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Arbejdsberetning for 2021  

v/ afgående generalsekretær Arne Pedersen og konstitueret generalsekretær Kirsten Lang 
  
2021 har været et spændende og givende år i Den Danske Israelsmission. Vi har brugt året på at 
tage del i Guds mission til det jødiske folk. Det har vi gjort på mange forskellige måder for at nå 
mange forskellige grupper. I denne arbejdsberetning vil jeg fortælle mere om de forskellige grene, vi 
er engageret i.   
  
Også i 2021 har vi været præget af COVID-19. Vores møder og undervisningsarrangementer rundt i 
Danmark er blevet aflyst, vores aktiviteter i Den Danske Kirke i Jerusalem har næsten stået stille, og 
vores partnere i Israel har været præget på forskellige måder af situationen. Men Corona har været 
et vilkår, vi har været nødt til at navigere i – ligesom alle andre. 
 
Ved indgangen til 2021 afsluttede vi et årti, det er værd at se tilbage på med taknemmelighed. En af 
de mest markante begivenheder i årtiet der er gået, har været flytningen fra Christiansfeld til 
Aarhus. Det har betydet meget for både vores måde at arbejde på, men også i forhold til ansættelse 
af særligt studentermedarbejdere. Over de seneste 10 år er det også på mange måder lykkedes at 
gennemføre et generationsskifte i både landsstyre og på sekretariatet. Derudover er det værd at 
glæde sig over, at mere end 50 unge har været sendt ud som Missionspiloter gennem de sidste 10 
år for at blive udfordret på spørgsmålet: Hvad er min plads i Guds mission? Der er meget at takke 
for, når vi ser tilbage! 
  
Den Danske Kirke i Jerusalem  
Præsteparret i Den Danske Kirke i Jerusalem hedder stadig Elisabeth og David Serner. 
Israel har været under restriktioner, som vi også kender det her i Danmark – bare en hel del 
hårdere. Derfor har det også været svært at lave opsøgende arbejde og afholde gudstjenester.  
2021 var endnu et år uden både missionspiloter og andre volontører, så Elisabeth og David har 
kunnet se lidt mere mod de lokale, end de normalt har mulighed for. 
Der har været afholdt gudstjeneste i forbindelse med påske, og ellers har David lavet andre kirkelige 
arrangementer i løbet af året.  
 
Den anden del af Davids arbejde på Caspari Center har naturligt nok fyldt en del i 2021. Konkret 
handler det om, at David har arbejdet på en bog, der har været undervejs de seneste tre år. Bogen 
er i skrivende stund udkommet, og det glæder vi os over. Helt kort er bogen en undersøgelse af den 
messianske bevægelse i Israel og en opfølgning på en undersøgelse, der blev lavet for 20 år siden af 
Bodil Skjøtt og Kai Kjær-Hansen. Det er en virkelig flot bog, som allerede har fået mange fine 
anbefalinger. 
   
Immanuelkirken i Jaffo  
De mennesker der er tilknyttet Immanuelkirken, har været en del præsteudskiftninger igennem de 
senere år, og 2021 var desværre ikke anderledes. Robert Roegner, som var midlertidig præst i 
kirken, blev nødt til at rejse hjem til USA grundet private omstændigheder. Her blev han så også syg, 
så han ikke kunne komme tilbage igen. Derfor blev ledelsen af kirken og gudstjenester givet til to af 
menighedens medlemmer, Sahar Sadlovsky og Paul Greenham, som har ledt kirken sammen i nogle 
måneder.  
Nu er vi så i gang med at arbejde med, hvordan fremtiden for kirken kan se ud. Vi arbejder med 
strategi og organisationsstruktur for samarbejdet i kirken. Det skal nok blive godt og vi er stadig 
meget dedikerede til arbejdet i kirken. Herudover arbejder Den Norske Israelsmission på at finde en 
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permanent præst til stillingen. Indtil der kommer en permanent løsning, er en norsk præst udsendt 
til kirken sammen med et finsk par, som tidligere har været i kirken. 
 
 
Caspari Center  
Som jeg har tidligere har nævnt, har David færdiggjort sin bog omkring den messianske bevægelse. 
Herudover er David også fortsat leder af de internationale kurser. Casparis nuværende leder, 
Elisabeth Levy, går på pension fra maj måned, og bestyrelsen for Caspari arbejder lige nu på at finde 
en afløser. 
  
Studenterarbejdet  
Studenterarbejdet har naturligvis også været påvirket af pandemien. Der har ikke været studerende 
på studiestederne, men mange har mødtes online som vi også kender det fra Danmark. 
Studenterarbejdet i Israel har oplevet en øget interesse for deres arrangementer, og de vurderer, at 
det kan skyldes den anonymitet, som også følger med at gå fra fysiske møder til online. Det betyder, 
at en del unge mennesker, der ellers ikke ville deltage i organisationens arrangementer, har kunnet 
været med, og det glæder Rasha Saba, som er leder af arbejdet. Men hun glæder sig nu også til, at 
de kan mødes fysisk igen.  
  
Andre relationer i Israel  
Vi har fortsat gode relationer til både det israelske og det palæstinensiske bibelselskab i Israel. Det 
er stadig et arbejde, vi finder meningsfuldt at støtte. Noget, der har fyldt i deres arbejde i 2021, har 
været udviklingen af forskelligt bibelmateriale til børn og unge, der har som formål at styrke troen 
hos børnene i de jesustroende jødiske familier i Israel.  
Relationen til Ebenezerhjemmet er også noget, der fortsat fylder hos os. Vi samler ind til hjemmet, 
som stadig udfylder en vigtig rolle i både det israelske samfund og for den Jesus-troende del af 
befolkningen. Hjemmet har, ligesom de danske plejehjem, været hårdt ramt af coronanedlukninger, 
og det har ikke været nemt at være hverken ansatte eller beboere i år 2021, men vi oplever en stab 
af medarbejdere, der gør deres allerbedste for at skabe gode forhold på hjemmet for beboerne på 
trods af situationen.  
  
Forsoningsarbejdet  
Forsoningsarbejdet er vi stadig engageret i gennem Musalaha. Vi samler ind til deres sommerlejre 
for børn på begge sider af konflikten, hvor børnene kan mødes og opleve dem på den anden side. 
Udover vores indsamlinger til sommerlejrene, søger vi støtte fra CKU, Center for Kirkeligt 
Udviklingsarbejde, til et længerevarende projekt, hvor vi arbejder for forsoning mellem voksne på 
begge sider af konflikten. I dette projekt, og i vores samarbejde med Musalaha og CKU generelt, har 
vi fundet det særligt frugtbart at fokusere på tros- og religionsfrihed i de seneste år. Dels fordi det 
giver enormt god mening i forbindelse med forsoningsarbejde at arbejde med netop dette emne, 
men også fordi det giver os mulighed for at søge midler lidt bredere. Lige nu er Musalaha i gang med 
at færdiggøre anden fase af (forhåbentligt) tre faser af vores igangværende samarbejdsprojekt. Her 
bliver mennesker på begge sider af konflikten uddannet til at blive klogere på og erfare religions- og 
trosfrihed på egen krop, og tanken er, at de, når de vender tilbage til deres lokalsamfund, kan blive 
forandringsagenter der vil være med til at ændre det traditionelle perspektiv der er på ’den anden 
side’. Herudover forsøgte vi os i 2021 med at ansøge EU om midler for at støtte Musalahas arbejde, 
hvilket desværre ikke lykkedes, men vi er blevet en del erfaringer rigere. 
  
Sekretariatet i Aarhus  
2019 var et anderledes år, og det samme blev 2020, idet Kirsten Lang gik på barsel. Heldigvis stod 
en kompetent afløser klar. Maria Strøm, som har været ansat som studentermedarbejder siden 



 
TORVET, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N 

 
2016, tog en pause fra studiet og blev barselsvikar for Kirsten. Vi er utrolig taknemmelige for, at 
Maria trådte til. Herudover ansatte vi inden sommerferien Kasper Bergholt som bibelunderviser. I 
hele Israelsmissionens eksistens har der været en tradition for at tænke teologisk akademisk 
omkring de teologiske interesseområder, der er inden for Israelsmissionens sfære. Denne tænkning 
– og formidling – er blevet styrket med ansættelsen af Kasper. I skrivende stund tæller sekretariatet 
Kirsten Lang, konstitueret generalsekretær, Maria Strøm, ansvarlig for kommunikation og 
fundraising, Kasper Bergholt, bibelunderviser. Ved årets udgang sagde vi farvel til Julie Kajgaard, 
som har været ansat som teologisk netværker siden januar 2019. Et af de gode øjeblikke i 2021 var 
også, da Julie udgav en lille pocketbog, der hedder ”Det er godt at hvile”. Vi håber at udgive flere 
pocketbøger i den nærmeste fremtid om forskellige emner indenfor Israelsmissionens 
interessesfære. For eksempel er Mads Bjørn Thuren og Kasper Bergholt lige nu i gang med en bog 
om jødiske bønner. Som sidebemærkning er det også værd at bemærke, at Kasper Bergholt udgav 
en bog i begyndelsen af 2022 med titlen ”Den salvede” på Forlaget Semper. Bogen handler om, 
historiske og teologiske perspektiver på Jesus som Israels messias. Den er bestemt et bekendtskab 
værd! 
 
Til sidst meldte Arne Pedersen i januar i år, at han sagde op som generalsekretær for at kunne 
begynde som leder i Børne- og Ungdomsoase. Arne har været en rigtig god, inspirerende og klog 
generalsekretær for Israelsmissionen, og vi savner ham allerede på kontoret.    
  
Mission i Danmark  
Mads Bjørn Thuren er fortsat ansat i København. Her deltager han i hebraiskundervisning i 
synagogen, er med i forskellige sammenhænge omkring synagogen, og så har han samlet en lille 
bedegruppe, som mødes ugentligt for at bede for særligt jøder i Danmark – og om at de må komme 
til at lære Jesus at kende. Herudover tager han også del i månedlige sabbatsmåltider hos en 
messiansk jødisk familie. Mads Bjørn føler, at han bliver mødt af en åbenhed fra både sekulære og 
religiøse jøder, der sætter pris på hans nysgerrighed. Vi er fortsat i pionérfasen i missionsarbejdet 
blandt jøder i København, men vi går i tro og tillid til, at det er en opgave vi er kaldet ind i.  
I Aarhus mødes vi også fortsat ugentligt til bøn og vi inviterer ind til sabbatsfejringer og jødiske 
højtider. 
 
Økonomi og regnskab 2021 
 
Også i 2021 mærkede vi baglandets opbakning til vores arbejde. Mange tak for det.  
 
I 2021 har vi samlet cirka 130.000 kr. mindre ind, end vi gjorde året før. Vi kan se i vores data, at 
der faktisk er lige så mange givere i 2021 som året før, og at der er givet flere gaver i løbet af året 
end i 2020. Til gengæld er hver gave i gennemsnit en smule lavere end i 2020.  
 
Derudover har vi ryddet op i vores gavebreve, hvilket også har resulteret i et fald, selvom langt de 
fleste med gavebreve fortsat har valgt fortsat at støtte vores arbejde, hvilket er meget glædeligt. Til 
sidst har vi oplevet en nedgang i indsamlingsgaverne fra møder og arrangementer på omkring 
20.000 kr. 
 
Tallene her viser, at vi altså ikke har haft sværere ved at få givere i løbet af året, men at de enkelte 
gaver har været mindre. Det kan skyldes mange ting, og COVID-19 spiller helt sikkert også en rolle 
her. Vores arbejde i Israel har stået meget mere stille, og der har været længere mellem 
succeshistorierne, som vi har kunnet skrive hjem om. Samtidig har vi ikke kunnet møde mennesker 
ansigt til ansigt og skabe brand for arbejdet på den måde.  
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Derudover har vi fået 250.000 kr. mindre i overskud fra genbrugsarbejdet end i 2020. Vores 
samlede indtægt ligger på omkring 1,7 millioner kr., mens vores udgifter ligger på 3,5 millioner 
kroner. Udgifterne er cirka 100.000 kroner højere end året før, og det betyder, at vi kommer ud af 
året 2021 med et driftsunderskud på omkring 1,8 millioner kroner, som landsstyret har besluttet at 
dække via arvekontoen. 
 
Vores finansielle indtægter i 2021 er på 1,3 mio kr., så vi har i alt mistet omkring 500.000 kr. i løbet 
af 2021.  
 
I landsstyret er det i år også blevet besluttet, at vi til næste år skal se på, hvordan vi kan slanke 
budgettet, så vi fortsat kan have den gode og stabile økonomi, der har været kendetegnende for 
vores organisation de sidste mange år. Hvad det kommer til at få af konsekvenser, må vi se på til 
efteråret.  
 
Som I kan høre, så har vi brug for trofaste venner af Israelsmissionen, som brænder for 
Israelsmissionens sag med hjertet og ønsker at bakke godt op økonomisk. Tak til jer her, der allerede 
gør det! 
  
Noget af det, vi drømmer om, er at starte en højskole op i Israel for mennesker over 50 år, der 
forhåbentligt her kan få Israelsmissionens sag helt ind under huden. Vi tror på, at Gud slet ikke er 
færdig med at bruge mennesker i hans mission, når de er over 50, og vi håber at kunne skabe 
fornyelse, indsigt og en brand for det jødiske folk hos de deltagere, der kommer afsted på højskolen. 
Projektet er stadig i støbeskeen, og der er ikke konkrete datoer for, hvornår vi sender første hold 
deltagere afsted, men mon ikke en højskole kan være med til at skabe opbakning, også økonomisk, 
for Israelsmissionens sag.  
 
En sidste konklusion er, at de afgørende indtægter til Israelsmissionen ligger på ret få hænder, og 
mange af jer, der støtter vores sag med store beløb, sidder her i rummet i dag. Jeg har bare lyst til at 
sige jer stor tak. I skal vide, at jeres gaver har stor betydning for, om Israelmissionen fortsat kan 
være økonomisk bæredygtig.  
 
Som det fremgår af regnskabet har vi fortsat brug for vores venners opbakning i arbejdet, og vi vil 
gerne benytte denne lejlighed til at takke alle jer der både støtter Israelsmissionens økonomisk og 
på andre måder for jeres medleven og generøsitet. Uden jer – ingen Israelsmission. Tak også for 
jeres fortsatte opbakning her i 2022.  
 
Israelsmissionens regnskab kan, som altid, rekvireres på sekretariatet eller læses på vores 
hjemmeside, israel.dk.  
 

 

 


