode og konstruktive samarbejde, der er mellem Israelsmissionen og Israelsmissionens Unge. 
Og jeg gør det igen i denne min syttende og sidste formandsberetning. Det er nemlig ingen 
selvfølge. Vi har brug for hinanden nu. Fremtidens Israelsmission har brug for nutidens 
Israelsmissionens Unge.  
 Efterfølgende giver Poul Kristensen en kort IU-opdatering. Mon ikke vi bl.a. hører, 
hvem der er blevet ny IU-formand efter David Serner? Og i aften gives der en række glimt af 
projekter og events, som IU har været involveret i.  
 
Genbrug  
Det gode samarbejde med Mission Afrika om de tre genbrugsbutikker i Sorø, Odense og Brejning 
er fortsat i 2013. Da vi i sin tid indledte samarbejdet, var der vist ingen af os, der havde forestillet 
sig, at overskuddet skulle blive så stort, som det nu er tilfældet.  
 Fra de tre genbrugsbutikker indkom i 2012 over 460.000 kroner til henholdsvis 
Mission Afrika og Israelsmissionen – et rekordstort overskud og større, end der var budgetteret 
med. Denne rekord blev igen slået i 2013, hvor der til hver af de to organisationer er indgået 
760.000 kroner.  
 Det største overskud har genbrugsbutikken i Brejning givet, men vi er i gæld til alle 
frivillige medarbejdere, også dem i Odense og Sorø, for deres store indsats. Til gavn for mission, 
hvad enten det er blandt ikke-jøder eller jøder. I øvrigt er det dejligt at høre, at en del medarbejdere 
gennem deres arbejde i en genbrugsbutik har fået en ny nyt livsmod og et nyt personligt netværk. 
 
Økonomi og regnskab 2013 
Israelsmissionen er kommet godt ud af regnskabsåret 2013.  

Budgettet for 2013 var på ca. 3.028.000 kroner. Heraf var der budgetteret med 
1.717.000 kroner som gaver inklusive det beløb, der kommer fra genbrug. Årsresultatet blev et 
overskud på knapt 9.000 kroner. Dertil skal lægges 450.000 kroner, som er henlagt til køb af 
lejlighed i Jerusalem samt urealiserede kursgevinster, som også er disponeret under henlæggelser. 
 At vi er kommet ud af året 2013 med et overskud skyldes udelukkende finansielle 
indtægter og ikke øgede gaver eller arv. Faktisk har der været en tilbagegang i personlige gaver i 
2013. De finansielle indtægter udgør i nærheden af 1,2 millioner kroner. Ja, et rigtig stort beløb. 
Jens Chr. Olesen har omsorgsfuldt forvaltet vores kapital i nært samarbejde med landsstyremedlem 
Heinrich W. Pedersen; landsstyret er selvfølgelig de egentligt ansvarlige. 
 De finansielle indtægter er vi naturligvis glade for, men de er vanskelige at budgettere 
med på grund af de store udsving og ustabiliteten på det globale finansmarked, som der må tages 
hensyn til. Det er uomtvisteligt, at vi de senere år har kunnet forøge vores aktiviteter netop på grund 
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af de finansielle indtægter, som skyldes den store arv på over seks millioner kroner, som vi modtog 
i 2008. Samtidig har vi ladet os styre af en vis husmands-filosofi: det er godt at have noget på 
kistebunden, dersom økonomisk vanskelige tider ligger foran os. 

Budgettet for 2014 er på 3.2882.700 kroner. Heraf skal der samles 1.853.200 kroner i 
gaver, og heraf er der budgetteret med 600.000 fra genbrug. Der er således behov for fortsat at 
arbejde med aktiviteterne i forbindelse med indsamling for at kunne følge med udviklingen og 
ønsket om at øge arbejdet. Vi i vores generation skal derfor ikke læne os tilbage og slappe af. 
Israelsmissionen har brug for dine og mine penge til den daglige drift og arbejde. 

I øvrigt skal det noteres, at Israelsmissionen på denne gode økonomiske baggrund 
hverken har lavet særindsamlinger til dækning af sine udgifter i forbindelse med bygning af Torvet 
eller til køb af lejlighed i Jerusalem. 

Derfor: tak for støtten i 2013 og på forhånd tak for fortsat støtte i 2014. 
Det fulde årsregnskab kan af interesserede rekvireres fra Israelsmissionens sekretariat. 

Det ligger også på Israelsmissionens hjemmeside (www.israel.dk). 
 
Tak til venner af Israelsmissionen 
Og til sidst tak-tak. Uden støtte fra venner af Israelsmissionen ingen dansk Israelsmission. Det er 
ingen selvfølge, at vi stadigvæk har en dansk Israelsmission. Den Svenske Israelsmission, som vi i 
mange år havde et godt og konstruktivt samarbejde med, blev nedlagt i 1975 – faktisk 100 år efter 
dets stiftelse. I 1985 markerede Den Danske Israelsmission sit 100-års jubilæum. Det skete i 
skyggen af så alvorlige økonomiske forhold, at man rundt omkring talte om, at Israelsmissionen 
nok snart måtte lukke.  

Tak til Gud og mennesker, at det ikke skete. Og tak til Gud og mennesker, at der også 
i dag er en flok mennesker, som føler sig forpligtet på at bringe det bedste, som vi har fået fra Israel, 
tilbage til Israels folk, Guds ejendomsfolk. Det bedste – han hedder Jesus. Guds grænseløse nåde er 
personificeret i ham. I taknemlighed mod frelsens gave, som vi selv har modtaget fra Israel, deler vi 
den med Israels folk. Forpligtelsen til Israelsmission er givet af Israels Gud. Måtte Guds navn æres 
og herliggøres herved. 

Og så fortsætter vi at bede, som den Jesus-troende jøde Paulus gjorde det: ”af hele mit 
hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de [jøderne] må frelses” (Rom 10,1).  

I store dele af Den Danske Israelsmissions historie, har dette vers udgjort 
Israelsmissionens motto. Mottoer kommer og går. Måtte sagen, som dette motto udtrykker, bestå! 
 

 


