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Referat af generalforsamling 

Online generalforsamling i Aarhus d. 20. maj 2020 

1. Velkomst med bøn 

2. Valg af ordstyrer og referent:  

a. Merete Pihl Konrad er ordstyrer 

b. Kirsten Lang er referent 

3. Velkomst v. Merete Pihl Konrad 

4. Valg til landsstyret 

a. Merete genopstiller, og hun er eneste opstillede kandidat på valg ved årsmødet. Hun 

tager derfor fat på en ny periode i landsstyret. Jørgen Hedegaard træder ud af landsstyret, 

og der er endnu ikke fundet en afløser for ham. Landsstyret består derfor på nuværende 

tidspunkt af:  

i. Krista Rosenlund Bellows (formand) 

ii. Jan Holm Mortensen (næstformand) 

iii. Lene Skovgaard (medl. af forretningsudvalget) 

iv. Jeppe Ladegaard 

v. Jakob Wilms Nielsen 

vi. Mona Kjær Nielsen 

vii. Merete Pihl Konrad 

5. Formandens beretning v. Krista Rosenlund Bellows 
 

Introduktion  

Vi gør mange ting på anderledes måder for tiden. Men jeg vil begynde med at gøre to ting 

på samme måde som vi plejer.  

 

Først vil jeg sige tak fordi I er mødt op på zoom eller på TORVET til årsmøde for at være 

med til hvad vi er her for: at gøre status på arbejdet, at drøfte arbejdet og sige tak til Gud 

og mennesker.  

 

Tak for den interesse og det engagement, det er udtryk for. 

 

Vi mindes 
For det andet skal vi mindes. Det er en måde at sige tak på. Vores mission er ældre end os. 

Vi er led i en lang kæde. Vi kan – tilsammen - huske nogle led tilbage. Vi håber, at vi kan se 

konturer af et led frem, i form af unge, der engagerer sig.  
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Så vi vil mindes de venner, vi har mistet siden sidste årsmøde. De led i kæden, de var. Vi 

skylder dem stor tak for deres venskab, deres forbøn, støtte og medarbejde. Lad os ære de 

israelsmissionsvenner, vi har mistet det seneste år.  

Æret være deres minde. 

Mission i Danmark  
Der er særligt to temaer, jeg vil trække frem i år. Det første er mission til jøder i Danmark. 

Hvis vi ikke forkynder evangeliet til jøder i Danmark, så svigter vi at give inspiration til 

kirken og kristne i Danmark om at gøre det. Israelsmission er ikke alene specialisternes 

opgave. Det er kirkens opgave. Det er alles opgave. I nogle år har vi haft det ønske at være 

mere i mission i Danmark. Igen. Historisk er det slet ikke nyt. 

 

På en international konference om israelsmission i august fik vi et kraftigt skub i den 

retning. Et af indlæggene fik en af os – Arne – til at lave sig en lille note:  

 

”Danskerne hjalp mange danske jøder med at blive reddet under Holocaust. Hvorfor gør vi 

ikke mere for at nå dem med evangeliet i dag?” 

 

Paulus bad af hele sit hjerte om at jøderne må blive frelst (Rom 10,1). Den bøn beder vi 

også, og også med tanke på Danmark.   

 

For et par måneder siden hørte jeg mission beskrevet som det at få lov at komme med Far 

på arbejde. Det er svært at beskrive størrelsesforholdet i arbejdsfordelingen mellem Gud 

og mennesker mere slående end sådan. Et barn får lov at være med sin Far på arbejde og 

bidrager med at holde vandflasken klar mens far slider. Vi er afhængige af den Almægtiges 

arbejde.  

 

Gud blev menneske i Jesus af Nazareth. Han ofrede sit eget kød og blod for at sone vores 

synder, fordi han elskede verden. Den kærlighed til verden driver ham stadig. Den 

Almægtige arbejder for at redde mennesker fra fortabelse. Han sidder ikke tilbagelænet 

nu. Han elsker stadig verden. ”Som Faderen har sendt mig, sender jeg jer” siger Jesus. Bøn 

er udtryk for vores afhængighed. Nu beder vi om at Gud vil være i mission blandt jøder i 

Danmark, og at vi får lov at være med i den mission. 

 

Det sker for eksempel når Israelsmissionens nye bedegruppe mødes om torsdagen og 

beder her på kontoret på TORVET. Jeg vil gerne opfordre jer til at bede med. Man aftaler 

bare med Arne eller Kirsten at få tilsendt bedeemner på mail, hvis man ikke kan møde op 

her.  
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Derudover er vi begyndt på at lave arrangementer, som vi på sigt gerne vil invitere danske 

jøder med ind i. Det er ikke tanken, at det kun skal ske i Aarhus, som det gør lige nu. Vi 

arbejder også på at få kontakter og samarbejde i gang i København.  

 

Kirken er platform for et positivt møde med Jesus. Sådan skulle det gerne være allevegne, 

og sådan mærker David Serner, at det er i den danske kirke i Jerusalem. Kirken er platform 

på en omfattende måde. Kirken bliver adgang til at vores udsendinge i Israel får lov at 

forkynde evangeliet blandt jøder der.  

 

Så forskellig konteksten end er fra Jerusalem til Danmark vil vi gerne bringe den vinkel til 

Danmark. Hvis vi ikke forkynder evangeliet til jøder i Danmark, så svigter vi at give 

inspiration til kirken og kristne i Danmark om at gøre det. 

 

Det andet tema, jeg særligt vil sige noget om er antisemitismen. 

 

Antisemitismen  
Jøder lever i bekymring og frygt. Når jøder samles for at fejre gudstjeneste, så er der 

politibevogtning udenfor. Dansk-Israelsk forening har politibeskyttelse når de mødes til 

foredrag. Jøder møder antisemitisme i deres daglige liv og i deres mailbox.   

 

Jeg taler ikke om Tyskland eller England eller Frankrig. Jeg taler om Aarhus og Silkeborg og 

Randers og København. 

 

For fem år siden havde Israelsmissionen besøg af Cecilie Banke, som er seniorforsker ved 

Dansk Institut for Internationale Studier. Hun holdt et foredrag for os, hvor hun gjorde 

rede for, at “Antisemitismen har ikke været større i Europa siden 1945.” I de fem år, der er 

gået siden hendes foredrag, er antisemitismen i Danmark blevet endnu mere omfattende. 

November 2019, 81 år efter krystalnatten, blev der begået hærværk og chikane rettet mod 

jøder i fem danske byer. Det var planlagt hærværk. Den var koordineret på tværs af 

landegrænser. Det er skræmmende, det er afskyeligt.  

 

Cecilie Banke beskrev tre karakteristiske træk ved vore dages antisemitisme: 

Den er blevet mere direkte og aggressiv. Der er opstået en mere antijødisk retorik på 

nettet, i sociale fora og i det offentlige rum generelt. 

 

Antisemitisme i dag er relateret til Israel og mellemøstkonflikten på den måde at alle jøder 

stilles til ansvar for den israelske stats politik. 

 

Cecilie Banke gjorde rede for fire hovedgrupper af antisemitisme i dagens Danmark:  

På den yderste højrefløj –nynazistiske forestillinger om det rene folkelegeme, degeneration 

mv – kendt fra nazismen. På den yderste venstrefløj er der antisemitisme. Blandt 
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indvandrere med arabisk og muslimsk baggrund er der antisemitisme. Der er 

antisemitisme på nettet blandt brugere af diverse sociale medier og diskussioner. Her er 

der hate speech. 

 

Vi skal have et skarpt blik for hvor antisemitismen er i dagens Danmark. Vi skal modarbejde 

den på de måder, vi kan. Vi skal modsige den der, hvor den er.  

 

Økonomi 
Arne siger mere om økonomien i sin beretning. 2019 var et år med både konsolidering og 

udvidelse af arbejdet og medarbejderflokken i Danmark. Januar sidste år udvidede vi 

medarbejderflokken med en teologisk netværker.  

 

Både indtægter og udgifter voksede i 2019. I december 2019 indgik vi en aftale med 

Danske Bank om at varetage vores investering af den arv, vi fik i 2008.  

 

Vi kom ud af 2019 med et overskud. Coronavirussen vil give os et anderledes økonomisk 

2020. Vi vil gerne sige tak for den stigning i gaver, vi har fået de seneste måneder! Alligevel 

må vi forvente at vi samlet set får et udfordrende år.  

 

Landsstyrets sammensætning 
Landsstyret består af otte medlemmer. Valgperioden er fem år. I år udløb Merete Pihl 

Konrads periode. Merete sagde ja til at genopstille. Merete er eneste opstillede kandidat 

på valg ved årsmødet, og hun tager derfor fat på en ny periode i landsstyret. Tak, Merete.  

 

Jørgen Hedager Nielsen trådte ind i Landsstyret i 2003. Det år kunne man læse i 

Israelsmissionens Avis nr. 4, at han allerede længe havde været aktiv i Israelsmissionen. 

Siden har han givet 17 år til Israelsmissionen i Landsstyret. Mange tak, Jørgen, for rigtig 

mange års godt engagement. 

 

Jørgens post er en af de tre, Landsstyret vælger til. Vi har desværre ikke fundet Jørgens 

afløser endnu. Det bliver forhåbentlig afklaret inden længe.  

 

Landsstyret består hermed af   

Krista Rosenlund Bellows, formand 

Jan Holm Mortensen, næstformand 

Lene Skovsgaard, medlem af forretningsudvalget 

Merete Pihl Konrad 

Mona Kjær Nielsen 

Jakob Wilms Nielsen 

Jeppe Ladegaard 

Samt afløser for Jørgen Hedager.  
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Afrunding 
Sidste år tog vi - i det små – fat på at dele evangeliet med jøder i Danmark. En lille 

beskeden begyndelse. Vil I være med til at bakke op og tænke med og bede for 

Israelsmissionens arbejde og for det jødiske folk i Danmark? 

 

Vil I være med til at bede om at kristne i Danmark bliver en adgang for jøder i Danmark til 

at møde evangeliet om Jesus af Nazareth. Vil I være med til at modarbejde 

antisemitismen? 

Tak for jeres forbøn for og medleven i og støtte til vores arbejde her og i Israel gennem 

2019. Tak for jeres lydhørhed nu.  

6. Generalsekretærens arbejdsberetning  
2019 har igen været et spændende, givende og udfordrende år for Israelsmissionen. Vi har brugt 

endnu et år på at være i Guds mission til det jødiske folk – en spændende og mangefacetteret 

opgave.  

 

Det har også været et år med forandringer i både ind- og udland. Det har været et år med fokus på 

vores organisation, samarbejdspartnere og en ny stærk vision om at nå også de danske jøder med 

evangeliet. Det vil jeg alt sammen skrive lidt mere om i denne rapport, hvor jeg vil gennemgå vores 

forskellige arbejdsområder.  

  

Den Danske Kirke i Jerusalem  

Præsteparret i Jerusalem hedder fortsat Elisabeth og David Serner, hvor de bor i lejligheden med 

deres to børn, Naomi og Nathanael. Kirken i Jerusalem er på mange måder en platform til at nå 

forskellige mennesker i landet, og det er både Elisabeth og David dygtige til. Desværre er der ikke 

helt så meget tid til relationsarbejde med særligt de danske jøder, som de kunne ønske. Det er et 

område, som både landsstyret og sekretariatet har fokus på at gøre bedre.  
 

Et af højdepunkterne i løbet af året var, da Anders Laugesen fra P1 var forbi Den Danske Kirke i 

Jerusalem for at optage radiogudstjeneste. Det blev en god oplevelse for alle parter, hvor også den 

danske ambassadør deltog. Som repræsentanter for Den Danske Kirke i Jerusalem bliver Elisabeth 

og David også inviteret med til mange officielle arrangementer. Det lader sig gøre i kraft af vores 

samarbejde med DSUK, Danske Sømands- og Udlandskirker – et samarbejde vi sætter stort pris på 

og som vi håber kan blive styrket fremadrettet.  
 

I foråret havde vi også ansat Stine Østerlund Ravn i rollen som kirkevolontør i Jerusalem. Hun 

havde særligt ansvar for missionspiloterne, udsendt af IU. Derudover havde David et ønske om at 

blive aflastet i forhold til kirkelige opgaver. Derfor spurgte vi Ann-Mari og Sten Nielsen om de 

havde mod på tre måneder i Jerusalem som afløsere for David. Det havde de, og det blev et godt 

ophold for både Ann-Mari og Sten og de mennesker, de mødte. Vi vil gerne udtrykke stor tak til 

Ann-Mari og Sten for deres villighed til at stille sig til rådighed for arbejdet.  
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I efteråret havde vi også en del praktikanter i Jerusalem. Dels var der Maria og Casper Vestergaard 

og dels Christian Medom sammen med sin kone Cecilie.   

  

Ser vi lidt fremad i forhold til kirken i Jerusalem, ønsker landsstyret at opprioritere arbejdet her. Det 

vil vi bl.a. gøre ved at søsætte et seniorvolontørprogram. Det bliver ikke et traditionelt program for 

seniorvolontører, da vi har brugt en del tid på at overveje, hvordan vi kan lave et koncept, som 

passer til det, vi gerne vil som organisation. Det er stadig på tegnebrættet, men vi håber, vi kan 

lave en model, som minder meget om det missionspilotprogram der under Israelsmissionens Unge. 

Så det bliver en kombination af at være volontør forskellige steder i Jerusalem samtidig med at 

man både får undervisning og kommer på forskellige guidede ture. For at få en forestilling om, 

hvad vi har tænkt os, kan du måske tænke seniorhøjskole møder seniorvolontører. Vi håber at 

sende de første af sted i foråret 2021, og vi har ansat David Ingemansen i deltidsstilling 

som tovholder på projektet.  

 

Derudover håber vi på også at kunne oprette en stilling mere i Jerusalem. Men det vil I 

forhåbentligt høre mere om i løbet af efteråret.  
  

Immanuelkirken i Jaffo  

2019 var på mange et forandringens år for Immanuelkirken i Jaffo, da der kom en ny ledende præst 

til kirken efter Bradley Long.  

 

I begyndelsen af 2019 var situationen i Immanuelkirken ikke helt nem. Bradley Long var sygemeldt, 

og det endte med at Immanuelkirken og familien Long afbrød samarbejdet med hinanden. 

Herefter blev Yoel Ben David ansat som præst i kirken. Yoel har været en del af kirken gennem flere 

år, han er lokal og har en passion for at nå mennesker med evangeliet. I løbet af året har vi oplevet 

meget god frugt af det arbejde, som Yoel og den øvrige stab har gjort. Kirken oplever fortsat at få 

mange besøgende, som kommer forbi, da kirken er én af de bygninger der henvises til i bl.a. 

turistbrochurer. Efter Yoel blev ansat begyndte man at afholde tre gudstjenester hver uge. Fredag 

på hebraisk, lørdag med hebraisk liturgi, men med prædiken på engelsk, og søndag hvor det hele 

foregår på engelsk.  
 

Noget af det mest fantastiske vi kan fejre i Immanuelkirken gennem 2019 er, at fire mennesker er 

blevet døbt! Personligt tænker jeg, at Immanuelkirkens arbejde er helt fantastisk for os at være en 

del af, og netop evangelisation, kirke og dåb hænger så fint sammen – ja, nærmest uløseligt. Fordi 

når vi fortæller mennesker om Jesus, håber vi, de kommer til tro og også vil sige ja til den gave 

dåben er. 2019 fortæller om, at Immanuelkirken er et sted, hvor mennesker kommer til tro og bliver 

inviteret ind i et forpligtende fællesskab med både Gud og mennesker. Det er et arbejde, jeg er 

stolt af, vi er med i Israelsmissionen.   
 

I kirken drømmer de om at lave en café, hvor man kan sidde og hænge ud. Immanuelkirken ligger i 

et ret populært område, så det er sted mange mennesker bare lige ’kommer forbi’, og hvis der er 

en café kan man måske få flere muligheder for at dele evangeliet med de mennesker, der besøger 

kirken. Caféprojektet har også fået noget opmærksomhed i 2019, hvor der både er blevet arbejdet 

med området foran kirken og lokalet lige indenfor i kirken. Derudover er der blevet købt borde og 
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stole til området foran kirken. Vi håber meget, at dette projekt vil blive et stærkt værktøj i at nå 

lokalbefolkningen med evangeliet.  

 

Lærke Søes har været ansat her som kirkevolontør i efteråret.  

  

Caspari Center  

David Serner er fortsat ansat halv tid på Caspari Center i Jerusalem, hvor han er ansvarlig den 

internationale del af deres kurser. Derudover er han i gang med en stor undersøgelse, som skal 

kortlægge den messianske bevægelse i Israel. Et spændende, men også omfangsrigt arbejde. Han 

mangler få interviews før han er færdig, og har allerede løftet lidt af sløret for sit arbejde. Det 

gjorde han bl.a. på en konference i Toronto i august.  

  

Bibelselskaberne  

Vi er fortsat engageret i bibelselskaberne i Israel og Palæstina. Vi har gennem en del år været 

engageret i bibelbutikken i Tel Aviv. Det vil vi fortsat være, men fremover vil vi være det på 

den måde, at vi samler ind lejlighedsvist til bibelbutikken og vil ikke længere garantere et fast 

beløb, men sende det videre, som vi kan samle ind.   

 

Det Palæstinensiske Bibelselskab er vi primært engageret i via DMR-U, Dansk Missionsråds 

Udviklingsafdeling. Igennem dette engagement har vi blandt andet kunne være med til at 

finansiere projekter i Nablus og i Betlehem.  

  

Engagement i DMR-U  

Vi har arbejdet rigtig meget med vores engagement i DMR-U og i Palæstina løbende gennem 

2019, for vi har et ønske om at være åbne om, at vi faktisk er engageret på Vestbredden. Det er 

ikke projekter, vi samler ind til, men det er projekter vi får mulighed for at søge om finansiering til 

gennem vores medlemskab af DMR-U. Vores samarbejdspartnere her er primært Musalaha og Det 

Palæstinensiske Bibelselskab. Dem vil vi arbejde sammen med fremadrettet, men vi har også et 

ønske om at blive endnu skarpere på, hvorfor og hvordan vi skal samarbejde. Her mener vi at 

Udenrigsministeriets fokus på tros- og religionsfrihed kommer til at blive et indsatsområde for os, 

da vi ser tros- og religionsfrihed som et afgørende led i forsoningsarbejde. Derfor gennemførte vi 

også i 2019 et pilotprojekt sammen med Musalaha, hvor tros- og religionsfrihed blev skrevet ind i 

deres undervisningsmateriale. Lige nu har vi en ansøgning liggende hos DMR-U om anden fase i 

dette arbejde. Ser vi lidt længere frem håber vi at kunne få arrangeret en partnerskabskonference 

med Det Palæstinensiske Bibelselskab i nærmeste fremtid – netop for at få afklaret om tros- og 

religionsfrihed er et område, vi kan arbejde sammen om.  

  

Studenterarbejdet, FCSI  

Det giver fortsat rigtig fin mening for os at være engageret i studenterarbejdet i Israel. Det er et 

arbejde, som ligger i lige forlængelse af vores vision. Desværre er det også noget af det arbejde, vi 

oplever, er det sværeste at samle ind til.  

  

Ebenezer-hjemmet  

Vi er fortsat engageret omkring Ebenezer-hjemmet i Haifa, men vi må også erkende, at arbejdet 

her ser væsentligt anderledes ud i dag, end dengang Israelsmissionen var med til at sende nogle af 
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de første sygeplejersker til hjemmet. Ebenezer-hjemmet har brug for at få tilført millioner af kroner 

for at realisere deres mål om en tilbygning, og det er et økonomisk niveau hvor vi ikke kan være 

med.  

  

Arbejdet i Danmark  

 

Sekretariatet  

Vi har på rigtig mange måder et levende sekretariat med et højt aktivitetsniveau – blandt andet 

grundet et tæt samarbejde med Israelsmissionens Unge samt mange studentermedarbejdere og 

praktikanter.  
 

2018 var på mange måder et forandringens år, og det har på nogle måder fortsat ind i 2019, 

selvom situationen er blevet mere stabil. Julie Kajgaard begyndte på arbejdet 

som teologisk netværker 2. januar, og hun har været en stærk tilføjelse til vores faste stab på 

sekretariatet. Hun har primært haft ansvar for vores møder og undervisning. Hendes ansættelse 

med øget fokus på mødeafholdelse har også kunnet aflæses i regnskabet, hvilket jeg vil vende 

tilbage til.  
 

Kirsten Bitsch er fortsat ansat med ansvar for kommunikation og fundraising. Det førte i 2019 til en 

afsluttet fundraisinguddannelse, hvilket også kan aflæses i regnskabet. Derudover er Kirsten 

ligeledes med inde over nogle af vores DMR-U-projekter.  
 

Af studentermedarbejdere har vi fortsat Maria Strøm ansat. Hun er kommunikationsmedarbejder 

og skriver til både magasinet og hjemmesiden. Derudover var Joakim Hjorth ansat i foråret til dels 

at hjælpe Kirsten med fundraising og dels at digitalisere så meget af vores arkiv, som han havde 

mulighed for. I efteråret havde vi også en praktikant på sekretariatet, idet Solveig Klitlund havde 

søgt om at lægge sin lange praktik på 3K-uddannelsen hos os. Det er dejligt, når vi på denne måde 

kan være med til at lægge noget praksis på et uddannelsesforløb.  

 

Som allerede nævnt har vi her i foråret 2020 også ansat David Ingemansen som 

deltidsmedarbejder, hvilket betyder at sekretariatet ser således ud i skrivende stund:  

 

Kirsten Bitsch Lang, kommunikationssekretær  

Julie Kajgaard, teologisk netværker  

Maria Strøm, kommunikationsmedarbejder  

David Ingemansen, seniorvolontørnetværker  

Arne Pedersen, generalsekretær  

 

I 2019 har der ligeledes været frivillige på sekretariatet i form af Bodil Skjøtt, Cecilie Bork samt 

Doreen van den Boogaart, som oprindeligt er fra Holland, men tilbragte nogle måneder i Danmark, 

hvor hun havde lyst til at bidrage med noget frivilligt arbejde. Dem skal der naturligvis lyde en stor 

tak til. Derudover også en stor tak til alle vores frivillige i genbrugsbutikkerne, som vi har i 

samarbejde med Mission Afrika.  
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Samarbejdet med Israelsmissionens Unge  

Vi har fortsat et tæt samarbejde med Israelsmissionens Unge. På mange måder synes vi selv, vi har 

et forbilledligt samarbejde i forhold til unge og ældre. Det har vi også set eksempler på i 2019. Det 

blev tydeligt i Israel, da vi havde Ann-Mari og Sten afsted, hvordan de unge – i form af Stine og 

missionspiloterne – på mange måder så Ann-Mari og Sten som ’bedsteforældre’. Herhjemme ser vi 

det også i form af fx deltagelse i hinandens bestyrelsesmøder, fælles arbejdspladser og også 

gennem fx fællesskabet på konferencen i Toronto. Israelsmissionens Unge blev dannet i 1996, og 

der har altid været tæt samarbejde mellem vores to organisationer, for vi  er to forskellige 

organisationer. Derfor har vi også i 2019 udarbejdet den første samarbejdsaftale mellem IU og 

DIM, så vi ikke blot funderer samarbejdet relationelt, hvilket det naturligvis også er, men også 

organisatorisk.  

 

LCJE konference i Toronto, Canada  

I august måned tog sekretariatet, Serner-familien fra Jerusalem samt tre fra landsstyret til LCJE-

konference i Toronto i Canada. LCJE er en forkortelse 

for Lausanne Consultation on Jewish Evangelism. Der blev brugt rigtig mange ressourcer på 

konferencen, men efter vores mening var de også godt givet ud. Når man er en forholdsvis lille 

organisation som vores, er det godt og givende at komme ud og møde nogle af de andre 

mennesker i verden, som også er engageret i jødemission – lige fra de store organisationer 

som Jews for Jesus og Chosen People Ministries til enkeltpersoner, som har en nød for, at jøder må 

høre om Jesus lige der, hvor de bor.  
 

Vi blev alle mødt af et stærkt kald om at vi skal arbejde på at nå også danske jøder med evangeliet. 

Det har vi arbejdet strategisk med siden gennem forskellige tiltag – bl.a. en bedegruppe og 

sabbatsmåltider. Derudover har landsstyret sat penge af til at kunne ansætte en 

evangelist/missionær/netværker i København. Det er dog ikke lykkes os at finde den rette person til 

opgaven endnu. Det er en sag, som I meget gerne må bede med på.  

 

Fundraising – input v. Kirsten Lang 

Jeg har været med på holdet i Israelsmissionen i næsten to år nu og har stået for kommunikation 

og fundraising siden begyndelsen. 2019 har været et meget lærerigt år for mig, for sidste sommer 

afsluttede jeg fundrasinguddannelsen - en kort efteruddannelse, hvor jeg har fået mange gode 

værktøjer til, hvordan man samler penge ind på en god og etisk forsvarlig måde. Det har været 

rigtig dejligt at få en masse gode ideer og sparring fra andre i samme båd. Og heldigvis har det jo 

virket, og vi samlede flere penge ind i 2019 end vi plejer. Og det ligner, vi fortsætter med en 

stigning i indtægter, så det er rigtig dejligt.  

 

Noget af det, der har betydet meget for mig, har været at fastholde de givere, vi allerede har. Man 

kan bruge rigtig meget energi på at få nye givere, og det skal vi blive ved med – men vi må ikke 

glemme de faste givere, som udgør det økonomiske fundament for en organisation som vores. 

 

Derfor har jeg også brugt en del af min tid på at sige tak til de givere, vi allerede har. Og ikke bare 

tak for, at I - og andre – støtter op økonomisk, men også med jeres frivillige kræfter og med 

forbøn. Og det vil jeg også gerne sige til jer, der er her: TAK for jeres trofasthed og TAK for jeres 

engagement. Det betyder alverden for sådan en lille organisation som vores.  
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Noget andet, vi har sat i søen, har været julebanko, som vi havde for første gang i december. Det 

var en stor succes; en hyggelig aften, hvor mange frivillige var engagerede.  

 

Bedegruppen – input v. Kirsten Lang 

I august i år var vi på en konference med folk fra hele verden, der arbejdede og brændte for 

mission til det jødiske folk. Ud fra den her konference opstod et ønske, som Krista også har delt 

med jer – et ønske om at nå de danske jøder med evangeliet. Få uger efter vi kom hjem, blev jeg 

kontaktede af Sarah, der lige kom fra Skotland, som lige var flyttet til Aarhus og som havde et 

særligt ønske om at nå det jødiske folk med evangeliet. Sammen med hende startede vi en 

bedegruppe op, som efterhånden kører fast hver uge. Det er til stor glæde for alle os, der deltager. 

Vi er en fast skare på omkring 5-6 stk med både Bodil og Ruchama.  

 

Ud fra bedegruppen har vi lavet flere arrangementer – blandt andet sabbatsmåltider og holdt 

jødisk nytår sammen. Målet er, at vi her kan skabe en platform, hvor det også bliver muligt at 

invitere jøder ind og skabe relationer til dem. Det er en rejse, hvor vi lige nu står helt ved 

begyndelsen, men vi beder trofast og ser, hvad det hele udvikler sig til efterhånden.  

  

Økonomi og regnskab 2019  

Først de store linjer: Vi kommer ud af 2019 med et overskud på lige lidt over 600.000 kroner, 

hvilket vi naturligvis glæder os over. Samtidig, kan det måske også vække undren, da vi, som et 

missionsselskab, naturligvis ikke er sat i verden for at generere et overskud. Derfor lidt om 

baggrunden:  

 

Vores almindelige gaver – dvs. donationer fra primært private – er steget med mere end 200.000 kr. 

fra 2018 til 2019. Tusind tak for det! Det er simpelthen uvurderligt for os, at I bærer med derude – 

også økonomisk. Ud over væksten i almindelige gaver er indtægterne fra møder og gudstjenester 

også mere end fordoblet. Det er naturligvis en direkte effekt af, at landsstyret har valgt at ansætte 

en teologisk netværker, som primært tager ud og holder møder og genererer en indtægt fra det. 

Sidst, men ikke mindst, er indtægterne fra genbrug også steget med over 100.000 kr. fra ’18-’19.  
 

Den helt store faktor i overskuddet skal dog findes i, at vi i 2019 besluttede at omlægge vores 

investeringer. Jens Chr Olesen har forvaltet vores investeringer siden landsstyret besluttede at 

investere dele af den arv, vi fik tilbage i 2008. Jens Chr. Olesen gav i løbet af 2019 udtryk for, at han 

gerne ville stoppe med den opgave, hvilket gav anledning til at afsøge muligheder for 

alternativer. Landsstyret besluttede at lade Danske Bank forvalte vores investeringer. Der skal lyde 

en stor tak til Jens Chr. Olesen for alle de år, han overvågende vores investeringer og arbejdede 

med dem. Det har været uvurderligt for vores arbejde.  

 

Overgangen til porteføljen hos Danske Bank resulterede i at alle aktier blev solgt og dermed 

realiserede vi samtidig de kursgevinster, vi havde. Det var dette salg, som generede et uventet 

overskud. Selvom alle aktier er solgt, er pengene fra salget altså investeret igen – også 

overskuddet. Selvom overskuddet er investeret igen, har landsstyret alligevel valgt at sige, at 

overskuddet fra 2019 investeres i et seniorvolontørprojekt og udbygning af arbejdet i 
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Jerusalem. Derudover har landsstyret eftergivet den gæld, som Israelsmissionens Unge har 

oparbejdet til DIM.  

 

2019 har også vist øgede udgifter, idet vi har en ny fuldtidsansat på sekretariatet samt at vi valgte 

at øge vores tilskud til Immanuelkirken.  
 

Så selvom vi i 2019 præsenterede et overskud, håber jeg, at I kan se, at vi fortsat har brug for vores 

venners opbakning – både i forbøn og økonomisk. Der er fortsat Israelsmissionens venners 

opbakning, som gør vores arbejde muligt. Tak for jeres generøsitet i 2019 – den har vi fortsat brug 

for.  

  

Det fulde regnskab kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet eller læses på vores 

hjemmesiden, Israel.dk.   

 

7. Afsluttende bøn v. Kirsten Lang 

8. Evt. 
a. Kai Kjær-Hansen minder os om, at der bliver nedsat en snublesten for tidligere rejsesekretær i 

Israelsmissionen Egon Johannesen d. 29. juli 2020, da han blev skudt som 26-årig under 2. 

verdenskrig. Læs mere om Egon Johannesen på: https://israel.dk/forpligtende-minder/  

b. Bodil hilser fra Julie Kajgaard, teologisk netværker, der er hjemsendt pga. corona, og som 

derfor ikke er med til årsmødet.  
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