ÅRSMELDING 2016

Pyms oppdrag er å gjøre alle folkeslag til disipler
og å mobilisere Pinsebevegelsen til evangelisk og diakonal misjon
som formidler Guds kjærlighet og forkynner evangeliets kraft til frelse.

Pyms visjon

Forord
Pinsemisjon

I dag utgjør Pinsebevegelsen godt over 200 millioner
mennesker, og tar vi med alle pinsekarismatikere,
snakker vi om 600 millioner over hele verden. Det som
kjennetegner denne sammensatte bevegelsen, er først og
fremst at de har et tydelig ønske om å formidle evangeliet
i ord og handling til de som ennå ikke er kommet til tro
på Jesus Kristus.

Strategi

For å kunne være med og fullføre oppdraget på best
mulig måte, har Pym over et par år gjennomgått en
omfattende strategiprosess. Målet med prosessen er at
norsk pinsebevegelse skal være mest mulig effektiv i sitt
misjonsarbeid.

Medmenneskelighet

Det handler alltid om mennesker. Om engasjement
for menneskers åndelige, materielle og fysiske behov.
Om å møte disse med respekt, godhet og ekte
medmenneskelighet. Om det å bygge relasjoner som ikke
gjør dem avhengig av vår hjelp, men at vi bidrar til at de
selv finner en trygg grunn å bygge videre på.

Vellykket

Norsk pinsebevegelse har misjonsarbeid i 64 land. Når
individer, familier, kirker og samfunn utvikles og selv tar
ansvaret for å bringe evangeliet videre til andre, da har vi
lyktes med vårt oppdrag.

Bjørn Bjørnø
Generalsekretær
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Norsk pinsemisjon i 64 land

Amerika

Europa

Asia

Afrika

Peru • Paraguay • Bolivia • Argentina
• Brasil • Chile • Nicaragua • Honduras

Tyskland • Ukraina • Russland • Israel • Frankrike
• Hviterussland • Latvia • Litauen • Polen • Østerrike • Sveits
• Moldova • Romania • Estland • Spania • Tyrkia • Danmark
• Albania • Italia • Grønland • Bulgaria • Serbia • Georgia

Filippinene • India • Pakistan • Kina
• Kambodsja • Myanmar • Thailand
• Jordan • Afghanistan • Japan
• Singapore

Kenya • DR Kongo • Mosambik
• Swaziland • Sør-Afrika • Zimbabwe
• Niger • Uganda • Etiopia • Sør-Sudan
• Malawi • Somalia • Egypt • Burundi
• Den Sentralafrikanske republikk
• Tanzania • Botswana

Norad-finansiert
bistandsprosjekt

I tillegg har vi arbeid i andre områder som av sikkerhetsmessige grunner ikke oppgis her.
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I 2016 ga vi økonomisk støtte
og faglig hjelp til

13 bistandsprosjekter
i 7 land

Gjennom
13 bistandsprosjekter
bidrar vi
til å hjelpe over

i Afrika og Sør-Amerika.

61,6 % av de ansatte

7 av 10 av de direkte berørte

i bistandsprosjektene
er menn.

i bistandsprosjektene
er kvinner og jenter.

350.000

mennesker.
Skoleprosjektet
i Somaliland var vårt
største i 2016
med et budsjett på

Misjonsarbeidet er størst
i Afrika, spesielt i

3.484.001 NOK

Kenya og DR Kongo.

78,9 %

I 2016 var det

40 misjonærbarn
fordelt på
16 familier.

I 2016 var 80 misjonærer
utsendt fra norske pinsemenigheter
(49 kvinner og 31 menn).
29 til Europa, 16 til Amerika
18 til Asia og 17 til Afrika.
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I 2016 var det

av de frivillige som er engasjert
i bistandsprosjektene
er kvinner.

16 misjonærer

som pendlet
(6 kvinner og 10 menn).
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Fra suppekjøkken til

organisasjonsutvikling
Da
norske
pinsemisjonærer
først reiste ut på begynnelsen
av 1900-tallet, ønsket de å dele
evangeliet og hjelpe til med de
utfordringene de så rundt seg. Dette
har ført til at misjonsarbeidet opp
gjennom årene har vært veldig variert
med temaer som menighetsplanting
og evangelisering, oversetting av
litteratur og utvikling av skriftspråk,
styrking av helsetjenester, bygging og
drift av skoler, opplæring i jordbruk,
vannforsyning, og et bredt arbeid
rettet mot barn. I senere tid har
misjonsvirksomheten også vært med
på å dempe konflikt mellom parter og
skape stabilitet og forsoning der det
har vært nødvendig. Gjennom både
evangelisering og bistandsarbeid er
vi med å drive misjon med begge
hender.
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Temafokus
I 2016 har operasjonalisering og
implementering av ny strategi stått
i fokus, og man ønsker å ha følgende
satsinger for misjon i fremtiden: unådde,
kirkeplanting og ledertrening. Blant
bistandsprosjektene er det spesielt tre tema
Pym har fokus på: kvinner, skole og
organisasjonsutvikling.

Unådde

Kirkeplanting

Ledertrening

«Hver den som påkaller Herrens
navn, skal bli frelst. Men hvordan
kan de påkalle en de ikke tror på?
Hvordan kan de tro på en de ikke
har hørt om? Og hvordan kan
de høre uten at noen forkynner?»
Norsk pinsemisjon ønsker å ha et
høyt fokus på de som er unådde. I
2015 ble det etablert et landutvalg
for Nord-Afrika og Egypt, og i
2016 et for Tyrkia. Dette gjenspeiler
engasjementet for de unådde,
som gjerne finnes i de muslimske
områdene i verden.

Å reprodusere seg selv er en del av
kirkens «DNA». Norske pinsekirker
og misjonærer planter kirker i hele
verden; mest i rurale områder, men
også i urbane strøk. Europa er vår
nærmeste misjonsmark og har lenge
vært et satsingsområde for norsk
pinsemisjon. Fortsatt er mange
norske misjonærer med på å bygge
Guds rike her i vårt eget «nabolag».
I Tyskland har de vært med å plante
cirka 50 kirker siden 1980-tallet.
Det er spennende å følge med på
storbysatsingene i Paris og Bangkok,
hvor også kirkeplanting står sentralt.

Skal en lykkes med å nå de som
ennå ikke har hørt om Jesus og
plante nye kirker på nye steder, er det
avgjørende at noen går videre med
evangeliet. For at det skal lykkes, er
en avhengig av gode og strategiske
ledere – som igjen er i stand til å
trene andre. Det er blant annet
derfor vi ønsker å løfte frem en mer
gjennomgripende ledertrening. Like
mye som ren bibelundervisning bør
ledertreningen knyttes til en leders
personlige integritet, evne til å lede
på en inkluderende måte, ha en god
økonomisk forvalting og vise vilje til
å delegere ansvar til nye ledere.
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«Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.
Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på?
Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om?
Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?»
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Viktig arbeid for kvinner

Skole med læringsutbytte

Kvinner utgjør halve befolkningen i
verden, men er fortsatt en undertrykt
og uforløst ressurs i mange land. Pym
setter fokus på kvinners rettigheter
og levevilkår på flere måter. I
Kenya jobber vi for at kvinner skal
få muligheten til å bli økonomisk
uavhengige og at enker skal få bedre
levevilkår og rettigheter. 2016 var
også siste året for FPFK sitt viktige
prosjekt mot kjønnslemlestelse av
jenter i Kenya. I DR Kongo jobber
vi for å hjelpe kvinner som er utsatt
for seksuell vold. I Somaliland og
Mosambik jobber vi for at flere
jenter skal få gå på skole. Selv om
kultur og tradisjonelle rollemønstre
ofte er en utfordring, er det en rød
tråd i alle våre bistandsprosjekter
at kvinner skal sikres deltakelse og
medvirkning.

Selv om de aller fleste barn i verden
i dag går på skolen, er det mange
millioner som fortsatt ikke har
mulighet til det. Samtidig er det i flere
land så lav kvalitet i undervisningen
at elever har lite læringsutbytte selv
om de sitter på skolebenken hver
dag. I Pym jobber vi for at flere barn
skal få muligheten til å gå på skolen,
men også for at elever skal få enda
større læringsutbytte når de først
er der. God skolegang for alle er et
viktig bidrag til redusert fattigdom og
ulikheter, og mer velfungerende og
fredfulle samfunn. Pym har Noradstøttede skoleprosjekter i Mosambik,
Somaliland, Bolivia og DR Kongo
i tillegg til et førskolenettverk som
ledes fra Botswana.
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Organisasjonsutvikling
i våre partnerkirker
Vi støtter prosjekt som er med
på å forbedre våre partnerkirker
sin organisasjon, ledelse og
administrasjon. Dette er med på å
styrke kirkene ute til å bli enda bedre
aktører både i sitt menighetsarbeid
og i sitt diakonale arbeid. Det er
en langsiktig og bærekraftig måte
å hjelpe mennesker som trenger
det, ved at kirkene blir utrustet til i
større grad å selv kunne håndtere
utfordringer og behov de ser rundt
seg. I 2016 var organisasjonsutvikling
et viktig fokus i CELPA i DR Kongo,
FPFK i Kenya og IEAL i Mosambik.

I 2016 støttet
Pym barnehjelp

32 prosjekter

Pym Barnehjelp er en avdeling
under Pym som støtter barn i nød
og vanskelige situasjoner, fortrinnsvis
i fattige land eller steder rammet
av sosial urett og katastrofer. Pym
Barnehjelp gir nødhjelp ut fra
innkomne søknader og samarbeider

med lokale medarbeidere og
misjonærer. Søknadene omhandler
mat, klær, skole, sommerleirer,
evangelisering blant barn og hjelp
til barn som lider av omsorgssvikt.
Midlene blir samlet inn via
menigheter og private givere.

i 16 land.
Det ble sendt mest støtte
til Afrika.

Les mer på pymbarnehjelp.com
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høydepunkt

Noen
fra bistandsprosjektene i 2016
Avskaffer omskjæring
av jenter i Kenya

Mødre- og spedbarnsdødeligheten
har gått ned i DR Kongo

Barn får bedre læringsutbytte
i skoler i Bolivia

Arbeid for bedre
skoler i Somaliland

Omskjæring av jenter er fortsatt utbredt
i deler av Kenya. Det er en kulturell og
tradisjonell skikk som gjør omfattende
skade og som følger jentene resten av livet.
I samarbeid med FPFK har vi i mange
år jobbet for å endre denne kulturen i
Masailand i Kenya, en endring som krever
massemobilisering av lokalsamfunnene
for å få det til. I løpet av 2016, som var
det siste året i prosjektet, gikk 350 jenter
gjennom alternative overgangsritualer, og
til sammen i løpet av prosjektperioden
har over 5.000 masaijenter på denne
måten sluppet å bli omskjært. 49 kvinner,
som foretar omskjæringen, valgte i 2016
å legge bort omskjæringskniven for godt.
Kvinnene har i stedet blitt med i spare- og
lånegrupper i regi av kirken FPFK for å
skaffe seg alternative inntekter. Erstatning
har vært en viktig del av prosjektet;
tradisjon og levebrød kan ikke bare
fjernes, det må fylles med alternativer. De
fleste lokalsamfunnene i området, som
har rundt 140.000 innbyggere, tar nå
offisielt avstand fra omskjæring av jenter,
men fortsatt finner omskjæringer sted i det
skjulte. Om lag 26 omskjærere er fortsatt
aktive i landsbyer som prosjektet ikke har
dekket.

DR Kongo er blant verdens ti verste land når
det gjelder mødre- og spedbarnsdødelighet.
Etter mange år med krig er det nå fredelig
i store deler av DR Kongo. Men en del
rurale områder i øst er fortsatt ustabile, og
noen områder opplever konstant væpnet
aktivitet fra ulike opprørsgrupper. Dette er
avsidesliggende områder som er vanskelige
å nå, og både staten og hjelpeorganisasjoner
er i stor grad fraværende. Men gjennom
CELPAs kirker, skoler og helsesentre når
vi ut til disse avsidesliggende områdene.
I 2016 fikk personalet ved alle CELPA sine
150 helsestrukturer i Kongo opplæring
om mødrehelse. Læringsutbyttet var
stort. Bare 26 prosent besto testen før
opplæringen, mens gjennomsnittlig 66
prosent besto etterpå. Aller best var
resultatet i Urega, der 77 prosent besto
testen etter opplæringen (mot 28 prosent
på forhånd). Flere forteller at mødre- og
spedbarnsdødeligheten har gått ned ved
helsesentrene deres etter opplæringen.
Blant annet ved sykehussenteret i Ibanda
holdt jordmoren på å bli suspendert siden
hun ikke hadde nok kompetanse til å
utføre arbeidsoppgavene sine. Men etter
opplæringen kan sjefslegen rapportere at
jordmoren arbeider svært godt og at mødre
og babyer overlever og er ved god helse.

I Bolivia går flesteparten av barna på
skolen, men rapporter viser at kvaliteten
på skolegangen i landet er lav. Svært
mange skoler mangler nødvendig utstyr
og læremateriale, lærerne har ikke
tilstrekkelig kompetanse, og mange barn
har krevende hjem- og familiesituasjoner
som går ut over deres læringsevner. Å gå
på skole er ikke nok for å bryte ut av en
fattigdomssyklus dersom barna ikke lærer
så mye mens de er der. I ti år har vi bidratt
til å heve kvaliteten i 22 utvalgte skoler i
Bolivia, og med det forbedre elevenes
prestasjoner og muligheter videre i livet.
Prosjektet har inngått et samarbeid med
kommunene, og sammen har de skaffet til
veie nødvendig utstyr og læremateriale til
alle skolene i prosjektet. 433 lærere har fått
pedagogisk opplæring i løpet av den siste
prosjektperioden.Lærerne
rapporterer
at de bruker det de har lært gjennom
prosjektet og at det har ført til bedre læring
for 9.670 elever. Elever som tidligere har
fått lave karakterer, har fått ekstra hjelp
gjennom prosjektet, og det rapporteres om
at flesteparten av disse nå presterer bedre
på skolen.

Vi har foretatt undersøkelser blant
ungdomsskolene i Sahil i Somaliland.
Disse undersøkelsene viste at 40 prosent
av lærerne ikke hadde utdannelse, at
alle sju skolene i distriktet hadde for få
klasserom, og at kun to av de 89 lærerne
var kvinner. Det har vært et sterkt frafall av
jenter i overgangen mellom barneskole og
ungdomsskole, og det var generelt negative
holdninger i området til at jenter skulle
gå på skole. I 2016 startet arbeidet for å
forbedre kvaliteten i ungdomsskolene,
og for at flere jenter skal kunne
fullføre skolegang. Det ble til sammen
konstruert fire klasserom, to kontorer, to
personalrom for lærere, to toalettblokker
og to vanntanker på ungdomsskolene i
Sahil-regionen. Lærerutdannelsen for
ungdomsskolelærerne ble igangsatt, og det
ble holdt workshops for administrasjonen
på skolene. I fem landsbyer ble det også
holdt holdningskampanjer om viktigheten
av at jenter går på ungdomsskolen.
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Fotspor
Etter å ha sluppet ut av fengsel
på grunn av en tyveridom, ble
Hamajima-san deprimert og
reiste på enveisbillett til Mikuni
for å avslutte sitt eget liv ved
dødsklippene der. Her møtte
han noen fra Light House
som patruljerer området for å
hjelpe de fortvilte menneskene.
Hamajima-san fikk oppfølging
av disse, og etter hvert tok han
imot Jesus. I dag patruljerer han
området rundt dødsklippene og
skal la seg døpe til et nytt liv i det
samme havet hvor han hadde
tenkt å ende sitt eget liv.
Hamajima-san, Japan

Som et resultat av OD-prosjektet,
begynte disse mennene spontant
å ta over matserveringen
istedenfor å sitte og se på at
kvinnene gjorde det.
Tujenge Kanisa prosjekt, DR Kongo
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Shanekteparet Kham Ung
og Chai Wee giftet seg som
tenåringer og fikk en sønn.
De flyktet over grensen fra
Myanmar til Thailand i søken
etter arbeid. I en landsby
nord for Chiang Mai hørte
de evangeliet og bestemte seg
for å ta imot Jesus. Da ble de
utstøtt av landsbyen og kom til
Chiang Mai, hvor de gikk på
disippeltreningsskole. De hadde
lenge bedt om å få flere barn, og
nå ventet hun tvillinger. I tillegg
tok de til seg en nyfødt uønsket
baby. Slik fikk de være med å
gi liv og beskytte liv midt i en
vanskelig livssituasjon.
Kham Ung og Chai Wee,
Thailand

Our life in the rebel group was
terrible. I was herding my father’s
goat when the rebels came and
took me to the forest to be one
of them. They taught us to use
guns. I didn’t like to be a soldier,
but I could do nothing about it.
I was taught to be aggressive and
have no fear of nobody. They
gave me witchcraft to protect
me against guns. In the end, I
managed to escape, and now I
am learning carpentry to earn a
living. After all the teachings and
help that I have received from
PREV, I am now ok to live with
other people and they treat me
well. I will soon be able to make
furniture to sell.
Ishara Mirindi,
PREV project, DR Congo

I 2016 ble det startet et nettverk av representanter fra Pyms største
partnerkirker i Afrika. Disse kirkene har som fellestrekk at de ble startet
av norsk pinsemisjon og føler tilknytning til Norge, men har nå «vokst
forbi» oss. Partnerkirkene var CELPA (DR Kongo), FPFK (Kenya),
PCU (Uganda), CELPA (Niger), FEA (Swaziland), IT (Swaziland), IEAL
(Mosambik). Første samling ble holdt i Nairobi med representanter fra
Pym og IBRA Media. Nå har de kontakt uavhengig av norsk initiativ.

I 1969 ble Mirian reddet fra
et liv på gaten og brakt til
barnehjemmet i Ypacarai. Hun
vokste opp der og utdannet
seg etter hvert til sykepleier.
Sammen med sin mann har
hun drevet et daghjem for barn
i «fluebydelen» siden 1999.
Den omsorgen Mirian selv ble
vist, har hun fått være med å gi
videre til andre.
Mirian, Paraguay

Rahab er en hiv-positiv enke og
alenemor til fire barn. Hun har
kjent på fordømmelse fra andre
og deres frykt for å bli smittet.
Etter å ha blitt kontaktet av en
hiv/aids-gruppe i en menighet
i Naivasha, ble hun endelig tatt
på alvor og hjulpet. Nå hjelper
hun selv andre på den samme
måten som hun ble hjulpet, og
foretar besøk etter besøk for å gi
ammehjelp og veiledning til hivpositive kvinner som nettopp
har født barn.
Rahab,
hiv/aids- prosjekt, Kenya

Rie isolerte seg på barnerommet
sitt i ti år med en katt som
eneste selskap. Hikikomori er et
japansk fenomen som betyr ‘å
være innesperret’. Man isolerer
seg fullstendig fra samfunnet
og har ikke noe sosialt liv. Hun
så mye på tv, ble interessert i
Skandinavia – og begynte å
studere norsk. Moren til Rie
tok kontakt med noen norske
misjonærer i byen, og Rie ble
invitert til å være sammen med
dem for å snakke norsk og lese
i Bibelen. Dette førte til at Rie
ble kjent med Jesus og tok imot
ham.
Rie, Japan

«Den omsorgen Mirian
selv ble vist, har hun fått
være med å gi videre
til andre.»

«I was abandoned by my
husband and left alone with my
three kids, with nothing to feed
or give them. I had to seek God’s
intervention as soon as possible.
Then I joined Tuinuane group,
and that was more than my
expectation. I have now my own
job and food to give to my kids,
plot and more to follow. I have
become the field agent of the
area. I started my job with less
than 3,000 KSH and so far it’s
more than 200,000 KSH. This
has been my dream and I am a
witness that a woman’s success
is the clan’s and the village’s
success.»
Edith Njoki,
Tuinuane project, Kenya

I Kongo har det ikke vært
vanlig at kvinner har ledende
posisjoner. Sophie Ndeke
fikk, gjennom OD-prosjektet
muligheten til å undervise
pastorer i Kisangani. Dette
var helt nytt for mange menn.
Det har åpnet øynene deres og
de uttrykker nå større aksept
for at jenter og kvinner kan
gå på skole, ta utdanning og
få lederposisjoner i kirken og
andre steder.
Sophie Ndeke, Tujenge Kanisa
prosjekt DR Kongo
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I 2016 lå menighetenes
administrasjonstilskudd til Pym på
70 kr. pr. medlem. Det
ble innbetalt for 29.309
medlemmer, altså

kr. 2.051.600.

Sammen er vi sterke
Pym driftes gjennom administrasjonstilskudd fra menigheter, gaver og annen
støtte i tillegg til tilskudd fra Digni og UD i forbindelse med bistandsprosjektene.
I 2016 sto 19 pinsemenigheter, sju organisasjoner og tiltak samt en del
enkeltpersoner sammen om å dekke egenandelen og forvaltningsgebyret for
hele 13 Norad-finansierte bistandsprosjekter i Afrika og Sør-Amerika. Når vi
går sammen om et oppdrag, er vi sterkere rustet enn når vi står alene.
Vi har lyst til å trekke frem tre partnere som representerer ulike sider av vår
komplekse organisasjon.

Klippen, Jørpeland er en menighet med et stort engasjement som ønsker
PymPartner
de siste 3 årene:
2014: kr. 399.170
2015: kr. 580.570
2016: kr. 580.551

Pym Barnehjelp
utbetalte i 2016

kr. 455.750

til ulike prosjekter.
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I 2016 fikk vi

at Jesus skal bli synlig i Strand, Ryfylke, men også utover våre landegrenser.
Menigheten har i overkant av 270 medlemmer og er godt synlig i lokalsamfunnet
sitt. De er også en stor bidragsyter i misjonen med engasjement i seks forskjellige
land spredt over tre regioner. Klippen, Jørpeland har vært med å finansiere tre
Norad-finansierte bistandsprosjekt, og har de siste ti årene tatt fullt ansvar for
egenandeler for PDI skoleprosjektet i Bolivia. Dette prosjektet ble avsluttet i
2016, men Klippen, Jørpeland er fortsatt involvert som egenandelspartner for
andre prosjekter, blant annet i Somaliland.

Landutvalget for Afrikas Horn

er ledet av Filadelfiakirken, Oslo og
består i tillegg av representanter fra Pinsekirken Tabernaklet, Bergen, Eben
Eser, Fammestad, Osterøy Pinsemenighet, Betania, Knarvik og Pinsekirken,
Heimdal. Landutvalget har jobbet målrettet med strategiske føringer og
samarbeidspartnere. I Etiopia er fokuset på støtte av lokale evangelister,
kirkeplanting blant unådde folkegrupper, misjonstrening og bevisstgjøring av
misjon hos lokale, etablerte menigheter. I Somaliland har Filadelfiakirken,
Oslo, som er kontaktmenighet for Afrikas Horn, forpliktet seg til full
dekning av egenandelene for skoleprosjektet. Dette er likevel et felles
løft med landutvalget og enkelte andre menigheter.

kr. 15.395.193

U-festivalen, som arrangeres hvert år på Hedmarktoppen, ønsker å
peke på Jesus i alt de gjør, og bry seg om de som trenger det. De ønsker å
gi av sin overflod og stå sammen med sine «søstre og brødre» rundt omkring
i verden. Derfor har de et rettferdighetsprosjekt. De siste tre årene har dette
vært i form av en forpliktelse til å bidra med egenandelsmidler til prosjektet
mot kjønnslemlestelse av jenter i Kenya (anti-FGM). Representanter fra
U-festivalen har vært med til Kenya for å se prosjektet på nært hold og dermed
hatt mulighet til å videreformidle urettferdigheten som skjer mot jenter på deres
egen alder til festivaldeltakerne. Anti-FGM prosjektet hadde sitt siste prosjektår
i 2016, men U-festivalen har bestemt seg for å engasjere seg videre i CAMPS/
PREV-prosjektet i Kongo som hjelper voldtatte kvinner og barnesoldater.

i prosjektstøtte fra Norad
via Digni. Av dette er 7%
administrasjonsgodtgjørelse
til Pym.

Dekning av egenandeler og forvaltningsgebyr for de Norad-støttede
bistandsprosjektene i 2016 – kr. 2.622.057
Organisasjoner
og tiltak

kr. 612.486

PymPartner

kr. 580.551

Menigheter

kr. 1.429.020
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Sett av datoen:

Nøkkeltall for 2016:

9.–12.11.2017

Totalt:

[
[

Inntekter:

Utgifter:

Renter og aksjer:

Overskudd:

]
]

kr. 24.630.198 – kr. 23.928.925 + kr. 537.851 = kr. 1.239.123

][

Underskudd drift av kontor:

Egenkapital:

kr. – 939.128

kr. 770.062

] [

Mottatt arv

kr. 2.339.423

[ God likviditet med bankbeholdning på kr. 4,6 mill. ]
Pym Partner
Vi hadde i 2016 131 private støttepartnere. Noen gir engangsgaver,
men stadig flere tegner seg som fast Pym Partner med månedlige bidrag.
Pym Partner midlene skal brukes til egenandeler i de Norad-finansierte
bistandsprosjektene, støtte til misjonsformål, informasjonsarbeid og
administrasjon. Ved hjelp av Pym Partner får vi mulighet til å komme på
offensiven med det vi brenner mest for – bringe de gode nyhetene om Jesus
til flest mulig og hjelpe de som trenger det mest. Vi vil gjerne bringe en stor
takk til alle dere som er med å investere i deres nestes framtid og oppfordre
enda flere til å bli Pym Partner.
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Du finner årsregnskapet på
pym.no/ressurser

Misjonskonferanse
i samarbeid med Salt, Bergen.

«Ta det videre»

Kraft

til å forandre verden
Den nasjonale misjonkonferansen
er en årlig konferanse for å skape
engasjement rundt misjonsarbeid
og få misjonsfaglig påfyll. Den første
registrerte misjonskonferansen var
i Kristiania 30.–31. januar 1915.
Her ble alle som var enige med T.B.
Barratts utsagn fra 1914; «en mer
samlet form for misjonsvirksomhet
i Norge blant pinsevenner en der
for tiden er», innbudt.
I samarbeid med Filadelfia,
Kristiansand ble konferansen
arrangert 10.–13. november
2016. Vi fikk æren av å ha den
første konferansen i Filadelfia,
Kristiansand sitt nye bygg, Q42.

Temaet for konferansen var
«Kraft til å forandre verden» med
talere som Carl-Gustav Severin,
Soheila Fors og Øystein Gjerme.
Høydepunktet for mange var å
høre Soheila Fors’ sterke vitnesbyrd
og historier. Hun er tidligere iransk
prinsesse, men ble fratatt denne
tittelen da hun ble frelst og valgte
å gå imot sin muslimske tro. Det
var inspirerende både for unge og
gamle å høre henne tale.
Det var også et godt oppmøte
med engasjerte deltakere på vårt
læringsfellesskap om «Strategisk
og visjonært misjonsarbeid» og
«Helhetlig misjon».

Følg med på pym.no for påmelding
og informasjon om konferansen.

Høydepunktet for mange
var å høre Soheila Fors’
sterke vitnesbyrd
og historier.
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ANSATTE: 7
(4 kvinner, 3 menn)

Pym i strategiprosess
De siste to årene har vi, på
initiativ fra Pinsebevegelsens lederråd og mandat fra Pyms årsmøte
2015, jobbet med utviklingen av
en «visjonær og strategisk misjonsstrategi for Pinsebevegelsen». Fram
mot årsmøtet i juni 2016 ble det
utarbeidet syv strategipunkter. De
ble grunnlaget for 15 handlingsplaner som omhandler alt fra
misjonsstrategiske satsinger til
synliggjøring av kompetansebehov
og hvordan engasjere barn og unge
i misjon. Forslaget ble lagt frem på
årsmøtet 2016 og vedtatt med stor
støtte, noe som ga motivasjon til
både styre og stab.
Implementeringen av handlingsplanene ble satt i gang høsten 2016.
Mange har vært involvert i arbeidet
med blant annet kvalitetssikring når
det gjelder oppfølging av misjonærkandidater, utarbeiding av anbefalt
rammeverk for misjonsprosjekter og
forslag til modell for arbeidsgiveransvar. Det er også blitt jobbet med
en økonomisk bærekraftig modell,
samt utarbeiding av ny profil og
navneendring for Pym. På initiativ
fra Lederrådet har det blitt bestemt
at Pym hvert år skal løfte frem et
misjonsprosjekt på Led som kan
være til inspirasjon for menigheter
og enkeltpersoner i Pinsebevegelsen.
I 2016 var fokus et skoleprosjekt
i Mosambik hvor man ønsker å hjelpe
jenter som dropper ut av skolen.
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HOVEDSTYRET: 9
(3 kvinner, 6 menn)
FRIVILLIGE
REGIONSEKRETÆRER: 4
(1 kvinne, 3 menn)
STYRELEDER:
Barbro Kolbjørnsrud
GENERALSEKRETÆR:
Bjørn Bjørnø
24 LANDUTVALG (LU)
– kontaktinfo på
pym.no/landutvalg
Årsregnskap, revisjonsberetning, styrets årsrapport
– pym.no/ressurser
pymnorway
pym.no

Hva er Pym?
De norske pinsemenigheters
ytremisjon – er en ideell forening
opprettet av pinsemenighetene i
Norge.
Pym arbeider i 64 land i fire
regioner (Afrika, Asia, Europa
og Amerika). Hver region har en
regionsekretær som jobber frivillig
med oppfølging av sin region og
rapporterer til generalsekretær.

Pyms styre og stab takker alle som har
vært involvert i strategiprosessen
og gitt av sin tid, sin kunnskap og sitt engasjement.

Pyms misjonsarbeid er ellers
organisert med kontaktmenigheter
og landutvalg.
Pym-kontoret skal være en
støttefunksjon for pinsemenigheter
i forbindelse med deres
misjonsarbeid; et servicekontor
med en koordinerende rolle

overfor menigheter, misjonærer,
nasjonale kirker i misjonslandene
og misjonstiltak i Norge.
Pym barnehjelp er en avdeling
under Pym.
Pym har ansvar for 13
bistandsprosjekter finansiert
med Norad-midler. Pym sørger
for at prosjektene blir forvaltet
på en forsvarlig måte av våre
samarbeidskirker. Forvaltningen
av prosjektene skjer i henhold til
paraplyorganisasjonen Digni sine
retningslinjer.
Pym har et samarbeid med
Filadelfia Bibelskole og kan
tilrettelegge for volontørtjenester.

KONTOR:
Pilestredet 27 H,
4. etg 0164 Oslo
POST ADRESSE:
Postboks 6647 St.Olavs
plass, 0129 Oslo
TELEFON: 47 45 45 54
post@pym.no
KONTONUMMER:
3000.17.00770
org.nr 982565154
VIPPS: 25098
Pym + beløp til 2468
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