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Introduktion
Jeg kan ikke lade være med at tænke: så er vi her igen. Foran en skærm. Til årsmøde.
Det er næsten et år siden vi sås 20. maj 2020. Og vi har stadig skærmen mellem os, som
sidste gang, i stedet for at dele stolerækker, kaffekander og en flot lagkage i 10 stykker.
Som vi meget hellere ville!
Men ikke desto mindre: det er godt at se jer! Det er godt at få lov til at berette om Israelsmissionens arbejde. For arbejdet, dét er der blevet. Så nu skal I bare høre, her i aften.

Vi mindes
At mindes de venner, som vi har mistet siden sidste årsmøde, minder mig også om at missionsarbejde er både gammelt og hele tiden nyt. Missionsarbejde har noget dynamisk ved
sig. Det ser altid fremad og tænker i muligheder. Israelsmissionen er samtidig gammel. I
mange årtier har de engagerede bakket op, set fremad og tænkt i muligheder. Lad os ære
de israelsmissionsvenner, vi har mistet det seneste år. Æret være deres minde. Tak.

Arbejdet i Danmark
a. Mission
Apostlen Peter prædikede pinsedag i Jerusalem for alle de jøder fra mange lande der var
bosat i byen, og som stimlede sammen, da de hørte en lyd, og så blev forvirrede over
hvordan apostlene pludselig kunne snakke deres forskellige sprog.
Det er Helligånden, der er udgydt, forklarede Peter. Som forudsagt af profeten Joel. Udgydt over ganske almindelige mennesker. ”Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal
frelses.” Ap G 2,21.
Så vidner Peter for dem om Jesus af Nazareth, som har været i folkets hænder. Efter
Guds plan blev han dræbt. ”Men denne Jesus har Gud ladet opstå.” Peter peger med en
armbevægelse på resten af apostelflokken og siger: ”Det er vi alle vidner på.” Så fortsætter han med at udfolde hvem den opstandne Jesus af Nazareth er: ”Han er ophøjet til
Guds højre hånd og har fra Faderen fået Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I både ser og hører.” (Ap G 2, 32f) Helligånden har Jesus nu udgydt. Her
til morgen, her i huset, her i Jerusalem. ”Det er det, I både ser og hører.”
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Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og den Herre, der er tale om, siger Peter, det er den korsfæstede og opstandne Jesus. Ham har Gud gjort til både Herre og
Messias.
Derfor var opfordringen – formaningen - den dag, og hver dag lige siden, til enhver, som
hører om den korsfæstede og opstandne Herre: ”Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu
Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder
jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på.” (Ap G 2,38f)
Den danske Israelsmission – apostlen Peter ville helt sikkert have betragtet Danmark som
det geografisk fjerne. Men også her bor der nogle af ’alle dem i det fjerne, som Herren vor
Gud vil kalde på.’ Gud lover, at ’Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.’ Det
gælder både de jøder, der bor geografisk fjernt fra Jerusalem, og enhver anden, som åndeligt er langt fra Herren.
Israelsmissionen – det er her, vi bor. Det er her i Danmark, vi også arbejder. Mads Bjørn
Thuren er vores medarbejder i København. I marts-nummeret af Israelsmissionens magasin fortæller han sin egen troshistorie. Han siger om sit arbejde ”.. jeg vil bare gerne følges
med folk i deres tro samt inspirere og opmuntre mennesker til at omvende sig og glæde
sig over Gud.”
Lad det være introduktionen til at høre vores medarbejdere Julie Kajgaard og Mads Bjørn
fortælle mere om mission til jøder i Danmark senere i aften!
Vi har planer om at være i mission i Danmark, også på den måde, at have en hjemmeside,
der henvender sig til jøder som er nysgerrige efter at få mere at vide om Jesus. Der er allerede en lille side om samtaler om tro med jøder https://israel.dk/om/danmark/samtalerom-tro/

b. Debatten om omskæring
Debatten om omskæring af drengebørn har fyldt en del i offentligheden det seneste år.
Blandt danskerne er der en omfattende modvilje mod omskæring af drengebørn. Det bekymrer vores jødiske medborgere, og det bekymrer Israelsmissionen.
For to dage siden skulle folketinget have behandlet et borgerforslag om at forbyde omskæring af drenge under 18 år. Behandlingen er udsat. Både regeringspartiet og Venstre
har tilkendegivet, at de er imod et forbud. Regeringen ønsker, at det jødiske folk også skal
kunne leve i Danmark fremover.
Jeg er overbevist om at det er vigtigt at slå fast, at det er religionsfriheden, der er på spil.
Det sækulære danske samfund udviser mindre sans end godt er for hvad trosoverbevisning, trosfrihed og trosfællesskab betyder for mange. Den manglende sans – og respekt afspejler sig her og andre sager. Vi vil gerne opfordre til, at religionsfrihed bliver taget alvorligt og bliver lagt til grund for at afvise forslaget.
Så må vi og andre arbejde for at skabe forståelse for hvor væsentlig friheden er til at leve
efter sin trosoverbevisning. Meget mere kan siges om det. Vores generalsekretær skrev
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forleden at børn har ret til en forankret fremtid. Læs hans gode indlæg på vores hjemmeside.
c. Antisemitisme
Antisemitisme findes i forskellige grupper i Danmark og kommer til udtryk på forskellige
måder, fra handlinger til hadtale på nettet. Det er seks år siden, Dan Uzan blev dræbt
foran synagogen i Krystalgade. Heller ikke det seneste år er vi sluppet for hærværk mod
jødiske grave. For tre uger siden begik nogen hærværk mod en jødisk begravelsesplads i
Aalborg.
Derfor lever vores jødiske medborgere i bekymring og frygt. Derfor vil jeg sige det samme
som for et år siden: Vi skal modarbejde antisemitisme på de måder, vi kan, og der hvor
den er. Vi skal modsige den, der hvor den er. Vi tager afstand fra antisemitisme.

Samarbejde
Israelsmissionen samarbejder vidt og bredt med andre om vores mission. Vi er en lille organisation, og sammen med andre kan vi udrette mere. Lad mig nævne tre ud af de adskillige, der er.
Der er en særlig grund til at fremhæve samarbejdet med Israelsmissions Unge i år. Israelsmissions Unge er nemlig for nylig fyldt 25 år – og det gør samarbejdet mellem os derfor
også.
Vi havde været fattige i Israelsmissionen uden jer i Israelsmissionens Unge. I gør os rige sammen - på fællesskab om arbejdet og visionerne, og rig på idéudvikling og inddragelse
af mange, mange unge mennesker gennem årene. Mange aktive i Israelsmissionen begyndte i IU.
IU – tillykke med de 25 år og tak for samarbejdet. Vi vil gerne fortsætte sammen med jer.
Israelsmissionen har kontor på TORVET i Aarhus, og her er vi sammen med gode naboer
i form af både Menighedsfakultetet og Promissio. Torvet er en bygning og et samarbejde.
Inden længe har vi boet og arbejdet sammen om administration og idéudveksling og andet
godt i 10 år. Vi er glade for samarbejdet og interesserede i at tænke videre om hvad vi
mere kan gøre sammen.
Coronaepidemien har sat mangt og meget på pause. For eksempel at kunne invitere unge
studerende fra Israel med på KFS’ påskelejr, i samarbejde med KFS. Vores partnerskab
med den israelske studenterbevægelse af messianske jøder og kristne arabere er en af
glæderne i vores arbejde. Det er så naturligt at arbejde sammen med det danske studenterarbejde KFS om det partnerskab med den israelske bevægelse. Måske kunne vi finde
flere ting at arbejde sammen om, når verden åbner sig igen efter epidemien.
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LCJE – vores internationale missionsnetværk
Internationale netværk er en gave at være med i, for missionsorganisationer som os. Netværk er mødested for mennesker og ideer og erfaringer. Der opstår nye muligheder når
man mødes. Israelsmissionen er med i LCJE, et internationalt netværk af organisationer,
der arbejder med mission til det jødiske folk. Vores generalsekretær Arne er koordinator
for LCJE i Europa. Hans forgænger som generalsekretær, Bodil Skjøtt, er medlem af
LCJE’s øverste ledelse. Vi bidrager og vi får tilbage.

Arbejdet i Israel
Vores arbejde i Israel har foregået på coronaepidemiens vilkår. Elisabeth og David Serner,
vores præstepar i Jerusalem, har vist både udholdenhed og trofasthed i arbejdet, som har
været så anderledes i lang tid. Familien Serner har boet i Israel siden 2014, og deres erfaring og netværk har været gode forudsætninger for, at de kunne tænke konstruktivt om
hvad der så er muligt, når så meget ikke kan lade sig gøre på grund af pandemien. Jeg er
glad for at kunne fortælle, at kontrakten med David og Elisabeth er forlænget til 2024. Arne
fortæller mere om deres arbejde i sin beretning om lidt, og lige derefter fortæller David os
om den messianske bevægelse i Israel.
Den danske kirke i Jerusalem er dansk folkekirke i israelsk kontekst. Kirken er der for danskerne, og den er der for den israelske kontekst og israelerne, som vil møde den.
Vi vil gerne styrke arbejdet i Israel. Vi arbejder på at kunne sende seniorvolontører til Israel
når det bliver muligt efter pandemien. Vi vil gerne ansætte en medarbejder mere på fuld tid
i Jerusalem, når vi får mulighed for det.
Året har været begivenhedsrigt i Immanuelkirken i Jaffo ved Tel Aviv. Vi ønsker fortsat at
være aktivt med i arbejdet i Tel Aviv, selvom der ikke for tiden er danske medarbejdere udsendt. Den norske Israelsmission og missionsorganisationer fra Finland, Sverige, Tyskland
og USA står bag arbejdet. Der er udsigt til at samarbejdsstrukturen mellem partnerne vil
blive ændret. Arne uddyber situationen i sin beretning om lidt.

Registrering i Israel og vedtægter
Vi besluttede i september at arbejde for at blive registreret som organisation, NGO, i Israel. Det har i mange år været muligt at være tilstede uden at vi var registreret som organisation i landet, men vi finder, at der vil være nogle fordele ved at være registreret i landet.
Det er anledningen til at vi tog vores engelske navn op til overvejelse. Det engelske navn
indgår i vores vedtægter, paragraf 1. Vi foreslår en navneændring på engelsk til Danish
Church Ministry to Israel.

Økonomien og årsregnskabet for 2020
Vi er kommet igennem et økonomisk udfordrende år. Vi har mærket, at møder har været
aflyst og kontakten med vores bagland og potentielt nye venner ikke har været så tæt som
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den ellers ville have været. I dét lys er vi taknemmelige over at vores givere har været trofaste!
De finansielle indtægter betyder en god del for at vi kom godt ud af regnskabsåret. Vores
generalsekretær uddyber tallene i sin beretning.

Valg og Landsstyret
Ved sidste årsmøde tog vi afsked med Jørgen Hedager Nielsen, uden at have fundet hans
afløser til hans post, som er en af de tre poster, Landsstyret selv vælger personen til. Det
er godt at kunne berette, at det lykkedes. Jan Vogt Hansen fra Esbjerg er trådt ind i Landsstyret, og det er vi glade for. Jan er økonomichef og HR-chef til daglig. Han har før været i
bestyrelsesarbejde, og han kommer med meget erfaring og viden om økonomi og organisation og ledelse.
Jakob Wilms Nielsens og Jeppe Ladegaards valgperioder udløber i år.
Jakob Wilms Nielsen er valgt af årsmødet. Jakob stiller op til en ny periode.
Jeppe Ladegaard er valgt af Landsstyret efter indstilling fra IU, og han stiller også op til en
ny periode.
Der er ikke kommet flere kandidater til valget ved årsmødet. Valget til Landsstyret er dermed afklaret.
Landsstyret består 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
Jan Vogt Hansen

Medarbejdere
For få år siden valgte vi at ansætte en fuldtidsmedarbejder mere i Danmark. Det var en
satsning. Det har vi ikke fortrudt. Julie Kajgaard blev ansat og hendes indsats har styrket
vores kontaktflader i Danmark. Også her har coronaepidemien begrænset den vækst der
var i gang. Men vi ønsker at fortsætte den satsning i Danmark, også efter Julies kontraktperiode. Vi håber at vore venner vil være med til at gøre det økonomisk muligt.
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Tak
Tak for jeres støtte og engagement i Israelsmissionens arbejde. Forrige år tog vi - i det
små – fat på at dele evangeliet med jøder i Danmark. Det var en lille begyndelse, men det
arbejde er her endnu. Coronatiden har gjort det mere besværligt. Men arbejdet her og andre steder er her endnu. 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. Tak for jeres lydhørhed nu.
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