
BED MED 
Inspiration til bøn for det

jødiske folk og
Israelsmissionens arbejde i

2022

"Jeg beder af hele mit
hjerte til Gud om at

jøderne må blive frelst"

Romerbrevet 10,1

FREDAG

Bibelselskabet
Bibelbutikken i Tel Aviv 

og leder Andy Ball
Kontoret i Jerusalem og 

daglig leder Victor Kalisher
 

Ebenezer-hjemmet
Beboerne på hjemmet
Leder Johnny Khoury

Medarbejdere
 - både lokale og volontører
Kontakten til lokalområdet

Covid-situationen

LØRDAG

Caspari Center
Uddannelse af messianske ledere

David Serners nye bog om den
messianske bevægelse

Ansættelsen af og 
opstarten for ny leder

 

Jews for Jesus
Evangelisation blandt 

jøder og israelere
Events og diakonalt arbejde

SØNDAG

Arbejdet i Danmark
 

Israelsmissionens bestyrelse 
Møder og arrangementer 

rundt om i landet
Informationsarbejdet, magasinet,

hjemmesiden og podcast
Frivillige i vores genbrugsbutikker

 

Sekretariatet
 

Ansættelsen af og opstarten 
for ny generalsekretær

Medarbejdere Kirsten Lang, 
Maria Risbjerg og Kasper Bergholt

Israelsmissionens Unge og
medarbejdere Kent Rasmussen,

Mark Dideriksen og Kristina Wedel

Kontakt

kontor@israel.dk

israel.dk

Telefon: 7190 1885



MANDAG

Jerusalem
Arbejdet ud fra Den Danske Kirke
Familien Serner: David, Elisabeth,

Naomi og Nathanael
Kontakten til lokale i området
Volontører og missionspiloter 

ONSDAG

Immanuelkirken i Jaffo
Kirkens engelsktalende og
hebraisktalende menighed

Sahar og Paul, der er med til at
lede menigheden

Menighedsrådet og de ansatte
De mennesker, der kommer forbi

til "åben kirke"
Kontakten til lokalområdet 

Koncerter og events 

TORSDAG

Arbejdet i København
Jøder i Danmark - tak for, 

at de stadig er her
Frihed fra antisemitisme

At jøder må opleve fylde, fred og
hjemstavn i Messiastroen

At jøder må bidrage 
passioneret til kirken

Messianske jøder i Danmark
Dialogmedarbejder Mads Bjørn

Jeg ved, at Gud ikke
har glemt de danske
jøder, og jeg glæder

mig over at få lov til at
skabe rum for samtaler

og møder, hvor flere
perspektiver på Jesus

kan åbne sig op.

TIRSDAG

Musalaha: Forsoning
Forsoning mellem israelere 

og palæstinensere
Sommerlejre

Arbejdet blandt arabiske kvinder
Leder Daniel Munayer

 

Studenterarbejdet FCSI
Studentergrupperne 

Fælles lejre for arabere, jøder 
og internationale

Åbenhed og frimodighed 
blandt de studerende

Leder Rasha Saba

"Tak fordi du beder for os
og for det jødiske folk."

- David Serner, præst i Den Danske Kirke i Jerusalem

Mads Bjørn Thuren,
dialogmedarbejder i København


