Årsmelding

2017

Pinsemisjonens 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.
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Visjonært og strategisk
misjonsarbeid i Pinsebevegelsen
Navnebytte

Som det fremgår av forsiden på denne årsmeldingen,
har Pym skiftet navn til Pinsemisjonen, med det
engelske navnet Norwegian Pentecostal Mission.
Vi er trygge på at dette tydeliggjør vår misjonsprofil
og vår tilknytning til Pinsebevegelsen.

Strategiprosess

Å skifte navn gir i seg selv ingen radikal endring, men en
ny strategi har i seg potensialet til en god utvikling.
Kort oppsummert ønsker vi å:
• være godt forankret i hele Pinsebevegelsen
• bidra til fornyet misjonsengasjement, ikke minst blant
barn og unge
• legge til rette for at misjonærer får bedre levekår og
arbeidsbetingelser
• komme frem til en mer hensiktsmessig organisering
• gjøre de misjonsstrategiske prioriteringene tydelige for
hele bevegelsen

Digni og Norad samarbeid

Pinsemisjonen har ikke bare fokus på interne
prosesser. I 2017 bevilget Norad 17,5 millioner til
vårt bistandsarbeid i syv land. I 2017 søkte Digni,
på vegne av de 20 medlemsorganisasjonene, om en
ny fem års avtale med en ramme på nær en milliard
for hele søknadsperioden. Dette medførte mye ekstra
arbeid for bistandsteamet på kontoret. Det ble blant
annet utarbeidet en femårsplan for de landene vi har
bistandsprosjekter i, nye prosjektsøknader, ny diakonal
policy og en omfattende organisasjonsbeskrivelse av vår
bistandsvirksomhet. Dette forarbeidet er avgjørende for å
oppnå gode resultater i bistandsprosjektene og for fortsatt
tillit hos norske myndigheter.
Samlet sett opplever Pinsebevegelsen stor fremgang i det
globale misjonsarbeidet. Det gir inspirasjon til videre
innsats for Guds rike.

Bjørn Bjørnø

Generalsekretær
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Norsk pinsem

Amerika

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

Europa

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

I tillegg har vi arbeid i andre områder som av
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misjon i 70 land

Asia

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

Afrika

Botswana • Burundi • Den
sentralafrikanske republikk
DR Kongo • Egypt • Etiopia
Kenya • Malawi • Marokko
Mosambik • Namibia • Niger
Sierra Leone • Somalia • Swaziland
Sør-Afrika • Sør-Sudan • Tanzania
Uganda • Zimbabwe

Norad-finansiert
bistandsprosjekt

sikkerhetsmessige grunner ikke oppgis her.
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1 2017 ga vi økonomisk
støtte og faglig rådgivning til

12 bistandsprosjekter
i 10 land

I 2017 var det

35 misjonærbarn
fordelt på 16 familier.

i Afrika og Sør-Amerika.

39.000
kvinner og
1.000 menn

I 2017 var 81 misjonærer
utsendt fra norske pinsemenigheter
(50 kvinner og 31 menn).
35 til Europa, 15 til Amerika,
20 til Asia og
11 til Afrika.

bidrar til et stadig bedre liv for
seg og sine familier gjennom
spare- og lånegruppene startet
av Tuinuane-prosjektet i
Kenya.
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I 2017 var det

20 misjonærer

som pendlet (8 kvinner
og 12 menn).

9 nasjonale
samarbeidskirker

Pinsemisjonen
har besøkt

med utspring fra norsk pinsemisjon.
Den største, Assembleia de Dios
en Mozambique, er på over
1 million medlemmer.

20 menigheter

for forkynnelse og samtaler
om misjon og strategi samt
deltatt i nesten
30 LU-møter i 2017.

Vår søsterkirke CELPA
driver mer enn

1.000 skoler
i DR Kongo.

I 2017 deltok nesten

700 personer

11.000
gutter og jenter
som sliter med å fullføre
skolegangen sin har fått hjelp
gjennom prosjektet
i Mosambik.

i skolekampanjer som ble avholdt
i 5 landsbyer i Somaliland.
Kampanjene øker bevisstheten
rundt hvor viktig skolegang er for
barna, også jentene.
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Misjonsstrategiske
prioriteringer

Pinsemisjonens oppdrag er å gjøre Pinsebevegelsens
misjonsarbeid mer visjonært og strategisk. Pinsemisjonen
har ikke mandat til å bestemme hva pinsekirkene skal
prioritere, men til å vise hva vi mener er en god strategi
for det fremtidige arbeidet. De misjonsstrategiske
prioriteringene som er oppsummert her, viser nettopp
dette samt noen målsettinger vi ønsker å strekke oss etter.
Vi vil gjerne utdype dette litt.

Mål 2025

Det er alltid utfordrende å sette klare mål, samtidig som
det er viktig å ha noe å strekke seg etter. Når vi setter klare
måltall er det først og fremst for å synliggjøre en tydelig
ambisjon. Vi kan ikke oppnå dette alene fra norsk side.
Vi må gjøre dette sammen med våre samarbeidspartnere
ute og hjemme.
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Gjennom

Uten mennesker som lar seg engasjere, skjer det lite. Selv
om samarbeidskirkene ute er de viktigste aktørene i det
daglige arbeidet, vil fortsatt våre utsendinger være viktige
bidragsytere i å utvikle samarbeidet.
Mennesker kan aldri erstattes av medier og ny teknologi,
men mediene kan være nyttige redskaper i det relasjonelle
og praktiske arbeidet.

Vi skal nå

Det er over to milliarder mennesker som enda ikke
har hørt om Jesus Kristus som verdens frelser. I hele
verden er det fokus på å nå de unådde med evangeliet.
Pinsemisjonen peker på at dette også er vårt viktigste
misjonsstrategiske oppdrag.
Selv om Europa kalles et kristent kontinent, har de
fleste land mindre enn to prosent aktive kristne. Det er
innlysende at det trengs en ny reformasjon i mange land.
Når Pinsemisjonen peker på at vi må nå storbyene,
tenkes det ikke bare på europeiske byer. I hele verden
vokser de fleste byene, og i løpet av 12 år vil mer enn
70% av verdens befolkning bo i byer. Skal vi lykkes med
å nå verden med evangeliet, må vi arbeide mest der det
er mest folk.

Ved å
Vi tror at kirken er Guds hovedredskap i
misjonsoppdraget. Når kirker fornyes eller nye kirker
etableres, innebærer det at arbeidet vil ha fremgang.
Å plante nye kirker på nye steder er avgjørende for å
nå lenger ut med evangeliet.
I alt evangelisk arbeid er det viktig med gode ledere.
Vi ser det som svært viktig å trene gode ledere for
kirke og samfunn.
Diakonien har stått sterkt gjennom snart 2000 år.
Kirkene har hatt et stort engasjement for å hjelpe dem
som trenger det mest. Diakoni er ikke en metode for
å nå et mål, men selve kjennetegnet på Guds godhet i
vår verden. Gjennom diakonien får nestekjærligheten
hender og føtter.

Anbefaling

Pinsemisjonen anbefaler pinsekirkene å vurdere
egen misjonsstrategi, og vi anbefaler frimodig disse
misjonsstrategiske prioriteringene. Vi tror at de vil gi et
godt grunnlag for å lykkes med oppdraget.
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Nye
ressurser
og tettere

dialog
I løpet av 2017 har Pinsemisjonen
besøkt 20 norske pinsemenigheter.
I tillegg har vi møtt utallige
menighetsledere og misjonsengasjerte
pinsevenner på landutvalgsmøter,
stevner og konferanser. En
tilbakemelding vi har fått, er at
menigheter og misjonsråd har behov
for arenaer hvor vi kan dele erfaringer
og diskutere muligheter og utfordringer
man står overfor i misjonen.
Med utgangspunkt i et ønske
om en tettere misjonsdialog har
vi i løpet av 2017 utarbeidet noen
nye ressurser om temaer vi vet
er relevante i misjonen. Vi håper
disse ressursene kan benyttes som
bakgrunn for refleksjon og samtale og
at de bidrar til å styrke menighetenes
misjonsarbeid.
Vi ser fram til flere menighetsbesøk med erfaringsutveksling og
samtaler rundt de mulighetene og
utfordringene som menighetene står
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ÅLESUND: 4. mai 2017 besøkte Pinsemisjonens stab Pinsekirken i Ålesund, hvor vi hadde nyttige samtaler
og strategiske refleksjoner rundt misjonen i Kenya. Møtet i Ålesund ble etterfulgt av et møte i Oslo om et
mer avgrenset tema - denne gang med deltagere fra ulike menigheter i Norge.

overfor i misjonsarbeidet. Ta gjerne
kontakt med oss, så kommer vi og
besøker deres misjonsråd eller deres
menighet!

Diakonal policy

Hvordan skal vi jobbe med sosiale
og diakonale tiltak som en viktig del
av misjonen? Pinsemisjonen har
vedtatt en ny 5-årig diakonal policy
for perioden 2018-2022. Denne
policyen beskriver hva som er vårt
oppdrag, vår visjon og våre verdier,
samt gir innspill på hvordan vi mener
norsk pinsebevegelse bør jobbe med
diakonale tiltak i misjon.

Vurderingsverktøy
for misjonstiltak
I mer enn 50 år har Pinsemisjonen
fulgt
opp
misjonstiltak
i
pinsebevegelsen. Nå har vi samlet
erfaringer i et såkalt «Rammeverk

for vurdering av misjonstiltak» – et
praktisk verktøy med sjekklister,
spørsmål og anbefalinger som kan
gjøre deres misjonsarbeid enda bedre
og mer effektivt. Vi kan også holde
kurs og workshop med menigheter
som måtte ønske det.

Bekjempelse
av korrupsjon
Veldig mange menigheter opplever på
et eller annet tidspunkt utfordringer
knyttet til penger som ikke benyttes
slik de var tiltenkt eller personer som
misbruker sin stilling i misjonen.
Dette policy dokumentet gir mange
praktiske tips og retningslinjer som
kan hjelpe din menighet å styrke og
beskytte deres misjonsarbeid.
Ressursene er tilgjengelige både
på trykk og som nettressurs via
www.pinsemisjonen.no.

Menigheter har
behov for arenaer
hvor vi kan
dele erfaringer
og diskutere
muligheter og
utfordringer man
står overfor i
misjonen.
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Alle må få høre
evangeliet på et
språk de kan forstå!
i Nord-Mosambik

Unådde

I

I løpet av de siste to
Vest-Afrika bor det
årene har mer enn 70
nærmere 350 millioner
bibelstudiegrupper
menneskermed
fordelt
på 2017
I forbindelse
LED
lanserte vi med
en satsning i
gjennomsnittlige ti personer
17 land. Her finnes mer
Nord-Mosambik.
enn 300 unådde folkeslag som blitt etablert. Noen titalls
tilVår
sammen
snakker
ca. 1200
mennesker
døpt og
rolle
i satsningen
har værtharå blitt
synliggjøre
det
forskjellige språk og dialekter. noen bibelgrupper har vokst
arbeidet
som
ulike
norske
pinseaktører
er
involvert
i
fram til nye menigheter.
Sahel utgjør det tørre
der.
Nord-Mosambik
er et misjonsstrategisk
I Guinea holdt IBRAspennende
nylig
savannebeltet
rundt Saharaet kurs
i menighetsplanting
ørkenen med
hele veien
fra seks
Senegal
område
minst
unådde
muslimske
folkeslag, som
og kurs i hvordan man gjør
til Tsjad. Mange av landene
tili denne
sammen
utgjør
over 5 millioner
disipler. Imennesker.
tillegg til pastorer
regionen
er oppført
og kristne ledere, deltok
som de fattigste landene i
også mange Jesus-troende
verden. Fortsatt er forventet
mennesker med muslimsk
levealder i enkelte av disse
å etablere radio Wimbi
bakgrunn.
landene under femtihar
år. vært med
De flesteDerfra
som bor ier
Sahel,
I Guinea
erfarer vi
i Pemba.
det daglige
sendinger
påstørre
fire ulike
kjenner ikke Jesus og mange
åpenhet for evangeliet nå
språk
med fokus på evangelisering
og disippelgjøring,
enn tidligere. Vi planlegger
folkegrupper har ennå ikke
samt
hverdagslige
og kulturelt
temaer.
utvide arbeidet
i dette
fått høre
evangeliet. IBRA
har nå årelevante
arbeidet med å spre evangeliet landet som har mer enn 90
i Sahel siden 1999 og har i dag prosent muslimer. I første
omgang skal det etableres
partnere og medarbeidere i ti
nye bibelgrupper
og plantes
land i Sahel-regionen.
IBRABibelen
oversetter
til folkegrupper
som ikke
menigheter i det arbeidet
sender i dag programmer på
tidligere
har
kunnet
lese
og
forstå
Bibelen
på
sitt eget
82 FM-stasjoner og anser
som allerede pågår. I tillegg
språk.
Oppfølgingen
arbeidet
norsk side
oppfølgingsarbeidet
og av dette
arbeides
det medfra
å starte
menighetsplanting
de
sendinger på tre nye språk
ledes
av en norskblant
pinsevenn.
Pular, Malinke og Susu.
viktigste arbeidsoppgavene.

Den nasjonale samarbeidskirken i Mosambik,
Assembleia Livre, er fortsatt i en pionerfase i de
nordlige provinsene. De har etablert drøyt 100 kirker,
som har vokst til ca 15.000 medlemmer tilsammen. De
ber Pinsebevegelsens landutvalg for Mosambik om hjelp
til å etablere en modulbasert bibelskole, slik at lederne
deres kan få grunnleggende bibelundervisning og trening
for å stå i tjeneste.

IBRA Radio

Nytt Håp og Filadelfia Hamar er engasjert i
fattigdomstiltak for barn og familier både i Chimoio
i Manica provinsen og i Cuamba i Niassa provinsen.
Disse diakonale tiltakene skjer i regi av Assembleia Livre
kirken.

Wycliffe

Vi gleder oss over å få være med å sette fokus på dette gode
og viktige arbeidet, og ønsker resten av Pinsebevegelsen
velkommen til å ta del i denne og nye satsninger i tiden
som kommer.

Et av IBRAs hovedmål er å oppfylle misjonsbefalingen til Jesus, og gjøre alle
folkeslag til hans disipler eller etterfølgere. IBRA har egne oppfølgingskontorer
over hele verden der våre medarbeidere står til disposisjon for å ta imot
kommentarer, svare på spørsmål eller andre henvendelser fra vårt publikum.

For å støtte
IBRAs arbeid,
benytt gavekonto:
9791.10.32000
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– DIN MEDIEMISJONÆR

I 2017
sendte vi mest
støtte til Afrika.

67.000 kr

til tiltak i Mosambik og

Pinsemisjonen

Barnehjelp

65.000 kr til
DR Kongo.

Pinsemisjonen Barnehjelp er en avdeling under
Pinsemisjonen som støtter barn i nød og vanskelige
situasjoner, fortrinnsvis i fattige land eller steder rammet
av sosial urett og katastrofer. Vi samarbeider med
misjonærer og lokale medarbeidere i fire verdensdeler og
bevilger midler ut fra innkomne søknader.
Midlene blir samlet inn fra menigheter og private givere,
og i 2017 hadde vi en inntekt på over 900.000 kr.
Pinsemisjonen Barnehjelp støttet 43 tiltak i 18 land med
en total støtte på 580.200 kr i 2017.
Støtten har blant annet gått til barnehjem og
gatebarnsentre,
skoleutgifter,
medisinsk
hjelp,
bibelundervisning og sommerleirer.

Pinsemisjonen
Barnehjelp støttet
43 tiltak i 18 land med en
total støtte på
580.200 kr i 2017.
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Noen høydepunkt fra bistan
Psykisk helse for
voldtatte kvinner
i DR Kongo

Barnesoldater i DR Kongo får en ny framtid
DR Kongo er i en periode med
økende politisk ustabilitet, og det er
en oppblussing av væpna aktivitet.
Mange rebellgrupper rekrutterer
barn. De behandles brutalt og blir
utsatt for overgrep. Mange utfører
dessuten grove voldshandlinger
mot andre, og noen har til og med
drept. Alt dette gir alvorlige traumer.
CELPA har i flere år nådd ut til
noen av disse barnesoldatene med et
budskap om fred og håp.
I 2017 har 30 barnesoldater (20
gutter og 10 jenter) fått hjelp gjennom
prosjektet som nå drives gjennom
ACAD. De har fått psykososial
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støtte og hjelp til forsoning med
familiene og lokalsamfunnene sine
og kan fortelle om indre legedom og
gjenopprettede relasjoner. En viktig
del av arbeidet er yrkesopplæring,
slik at de kan ha konkret framtidshåp
og mulighet til å brødfø seg på ikkevoldelig vis. Vi hadde håpet at cirka
halvparten skulle klare å fullføre og
starte opp en liten business etterpå,
men det har gått enda bedre enn vi
håpet, og hele 28 gutter og jenter
fullførte yrkesopplæringa. 19 av disse
er nå i jobb! Noen har blitt frisører,
andre driver med geiteoppdrett, noen
med bakeri, mens andre syr klær. 

2017 var en milepæl for arbeidet
blant kvinner som har overlevd voldtekt i Kongo, da vi, sammen med vår
søsterkirke CELPAs helsearbeid og
kirkens bistandsorganisasjon, ACAD,
var med å starte opp avdelinger for
psykisk helse på tre sykehus i områder
med mye væpna aktivitet. Denne
målgruppa kan ikke tas imot på
operasjonsstua eller på avdelingene
der det gjerne ligger 20-30 pasienter med forskjellige sykdommer på
samme rom. Det ble derfor bygget et
lite hus tilpasset både gruppesamtaler
og individuelle konsultasjoner ved de
tre sykehusene. I tillegg har sykehuspersonalet begynt på opplæring om
traumebehandling og psykisk helse.
Enda byggene stod ferdige først sent
på høsten/tidlig på vinteren, hadde
189 personer oppsøkt hjelp for traumer og psykiske lidelser før årets slutt,
de fleste kvinner utsatt for voldtekt. 72
av dem har allerede gjenopprettet sin
mentale balanse og er utskrevet som
friske, mens resten fortsetter prosessen
videre mot legedom.
Selv om det er mange aktører og mye
fokus på å hjelpe voldtatte kvinner i
Kongo, er denne oppstarten av et
varig tilbud om hjelp på helsesentre
eller sykehus i utsatte områder noe
helt nytt og banebrytende. Voldtatte
kvinner vil nå få et kvalitativt godt
og tilgjengelig tilbud om hjelp i sine
nærmiljøer. 

ndsprosjektene i 2017
Fredsarbeid i Kenya

Arbeid mot
Aids i Uganda

Lederne har
hjulpet til
sammen 90.000
mennesker

Etter 15 år med aktiv kamp mot Hiv
og Aids, var 2017 det siste året for
prosjektet Women Against Aids, som
vi har drevet sammen med Pentecostal Church of Uganda. Prosjektet
har gjort en formidabel innsats med
opplæring og oppfølging av 210
ledere og ressurspersoner i ni ulike
lokalsamfunn. Disse lederne har
hjulpet til sammen 90.000 mennesker
med å utvikle nettverk og gode, lokale
strategier for å bedre helsetjenestene
til dem som er berørt av Hiv og Aids.
Prosjektet har også hjulpet grupper
for barn og unge med blant annet
holdningsskapende arbeid, og familier
har fått hjelp til å komme i gang med
inntektsbringende tiltak for å styrke
økonomien sin. 

I 2017 var det valg i Kenya – en
begivenhet som ofte fører til mye
spenninger, frykt og maktkamp blant
politiske leirer og folk i hele landet.
Fredsprosjektet, som Pinsemisjonen
støtter i Kenya sammen med vår
partnerkirke FPFK, startet i 2017
arbeidet for å hjelpe lokale stammer
i sørvest, nær Thessalia, med å
håndtere sine konflikter. Det første
møtet i mai mellom stammene Luo
og Kalenjin var preget av forakt og
motstand, og det var nesten ingen
interaksjon dem imellom. Etter
dette møtet la prosjektet til rette
for interne samtaler i hver stamme,
som førte til at begge gruppene ble
overbevist om å møte hverandre. I
løpet av de påfølgende fellesmøtene
senere i året, ble stemningen
merkbart bedre, med mer optimisme
og interaksjon. Fire hovedårsaker
til konflikt ble identifisert, og det
ble opprettet en komité for hver
årsak som det skal jobbes med.
Én av disse komiteene, land- og
grensekomitéen, fikk på slutten av
året opplæring i lobbyvirksomhet
og talsmannsarbeid. I løpet av
disse dagene ble stemningen enda
mer avslappet og vennligsinnet.
Representanter fra de forskjellige
stammene pratet lett og ledig med
hverandre og tok bilder sammen. De
skyldte ikke lenger på hverandre, og
ytret ønske om å jobbe for fredelige
løsninger og forsoning. 
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Best på bortebane
Pinsebevegelsen har rundet 110 år og
har gjennom årene blitt den største
frikirkelige bevegelsen i Norge. Vi er
en betydelig aktør med et omfattende
arbeid, men medlemsveksten er
lav og medlemstallet ligger ganske
stabilt på vel 31.000 (41.000 med
tilhørige).

Misjonsbevegelse

Helt fra begynnelsen har Pinsebevegelsen vært en misjonsbevegelse,
og det er i misjonslandene vi finner de
store resultatene. Vi snakker ikke bare
om de vel 1.000 misjonærene som har
vært i tjeneste i alle disse årene eller
om de 300 millioner kronene som
formidles til misjonsland hvert år. Vi
snakker heller ikke først og fremst om
den store diakonale innsatsen som er
gjort gjennom mange år eller om at vi
har arbeid i 70 land.

Store nasjonale kirker

I dag snakker vi først og fremst om de
nasjonale kirkene som har vokst frem
i land etter land, ikke minst i Afrika.
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Kirker som i mange år har vært i
nasjonale lederes hender. Nasjonale
kirker som har sine utfordringer og
problemer, men som i det store og hele
vokser raskt. Det er ikke lenger vi som
lykkes best, verken på hjemmebane
eller bortebane. Suksessen ute er etter
norsk målestokk formidabel, med en
kirke i Mosambik hvor medlemstallet
er på over en million og flere
andre nasjonale kirker med mange
hundre tusen medlemmer i flere
land. Kirker som også er betydelige
samfunnsaktører.

Datterkirker, søsterkirker
eller partnerkirker?
Disse kirkene er i stor grad født
gjennom norsk pinsemisjon sitt arbeid.
Vi kjenner tilhørighet til dem, og de
kjenner seg knyttet til oss, men de er
ikke lenger våre barn. De er egentlig
ikke bare medarbeidere heller. Nå står
de helt og fullt på egne ben, og vi har
minst like mye å lære av dem som de

har lært av oss. Det er ikke vi som er
best på deres banehalvdel. De er best
på sin egen hjemmebane. De vinner
mer på sin hjemmebane enn vi gjør
på vår. Mye mer!

Deres bortebane

Nå sender våre partnerkirker
misjonærer til andre land. CELPAkirken i DR Kongo har for eksempel
et voksende misjonsarbeid i flere land.
De har misjonærer i Niger, Somalia,
Sør-Sudan, Den sentralafrikanske
republikk og Tanzania. De er i
startfasen, ser ikke stor vekst, men det
er fremgang i arbeidet. Såpass god
fremgang at disse nyfødte kirkene
også begynner å stå på egne ben.

Stafettpinnen gis videre

Kongoleserne Willy og Alphonsine
Muyabwa har bodd i Niger siden
1999. I september avsluttet de nesten
20 år som misjonærer der. De har

vært med på å bygge opp et stort og
variert misjonsarbeid helt fra bunnen.
Kirker er plantet, og mye godt arbeid
er igangsatt, som alfabetiseringskurs,
søm-opplæring, barneskoler, bibelskole, helseopplysning og mye mer.
Ikke minst har de vært opptatt av å
trene nasjonale ledere i Niger; først og
fremst å lede dem til å bli Jesu Kristi
etterfølgere, men også undervise
dem om viktige lederegenskaper
innen administrasjon, økonomisk
forvaltning og demokratisk lederskap.
Sammen gledet de seg over å gi
stafettpinnen videre til nasjonale
ledere i CELPA Niger i 2017.

Borte eller hjemmebane?

Slik som misjonsarbeidet utvikler
seg, er det ikke lenger så interessant
å se på hvilken banehalvdel en spiller
på. Det handler mest om hvor godt
vi greier å samarbeide på kryss og
tvers av grenser og hvor vidt vi kan
dra nytte av hverandres gaver og
utrustning. Da lykkes vi sammen, da
vinner vi sammen, da når vi lengst,
og da er vi med å fullføre Jesus Kristi
store oppdrag. Da står vi sammen om
oppdraget.

FRA MUSLIM TIL MISJONÆR. Anyasi kommer fra en muslimsk

familie og tok imot Jesus som 15-åring. Som voksen ble han pastor
og senere utsendt misjonær fra DR Kongo til Sør-Sudan. Her døper
han en troende i bassenget på et hotell i Juba i april 2017
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Fotspor
Geeta, India:

Geeta er hjemme alene da fire personer kommer bærende på en døende
kvinne. Hun er bevisstløs og oppgitt av leger. Kvinnene hadde hørt at de
ber for syke i Amalvadi og at folk blir helbredet. Geeta tenker med en gang:
«Hvis jeg ber for den døende kvinnen og det ikke skjer noe, vil Guds navn
bli vanæret og vi kristne vil få det vanskelig». Men så proklamerer hun: «Nei,
Gud, slik er ikke du, jeg vil be til deg som er allmektig!» Hun ber. Plutselig
åpner kvinnen øynene, setter seg opp, går ut av sengen og er helt frisk!

Koka, Niger:

Consuelo, Bolivia

Consuelo er mor til fire. For
henne og barna har Pinsemisjonens
skoleprosjekt
i
Vallegrande vært viktig. Mange
fattige barn har ikke råd til bøker,
og ved å få materiale gjennom
skolen, blir læremulighetene
forbedret. Consuelo forteller at
foreldrene har bidratt med en
egenandel, foretatt regelmessige
utbetalinger og noen ganger
gjennomført
innsamlingsaktiviteter. Hun har også satt
pris på foreldrekonferansen som
har lært henne mer om foreldrerollen og forbedret hennes
forhold til barna. Hun vet
nå mer om hvilket ansvar
hun har overfor barna,
og hvordan de sammen
kan komme seg gjennom
utfordringer. «Jeg er veldig
takknemlig for dette arbeidet!»
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Koka har gått tre år på
bibelskole i Niamey. Nå har han
flyttet tilbake til landsbyen som
evangelist. Han forteller at noe
av det viktigste han gjør, ved
siden av å dele evangeliet, er å
jobbe og leve av jorda, som alle
andre. «De må se at jeg også
må arbeide for livets opphold.
Gjør jeg ikke det, vil de tro at
man får penger for å bli kristen
og ikke trenger å arbeide lenger.
Men slik kan det ikke være for da
blir det ikke bærekraft i kirkene
vi skal etablere her i Niger,»
sier Koka med et stort smil om
ansiktet.

Consolata, Kenya

Nimo, Somaliland

Nimo er fra Berbera i Somaliland.
Hun utdanner seg til å bli lærer og
får stipend gjennom Pinsemisjonens
skoleprosjekt. «Jeg hadde ikke
kunnet ta høyere utdanning uten
denne hjelpen og er så takknemlig
for muligheten det gir meg. Jeg føler
meg stolt og glad over alt jeg lærer
på universitetet! Tradisjonelt sett
skal jenter bare være involvert
i matlaging og husarbeid, men
i Somaliland innser man mer
og mer at jenter må involveres i
utdanning. Det å være kvinne og
lærer var tidligere tabu, men når
jeg begynner å jobbe som lærer, vil
jeg kunne være en rollemodell for
jenter i min region.»

Consolata ble enke i 2010. I tiden etterpå opplevde hun at svigerfamilien
tok kuer og deler av landområdene hennes. Når hun konfronterte dem
med det, sa de hånlig at hun burde melde det til myndighetene, vel
vitende om at hun ikke ville få gehør for sin sak. Familiekonflikter må
løses internt. I 2017 startet FPFK opp et enkeprosjekt, som har gitt
opplæring i enkers rettigheter både til enker og myndigheter. Ikke lenge
etter opplæringen innkalte lokale myndigheter til et møte, som resulterte
i at svigerfamilien ga tilbake det de hadde tatt fra Consolata. Enken
sier at hun nå lever i et normalt forhold til sin svigerfamilie og at hun
opplever å bli respektert.

Håp, DR Kongo

Håp var 13 år da Mai-Mai-rebellene plyndret landsbyen hennes. De
herjet vilt rundt seg og drepte mange, blant annet begge foreldrene til
Håp. Selv ble hun kidnappet og voldtatt mange ganger. Håp ble etter
hvert en aktiv rebellsoldat og deltok i drap og plyndringer. I august
kom Håp seg ut fra rebellgruppen etter 5 år! Siden har hun fått tett
oppfølging og hjelp fra Prev-prosjektet og har allerede kommet langt
i prosessen med å tilgi mennene som har misbrukt henne, og tilgi seg
selv for det hun har gjort mot andre. Hun har fått opplæring i husdyrhold og mottatt tre geiter som starthjelp. Håp øyner håp. Fra å være
en traumatisert jente har hun nå fått glede og framtidstro!

Ahmadzai, Frankrike

Ahmadzai måtte flykte fra krigen i Afghanistan og sin egen onkel som er
Taliban-leder og truet ham på livet. Han kom til Paris som en hard og
sint person. På mottaket han kom til, møtte han en annen flyktning fra
Afghanistan, som tok ham med på en husbibelskole. Temaet var «Hvem er
Jesus?» De lærte om kjærlighetsbudet og at det fantes andre bud, som f.eks at
man ikke skal drepe. Dette hadde Ahmadzai aldri hørt om før, men det ga
mening. «Hvis det er dette som er å være kristen, så vil jeg være det!» Han
ble frelst denne kvelden og noen uker senere også døpt.

Peter, Kenya

Peter er 54 år, gift og har 6 barn.
Han ble med i en Tuinuane
sparegruppe i 2006. Peter
pleide å selge kjøkkenutstyr ved
veikanten og tjente lite på dette.
Allikevel klarte han å spare små
beløp som gjorde at han sakte,
men sikkert forbedret familiens
levestandard. På et tidspunkt
kunne han ta opp et lån på USD
50 for å starte en kiosk i nærheten.
Etter hvert fikk Peter mulighet til
å ta opp lån for å kjøpe seg tomt
og bygge et hus for familien,
utdanne sine barn og kjøpe flere
varer slik at virksomheten kunne
utvides fra å være en kiosk i
veikanten til å bli en full butikk.
Peter forteller at han nå er en
lykkelig og respektert mann.
«Jeg er virkelig takknemlig for
denne muligheten. Å utdanne
mine barn har vært min største
prestasjon.»
Vi setter også tydelige spor
når vi er ute og kjører og gjør
hva vi kan for å nå ut til steder
hvor staten og hjelpeorganisasjoner ikke er aktivt til stede
pga dårlig framkommelighet.
Her fra DR Kongo.
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I 2017 lå menighetenes
administrasjonstilskudd
til Pinsemisjonen
på 85 kr pr medlem.
Det ble innbetalt for
ca 28.000 medlemmer,
altså kr 2.341.736.

Innbetalt til
Pinsemisjonen partner
de siste 3 årene:
2015: kr 580.570,
2016: kr 580.551,
2017: kr 352.553

Sammen
er vi sterke
Pinsemisjonen driftes gjennom administrasjonstilskudd fra menigheter,
gaver og annen støtte i tillegg til tilskudd fra Digni og UD i forbindelse med
bistandsprosjektene. I 2017 sto 20 pinsemenigheter, 8 organisasjoner og
tiltak samt en del enkeltpersoner sammen om å dekke egenandelene og forvaltningsgebyret for hele 12 Norad-finansierte bistandsprosjekter i Afrika og
Sør-Amerika. Det er ved å stå sammen at vi gjør dette mulig!
Vi vil gjerne trekke fram en konkret menighet og et landutvalg som er en del
av dette maskineriet. En tretvinnet tråd ryker ikke så fort.

LU Niger

Landutvalget for Niger er ledet av Filadelfia Sarpsborg, og består i tillegg
av representanter fra Filadelfiakirken Oslo, Filadelfiakirken Sarpsborg,
Pinsekirken Tabernaklet Bergen, Pinsekirken Filadelfia Kongsvinger og
Betel Haga. I 2017 har landutvalget hatt fokus på samarbeidet med CELPA
Kongo og utarbeidelsen av en ny samarbeidsavtale med dem. I september
avsluttet CELPAs misjonær til Niger, Willy Myabwa sin tjeneste etter 18
år. Det er foreløpig ikke kommet noen nye, så dette krever tett oppfølging
fra landutvalget og CELPA. Landutvalget jobber mye med å bistå den
nasjonale ledelsen i Niger, og økonomisk sett bidrar norske menigheter med
en vesentlig del av budsjettet til vår søsterkirke i Niger.

Filadelfia Hamar

Pinsemisjonen
Barnehjelp utbetalte
i 2017 kr 580.200.
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Filadelfia Hamar drives av visjonen «Sammen bygger vi, til Guds ære, en
sjenerøs, bærekraftig og innflytelsesrik menighet hvor mennesker blir frelst
og disippelgjort.» Menigheten har litt over 400 medlemmer og har et sterkt
misjonsengasjement. De ønsker å bidra med åndelig, økonomisk og praktisk
hjelp til dem som har fått et kall til å reise ut med evangeliet, noe som viser
seg tydelig i praksis ved alle misjonærene de har vært og er med på å støtte
og sende ut i tjeneste. I 2017 var de utsendermenighet for to misjonærer i
DR Kongo og en i Sørøst-Asia. Menigheten er kontaktmenighet for LU
Mosambik og er engasjert i et vidstrakt evangelisk og sosialt arbeid i landet,
blant annet det NORAD-støttede prosjektet for å hjelpe tenåringsjenter
med å fullføre skolegangen sin. De var dessuten partner for NordMosambik satsningen som Pinsemisjonen initierte i 2017. Nytt Håp, en
frukt av menigheten, hjelper gatebarn og Aidssyke i landet. Filadelfia er også
engasjert i misjonsarbeid i Israel og Niger.

Nøkkeltall for 2017
Inntekter:

24.685.783 -

Utgifter:

24.605.878 +

Renter
og aksjer:

498.758

Overskudd:

=

kr. 578.664

Overskudd
drift av kontor

Egenkapital

Mottatt arv

Likviditet

kr. 29.326

kr. 799.388

kr. 1.002.776

kr. 3,8 mill.

Pinsemisjonen Partner

I 2017 hadde vi 114 private støttepartnere fordelt på
4 engangsgaver og 110 faste givere. Partnermidlene skal
brukes til å støtte misjonsformål, informasjonsarbeid
og administrasjon i tillegg til egenandeler til Noradfinansierte prosjekt, som det gikk mest til i 2017.
En stor takk til de som ser viktigheten av arbeidet og er
med og tar sin del av ansvaret!

Du finner årsregnskapet
sammen med resten av
årsmøtedokumentene på
pinsemisjonen.no/ressurser
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Misjonskonferansen

Ta det videre!

Bli med på

i Bergen 1.-4. november
Mer info på
www.pinsemisjonen.no
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«Ta det videre» var temaet for den nasjonale
misjonskonferansen som ble arrangert i samarbeid med
Salt i Bergen. Pinsekirken Tabernaklet stilte med lokaler,
og konferansen samlet ca 270 deltakere. Av disse var
det rundt 100 bibelskolestudenter. «Jeg ser enda mer
viktigheten av misjon når jeg er her. Det gir retning», sa en
av dem til KS, som rapporterte fra konferansen.
På talerlisten fant man blant andre Osvaldo Carnival,
pastor i en av Argentinas største menigheter og Joakim
Lundquist fra Livets Ord, Uppsala. Av «våre egne» hadde
vi med oss Truls Åkerlund og Øystein Gjerme.
Gjerme oppfordret menighetene til å investere i misjon.
«Vi kan investere mer i barnearbeid eller mer for de eldre,
men Gud sier at vi skal ta den siste sekken med korn og
kaste det ut for å så.»
Fredag formiddag hadde vi en inspirerende samling
med fokus på Europa og storbyer. Her fikk vi mange gode
innlegg om spennende arbeid. Det ble også arrangert
regionsamlinger og læringsfellesskap med fokus på et godt
rammeverk for misjonsprosjekter.

ANSATTE: 7
(4 kvinner, 3 menn)
HOVEDSTYRET: 9
(3 kvinner, 6 menn)

Hva er

Pinsemisjonen?
I 2017 endret De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon
navn til Pinsemisjonen.
Pinsemisjonen er en ideell forening opprettet av
pinsemenighetene i Norge. Vi arbeider i 70 land i fire
regioner. Hver region har en regionsekretær som jobber
frivillig med oppfølging av sin region og rapporterer til
generalsekretæren. Misjonsarbeidet er organisert med
landutvalg og kontaktmenigheter.
Vi:
a) skal gjøre Pinsebevegelsens misjonsarbeid mer visjonært,
strategisk og bærekraftig
• gjennom et helhetlig misjonsarbeid
• basert på Pinsebevegelsens fire fokusområder
• primært i samarbeid med utenlandske partnerkirker
• i tråd med globale misjonsstrategiske perspektiver
b) skal tilby Pinsebevegelsen prioriterte misjonssatsninger
c) skal være Pinsebevegelsens kompetansesenter for
utsendelse og misjonstjeneste
d) skal skape arenaer for erfaringsutveksling og læring
mellom menigheter og organisasjoner i Pinsebevegelsen
e) skal samarbeide med ulike miljøer for å motivere barn
og unge for misjon
Pinsemisjonen har ansvar for 12 NORAD-finansierte
bistandsprosjekter og sørger for at prosjektmidlene
blir forvaltet på en forsvarlig måte av våre nasjonale
samarbeidskirker. Forvaltningen av prosjektene skjer i
henhold til Digni sine retningslinjer.
Pinsemisjonen Barnehjelp er en avdeling under
Pinsemisjonen.

FRIVILLIGE
REGIONSEKRETÆRER: 4
(1 kvinne, 3 menn)
STYRELEDER:
Barbro Kolbjørnsrud
GENERALSEKRETÆR:
Bjørn Bjørnø
20 LANDUTVALG (LU)
– kontaktinfo på
pinsemisjonen.no/landutvalg
Årsregnskap, revisjonsberetning, styrets årsrapport
pinsemisjonen.no/ressurser
pinsemisjonen
pinsemisjonen.no
KONTOR:
Pilestredet 27 G,
2. etg 0164 Oslo
POST ADRESSE:
Postboks 6647
St.Olavs plass, 0129 Oslo
TELEFON: 47 45 45 54
post@pinsemisjonen.no
KONTONUMMER:
3000.17.00770
ORGANISASJONSNR
982 565 154
VIPPS: 25098
23

Gunstige avtaler.
Effektive oppgjør.
Det kan vi forsikre.

