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Årsberetning for Den Danske Israelsmission 
2021 
 

Årsmøde på TORVET, Aarhus, den 26. marts 2022 

 

Introduktion  

 

Når vi kommer sammen til årsmøde, ankommer vi i en forventning om, at det bliver en 
festlig dag. I hvert fald har jeg det sådan. Mens man skriver beretning går tankerne – mon 
de og de kommer? Det bliver dejligt at se dem. Det bliver en glæde at fortælle om vores 
arbejde. At høre jeres spørgsmål og kommentarer. Jeg er spændt og jeg glæder mig. 
Sådan har alle medarbejderne og hele landsstyret det også. Og ja, I kom! 

Hvor er det rart at se jer i fuld figur! Ansigter med krop, og vi kan sidde ved siden af 
hinanden på stolerækker.  

Velkommen tilbage igen til alt det. Det er dejligt, at I kunne komme. Vi er glade for, at vi 
kunne invitere. Tak fordi I tog rejsen. Fællesskabet er samlet. Fra Jerusalem, fra 
København og fra andre steder. Det er ikke bare dejligt at kunne se jer, det er festligt at 
kunne være sammen med jer!  

Vi mindes og vi beder 

 

At mindes de venner, som vi har mistet siden sidste årsmøde minder også om de lange 
perspektiver. Missionsarbejde ser altid fremad, og den er samtidig gammel og kan trække 
på erfaringer fra en lang historie. Vi vil mindes de venner, vi har mistet siden sidste år.  

I år vil jeg gerne føje noget til. Vi beder. Vi har krig i Europa og millioner af flygtninge fra 
Ukraine. Millioner af ukrainere frygter for deres liv og for fremtiden. Blandt dem også 
Jesustroende ukrainske jøder. De har mistet freden i deres land. Det er kun otte år siden, 
nogle af os mødte mange af dem ved en konference i Kyev.  

Lad os bede for de ukrainske jøder og Jesus-troende jøder, der frygter for deres liv. Lad os 
ære de israelsmissionsvenner, vi har mistet det seneste år. Æret være deres minde.  

Tak skal I have. 
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Taknemmelighed  

 

Sammen med resten af verden har Israelsmissionens arbejde og medarbejdere været 
igennem to corona-år. Som David Serner, præsten i Jerusalem, skrev i første sætning af 
sin seneste årsrapport: sikken-et-år! Og vi kan alle sammen i missionen svare: ja, dét har 
du ret i!  

Vi er taknemmelige for at meget lykkedes alligevel – medarbejdere, der holdt ud indtil de 
kunne komme ud i lyset igen efter restriktioner, medarbejdere, der ikke gav op selvom de 
løb ind i besværligheder eller i aflysninger, venner, der fortsatte med at give gaver selvom 
vi havde færre historier at fortælle.  

Vi er taknemmelige for, at vi kan mødes igen. 

Ifølge programmet begyndte årsmødet her kl. 9, mens årsfesten begynder kl. 14. Sådan 
skelner vi mellem rundstykkerne og det vedtægtsbestemte om formiddagen og det festlige 
program om eftermiddagen, som tager sig forskelligt ud fra år til år. I år med 
afskedsreception for Arne. 

Men lad mig slå et slag for det perspektiv, at festen faktisk begyndte kl. 9 over 
rundstykkerne. For da trådte fællesskabet om Israelsmissionen sammen. Det fællesskab, 
som er et arbejdsfællesskab, et bønsfællesskab og et støtte-fællesskab. Det fællesskab, 
som til daglig bor og beder og arbejder mange steder i Herning, Randers, Aarhus og 
Jerusalem og København og hvor vi ellers bor. Sammen er vi fællesskabet om den danske 
Israelsmission. Sammen beder vi, sender vi og går vi.  

Når et fællesskab samles og har grund til taknemmelighed, så er det en fest. 
Taknemmelighed skaber fest. I Israelsmissionen har vi grunde til at være taknemmelige.  

Også i en organisation af vores størrelse er der en myriade af ting at fortælle fra det 
seneste års arbejde. Jeg har valgt nogle få ting ud af myriaderne. Andre ting kommer 
Kirsten ind på i generalsekretærens beretning. I må spørge om det hele bagefter – både 
det I har hørt om og det, der ikke er nævnt. 

 

Arbejdet i Danmark 
 

a. Bøn 

Jeg beder af hele mit hjerte til Gud om, at jøderne må blive frelst. Skriver Paulus i 
romerbrevet 10,1, i 2020-udgaven. 
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Bøn og mission kan ikke skilles ad, og derfor skal vi sætte dem sammen. Derfor begynder 
jeg beretningen om hvad der er sket i missionsarbejdet i Danmark med at gøre 
opmærksom på bøn. Bøn for arbejdet i Israel og for arbejdet i Danmark. 

”Det er enormt vigtigt at samle nogle mennesker, som vil være med til at bede for arbejdet 
i København.” Sådan skrev vores netværksmedarbejder Julie Kajgaard i en rapport til 
Landsstyret sidste efterår.  

I Aarhus har vi en bedegruppe, som mødes jævnligt. København har også fået en gruppe.  

Vores medarbejder Mads Bjørn fortalte for nylig, at ”Særligt opmuntrende er det at 
bedegruppen er kommet op at stå. Hver tredje mandag mødes vi og beder for jødernes 
trivsel, tro og kirke i Bethlehemskirken. Her er vi en tværkirkelig flok fra Mosaik, Frelsens 
Hær og Dansk Oase - og når man beder for et så forskelligt folk som jøderne måtte vi 
næsten være lidt brogede!” 

Vil I ikke også være med, jer der ikke er med i en gruppe? Vi vil gerne have flere 
bedegrupper. De må gerne være brogede som i København, men de behøver ikke være 
det.  

Snak med Kirsten eller Maria eller en anden i dag. Tag bedefoldere med hjem.  

Bedeemner: brug folderen, brug nyhedsbreve, magasinet eller kontakt os for at få 
bedeemner.  

Tak for jeres forbøn, uanset om I beder for arbejdet hjemme hos jer selv, eller I også er 
med i en bedegruppe. 

Tak fordi I beder for alt vores arbejde og for præstefamilien i Jerusalem, David og 
Elisabeth og deres børn Nathanael og Naomi.  

 

b. Mission  

”Når det gælder vores arbejde i Danmark, er der to ben, vi det seneste år har forsøgt at gå 
på. Det ene ben går på direkte samtale med jøder. Det andet ben handler om at skabe 
fællesskab for folk, der har et hjerte for jøderne i Danmark.” 

Sådan lyder Julie Kajgaards beskrivelse af vores missionsarbejde blandt jøder i Danmark.  

For to år siden ansatte vi nemlig Mads Bjørn Thuren som dialogmedarbejder i København. 
Mads Bjørn er teologistuderende og ansat syv t/u.  

Mads Bjørn er ansat i København i en lille deltidsstilling. Hans arbejde er stadig en 
begyndelse. At bane nye veje her i 2020’erne og være den første der går på dem. Men 
visionen er stor, og også de små skridt er lærerige og vigtige. Hans opfordring til os er er 
”Bed gerne for åbne hjerter, for mig, for kirkernes åbenhed, for rabbinatet.” 
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Set udefra er det en lille satsning. Men set indefra er den fuld af læring og nye indsigter og 
vigtige overvejelser – og visioner.  

Brug dagen til at snakke med Mads Bjørn og høre mere.  

Der er også blevet arbejdet på at skabe fællesskaber for folk, der har et hjerte for jøderne i 
Danmark. Både i København og Aarhus er der folk, der mødes til sabbatsmåltid.  

Lad mig også nævne, at på vores hjemmeside israel.dk er der en side om jøders fortælling 
om deres trosrejse - https://israel.dk/trosrejser/  

 

 

c. Netværk 

Missionsarbejdet er netværksarbejde! Vi har i tre år haft en særlig satsning på netværk, i 
form af Julie Kajgaards ansættelse. Selvom den udløb ved årsskiftet fortsætter vi med at 
tænke på netværk.  

Enhver mission og enhver missionær har brug for fællesskaber, der vil have relationer til 
dem, præget af praktisk kærlighed. Det praktiske kommer til udtryk på tre måder – at 
sende, at gå og at støtte. 

Vi har – sammen med jer - sendt familien Serner til Israel og Mads Bjørn til København. 
De har ladet sig sende, dvs. de er gået ud i mission. Nu har de brug for at 
Israelsmissionens fællesskab af medarbejdere og bagland og landsstyre støtter dem, med 
praktisk kærlighed af forskellig slags, afhængig af sted og situation.    

I København vil praktisk kærlighed ikke mindst komme til udtryk gennem netværk om 
missionsarbejdet. Vi har brug for – Mads Bjørn har brug for – at der bliver dannet et 
netværk af mennesker, fællesskaber og kirker omkring ham og hans arbejde. 

Også et andet netværksaspekt vil jeg nævne. Vi har et koncept i støbeskeen, som vi 
kalder seniorhøjskole. Vi håber, det kan sættes i værk næste år. Tanken fra min side med 
de få ord er at gøre jer så nysgerrige, at I, der er seniorer, deltager i Sten og Ann-Maris 
seminar i eftermiddag om at være senior i Guds mission.   

   

d. Handlingsplan mod antisemitisme  

At arbejde i Danmark er at arbejde i et samfund, hvor antisemitismen vokser. Vi glæder os 
over at Danmark i januar fik en handlingsplan mod antisemitisme. Derfor hører det med til 
vores arbejde at tale imod antisemitisme og bakke op om det jødiske samfund. Jeg tænker 
sommetider, at det er én ting at lægge afstand til antisemitisme i visse muslimske kredse 
og i nynazistiske grupper. Det er anderledes svært for det danske samfund at lægge 
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afstand til antisemitiske træk i mainstream kulturen, som sommetider viser sig i debatten 
om drengeomskæring.  

 

Arbejdet i Israel 

 

a. Arbejdet i Jerusalem 

Vores arbejde i Israel foregik for andet år i træk på coronaepidemiens vilkår. Også sidste 
år fik familien Serner det bedst mulige ud af de vilkår dagligdagen gav. Kirsten giver flere 
glimt i arbejdsberetningen om lidt.  

Jeg vil gerne særligt nævne et meget omfattende projekt, som David i flere år har stået for, 
nemlig en metodisk undersøgelse af messiansk jødiske menigheder i Israel.  

I slutningen af 1990’erne gennemførte to medarbejdere i Israelsmissionen sådan en 
undersøgelse. Kai Kjær-Hansen og Bodil Skjøtt, og de udgav deres materiale i en bog i 
1999. 

Nu har en medarbejder i Israelsmissionen igen undersøgt de messianske menigheder i 
Israel. Omkring 20 år senere. Denne gang David Serner. 

Det er der – igen - kommet en omfattende bog ud af. Der kommer også både en kortere 
bog og endnu mere materiale.   

Sammen med en kollega på Caspari Centre, Alec, har David udgivet ”Jesus-troende 
israelere: en undersøgelse af messianske fællesskaber.  (Jesus-Believing Israelis: 
Exploring Messianic Fellowships) 

Lad mig give jer et glimt fra en af anmeldelserne, som trækker tråden fra Kais og Bodils 
arbejde frem til David Serners og Alec Goldbergs bog: ”Serner og Goldbergs 2021-
undersøgelse har opnået meget mere end blot at opdatere det foregående arbejde. De har 
gravet dybere, undersøgt bredere og velovervejet reflekteret over de messianske jøders 
situation i Israel i lyset af de tidligere resultater, betydelig vækst over 20 år, og de 
nuværende udfordringer og muligheder over for messianske jøder.” 

Jeg er stolt over, at Israelsmissionen gennem Davids meget store indsats er med til at 
bidrage med grundig og gedigen viden om den messianske bevægelse.  

Hjertelig tillykke, David. Vi er stolte over det arbejde, du har gjort.  

Der er også andre bogudgivelser at fortælle om, og det gør Kirsten i arbejdsberetningen 
om lidt. 
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b. Arbejdet i Tel Aviv 

I Immanuelkirken i Jaffo har året har været præget af at der mangler en fast præst i kirken 
i øjeblikket. Der bliver arbejdet på at finde et norsk præstepar til kirken, og det er det 
vigtigste næste skridt, der skal tages. Partnerskabet med den norske israelsmission og 
andre har ændret struktur. Arne har givet formandsposten videre til den norske 
israelsmission.  

 

c. Andre partnere i Israel 

Vi er engageret andre steder i Israel, og Kirsten fortæller mere i arbejdsberetningen om 
lidt. 

Samarbejde 
 

a. IU 

Israelsmissionens Unge er suverænt vores tætteste samarbejdspartner, og sætter stor pris 
på samarbejdet med IU til daglig og på at være værter for festen i dag sammen med jer. 
Israelsmissionen kan ikke i længden leve uden Israelsmissionens Unge. Fornylig var 
bestyrelser og medarbejdere fra både DIM og IU samlet for første gang efter coronaårene. 
Det var meget tydeligt, at der var mange gode muligheder at arbejde videre med.  

b. Torvet – 10 år 

TORVET hvor vi er i dag, fejrede 10 års jubilæum for et par uger siden. I det lange 
perspektiv er der slet ingen tvivl om at TORVET var et godt sted for os at flytte ind for 10 
år siden. Det var godt, vi gjorde det. Vi synes ikke, vi er færdige med at udforske 
mulighederne på TORVET. 

c. LCJE – vores internationale missionsnetværk 

Internationale netværk er en gave at være med. Vi fortsætter med at modtage fra 
netværket og vi fortsatte med at give til LCJE i 2021. Blandt andet gennem Arnes opgaver 
i LCJE i Europa.  

 

Medarbejdere 

 

Siden sidste årsmøde har vi måttet sige farvel til to meget centrale medarbejdere. Julie 
Kajgaards projektstilling udløb ved årsskiftet. Julie nåede at gå nye veje i arbejdet selvom 
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coronaen påvirkede to af hendes tre arbejdsår. Ikke mindst har hun været med til at løbe 
vores arbejde i København i gang. 

Arne Pedersen tog imod et godt jobtilbud i Dansk Oase i januar, og der begyndte han 1. 
marts. Arnes 10 års solide bidrag til Israelsmissionens arbejde har været meget væsentligt 
for os. Både de seks år med kommunikation og de fire år som generalsekretær.  

Vi siger tak til Arne ved receptionen ved frokosttid.  

Men andre er kommet ombord. Sidste efterår blev teologistuderende Kasper Bergholt 
ansat med nogle få ugentlige timer, og her i foråret er han ansat 25 timer om ugen. Han og 
Mads Bjørn er gået i samarbejdet om diverse spændende tiltag, som vi kan berette om 
næste år.  

Kirsten fortæller mere om medarbejdere i sin beretning om lidt. Vi er glade for vores 
dygtige medarbejdere. 

Israelsmissionens økonomi 

 

Israelsmissionen lever af vennernes økonomiske støtte. For uden vennernes støtte var vi 
her ganske enkelt ikke. Israelsmissionens økonomiske muligheder består desuden af 
midler fra en stor arv, en ven efterlod os for en hel del år siden. Uden de midler, som er 
investeret, ville vores arbejde ikke have den volumen det har. Vi havde ikke kunnet 
investere i de muligheder, det giver at indgå i missionsfællesskabet her på TORVET. Vi 
havde heller ikke kunnet købe en lejlighed til præstefamilien i Jerusalem eller haft en 
ekstra projektmedarbejder i nogle år.  

Tilsammen giver gaveindtægter, indtægter fra genbrug og afkast af den investerede arv os 
det økonomiske råderum, vi har. Det ønsker vi skal fortsætte sådan.  

Udbytte af investeringer er som bekendt en foranderlig størrelse, der går op og ned. I 
mange år har de investerede midler givet store afkast, som vi kunne bruge i arbejdet. 

Sådan er det ikke nu, og udsigten for de kommende år er, at vi ikke kan forvente samme 
afkast. Det betyder at vi ikke længere kan trække så mange midler ind fra udbyttet af 
arven, som vi har kunnet i nogle år. Landsstyret har besluttet den overordnede politik, at  

”fastholde arvepuljens størrelse på ikke mindre end 6mkr gennem investering i aktier via 
investeringsaftaler under hensyntagen til Israelsmissionens risikovillighed, med et 
langsigtet investeringsperspektiv.  

Evt. afkast på aktieinvesteringer skal bruges til organisationens formål, enten ved støtte til 
den daglige drift eller til projekter.” 
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Så er der gaveindtægter. De seneste to år har coronaen præget vores muligheder for at 
mødes med mennesker og samle gaver ind. Det kan vi se på vores gaveindtægter.  

Kirsten giver detaljer om vores årsregnskab for 2021 senere. 

Israelsmissionen vil mission! Landsstyret vil arbejde for en langsigtet økonomi, der også 
fremover gør det muligt at være i mission og samle venner om israelsmission, med støtte 
og engagement.  

 

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.  

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

Tak for jeres lydhørhed nu.  

 

Krista Rosenlund Bellows 

 


