Årsmelding 2018

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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Eierskap og partnerskap
Eierskap

Formelt sett er Pinsemisjonen eid av alle de lokale
pinsekirkene i Norge. Disse 330 pinsekirkene utgjør
vår øverste beslutningsmyndighet.  
Men eierskap handler ikke bare om det juridiske og
formelle. Eierskap handler om tilhørighet, tilknytning og
følelser. Eierskapet styrkes når Pinsemisjonen oppleves
som relevant for folk flest. Om pinsevenner i våre
kirker tenker at Pinsemisjonen er et kontor i Oslo som
jobber med egne planer og prosjekter, så stiller vi ganske
svakt. Men om vi evner å synliggjøre at Pinsemisjonen
tilhører alle pinsekirkene og pinsevennene i Norge og at
vi sammen rår over store ressurser, så skapes det eierskap
og engasjement. Om vi ser at vi sammen er en stor
misjonsaktør i over 70 land, med et årlig budsjett på over
300 millioner kroner, så ser vi de mulighetene vi har for å
lykkes i det store misjonsoppdraget.  

Partnerskap

Når eierskap er etablert, er det grunnlag for partnerskap.
Et godt partnerskap mellom Pinsemisjonen og
pinsekirkene i Norge vil gi gode synergier. Det vil bli synlig
at vi oppnår mest når vi finner balansen mellom nasjonalt
og lokalt engasjement.  
Så må vi ikke glemme at vi også står i en enda større
sammenheng. Vi tilhører en verdensvid pinsebevegelse. Vi
har et innarbeidet partnerskap med mange nasjonale
pinsekirker. Om vi evner å utvikle samarbeidet
med våre kirkepartnere i sør, om vi ser at det bare er
sammen med dem vi virkelig kan utrette noe stort,
ja, om vi oppdager styrken i dette store fellesskapet
– med flere hundre millioner pinsevenner – så åpner
det seg muligheter for at vi sammen utgjør en enorm
endringskraft i vår verden.

Bjørn Bjørnø

Generalsekretær
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Norsk pinsem

Amerika

Argentina • Bolivia • Brasil
Chile • Honduras • Mexico
Paraguay • Peru • Venezuela

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 • Ungarn • Østerrike

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

Asia

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

Afrika

Burundi • Den sentralafrikanske
republikk • DR Kongo • Egypt
Etiopia • Kenya • Malawi • Marokko
Mosambik • Niger • Sierra Leone
Somalia (Somaliland) • Swaziland
Syria • Sør-Afrika • Sør-Sudan
Tanzania • Uganda

Norad-finansiert
bistandsprosjekt

sikkerhetsmessige grunner ikke oppgis her.
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I 2018 jobbet vi med å
øke tilgangen til og forbedre
kvaliteten på skolegang for

17.605 elever i Mosambik,
Somaliland, Bolivia
og DR Kongo.

I 2018 var det

17 misjonærer

som pendlet (7 kvinner
og 10 menn).

I 2018 var 81 misjonærer
utsendt fra norske pinsemenigheter
(49 kvinner, 32 menn). 12 til Afrika,
14 til Amerika, 20 til Asia
og 35 til Europa.

Vi og våre søsterkirker har de
siste 20 årene forvaltet høye verdier
i bistandsmidler. I 2018 rundet vi

500 millioner
kroner!

6

I 2018 var det

37 misjonærbarn
fordelt på 16 familier

I 2018 gav vi
økonomisk støtte og
faglig rådgivning til

10 utviklingsprosjekter
i 5 land
(Bolivia, Kenya,
DR Kongo, Mosambik
og Somaliland)

Det ble samlet inn

kr 63.700

til nødhjelp til Jemen

I 2018 vedtok
vi en egen

antikorrupsjonspolicy
for å bli enda bedre rustet til å
forebygge korrupsjon i hele
vårt arbeid.

I 2018 jobbet vi
med å forbedre livssituasjonen
til mennesker gjennom arbeid
med skolegang og helsetjenester,
fredsarbeid i konflikter, psykisk
helsehjelp til kvinner utsatt for seksuelle
overgrep, hjelpe enker til sin
rett og styrke våre

partnerkirker.
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Misjonsstrategiske
prioriteringer

Her finner du noen eksempler på arbeid som er i tråd våre
misjonsstrategiske prioriteringer og mål 2025.
Nord-Afrika og Egypt

I majoritetsbefolkningen i Nord-Afrika og
Egypt opplever vi framvekst av Guds rike
via smågrupper og husmenigheter som
blir etablert og tilsluttet forskjellige nettverk. Media er
en viktig nøkkel for å spre evangeliet her, og det samme
er de lokale oppfølgingsmedarbeiderne som tar kontakt
med dem som ønsker å møte en troende ansikt til ansikt.
Sammen med Ibra Sverige er Nord-Afrika og Egyptutvalget med på å gi disse medarbeiderne ledertrening.
Økonomisk støtte, besøk til landene og partnerne, bønn
og informasjon er andre måter vi er med å dra arbeidet
videre på. 

Belgia

Høsten 2017 flyttet misjonærfamilien
Pettersen fra Tyskland. Målet var fortatt
Europa, og de satte kursen mot Belgia!
Med kun 0,3% kristne og et utall byer uten levende
menigheter, er det store behov i dette landet. Dagens
oppvoksende generasjon kjenner ikke veien til himmelen,
og de få kirkene som finnes, ligger bortgjemte og er lite
attraktive. Men selv om folk er lei av religion og tradisjon,
er de åpne for den levende troen. Derfor arbeider Miriam
og Johnny dedikert mot å se nye mennesker komme til
tro og bli etterfølgere av Jesus gjennom kirkeplanting i
det sekulariserte Europa. De ønsker også å mobilisere
troende til å ta ansvar for å gjøre Jesus kjent, og på ulike
måter sette misjonsbefalingen ut i praksis. 
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DR Kongo

CELPA Kongos arbeid har stor
ekspansjon når det gjelder ledertrening og
kirkeplanting i storbyene. Graden av norsk
engasjement og støtte varierer fra sted til sted. I noen
områder hvor det er et godt etablert arbeid, utdannes
det flere hundre nye evangelister og pastorer hvert år
gjennom bibelskoler og teologiske høyskoler/universitet.
Det plantes og bygges dessuten kirker hele tiden, og
det er stor menighetsvekst i storbyene Lubumbashi og
Goma. I noen av de «nyere» områdene, som MbujiMayi i det sørlige Kongo og Bangui, hovedstaden i Den
sentralafrikanske republikk, er det større behov for hjelp
fra Norge. Her var det under 200 kristne i hver by for
3-4 år siden, men vi håper nå å etablere menigheter
sentralt slik at arbeidet kan vokse - også uten så mye hjelp
utenfra. 

Thailand

Midt i Thailands hovedstad, Bangkok,
jobber familien Aasebø med å utbre
Guds rike ut ifra menigheten Life
Church. Fokuset deres er kirkeplanting og ledertrening,
og menigheten har plantet en kirke i Seam Reap i
Kambodsja. Her vokser arbeidet, og et par fra Life
Church bor nå her for å lede arbeidet. I 2018 startet de
også opp en kveldsbibelskole med tre moduler; den første
handler om å lede seg selv, den neste handler om å lede
andre og den siste handler om å lede en kirke. De ønsker
å bruke dette som en katalysator til å starte nye kirker på
nye steder i Bangkok, Thailand og Sørøst-Asia. 

Niger

De siste 10 årene har Pinsemisjonen jobbet
langsiktig med landsbyutvikling i den
sørlige delen av Niger. Lokalbefolkningen
har gått fra å i stor grad se på seg selv som mottakere
av hjelp utenfra, til å bli aktive deltakere i en prosess
som skaper en bedre framtid for hele regionen. Frivillige
medarbeidere får undervisning, som de igjen gir videre til
sine nabolag. Enkle tiltak som graving av latriner og bruk
av solstråler for å rense vann, har gjort at diarésykdommer
har gått fra å være sterkt utbredt til å bli en sjelden
tilstand(!) De har også fått opplæring i blant annet bruk av
kompost og mikrogjødsling som har medført at man kan
dyrke mer robuste hirseplanter. Prevensjon, likestilling,
nestekjærlighet og treplanting er andre områder som det
også undervises i. Det er inspirerende at vi har sett en
betydelig kirkevekst i det samme området og tidsrommet
vi har jobbet med dette. 
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Diakoni

som begrep
og virkemiddel

For første gang har Pinsemisjonen
vedtatt en «diakonal policy».
Det er et dokument som gjelder for
fem-års perioden 2018-2022 og
beskriver verdier, prioriteringer og
retningslinjer som ligger til grunn
for sosiale tiltak fra Pinsemisjonens
kontor. Retningslinjene er like
aktuelle for hele Pinsebevegelsens
misjonsarbeid, og vi har derfor tillatt
oss å komme med anbefalinger til
alle norske pinsemenigheter som er
engasjert i sosiale misjonstiltak.

Fra bistand til diakoni

Frem til 2018 har tilsvarende
dokument vært kalt «bistandspolicy». Vi har imidlertid fått
tilbakemeldinger på at ord som
«bistand» og «utvikling» for en
del pinsemenigheter oppleves
som fremmed og politisk ladet. Vi
tar dermed tilbake det bibelske
begrepet «diakoni». Selv om en del
forbinder diakoni med hjelpearbeid
i regi av den lutherske kirke, så er
«diakoni» først og fremst et gresk
ord som går igjen over 30 ganger i
Det nye testamentet.
Diakoni handler om å hjelpe. Det
er praktisk omsorg overfor vår neste,
motivert av gudegitt medfølelse.
Noen oppsummerer diakoni som
«evangeliet i handling».
Diakoni har vært sentralt tilstede
i pinsebevegelsens misjonsarbeid
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helt siden de første misjonærer
reiste ut i 1910. De aller fleste
steder norsk pinsebevegelse har
vært og er engasjert i misjon,
går evangelieforkynnelse hånd
i hånd med sosialt og diakonalt
engasjement.

Ulike uttrykk

Diakonien tar seg ulike uttrykk.
Diakoni-tjenesten kan utføres enmot-en i møte med enkeltindivider.
Men den kan også organiseres
og profesjonaliseres, som i den
første kirke i Apostlenes gjerninger
kapittel 6.
Diakoni gjøres på ditt hjemsted
og i den enkelte menighet. Når vi
engasjerer oss i nestekjærlighetstjenesten og utfører den i samarbeid
med våre søsterkirker ute, blir den
internasjonal eller misjonal diakoni.

Med Jesus som forbilde

Diakonien kan strekke seg
medlidende ut mot mennesker som
lider, og gjenspeile hyrdens ømme
og kjærlige omsorg for sine sauer
– inspirert av Jesus som mettet de
sultne, helbredet syke, trøstet og ga
oppreisning til dem som trengte det.
Diakonien kan også være
konfronterende og konfliktfylt,
inspirert av Jesus som satte
undertrykte fri, avslørte fariseernes
manglende medfølelse, ryddet opp

i skattefusk, og utfordret politisk og
religiøs makt. Årets fredsprisvinner,
Dennis Mukwege er et eksempel
på at diakoni kan være et profetisk
tegn – som om Guds setter sitt lys
på urettferdighet. Og som nærmest
tvinger Guds folk og en likegyldig og
passiv verden til å reagere.
Når vi nå «tar tilbake» diakonien,
markerer vi at den delen av vårt
misjonsarbeid
som
adresserer
menneskelig lidelse og urettferdighet,
ikke først og fremst er en statsdrevet
industri, men skal være et uttrykk for
en gudegitt tjeneste og nestekjærlighet.
Vi håper og tror at Pinsemisjonens
diakonale policy kan bli til nytte for
deg og din menighet! 

Diakonien kan
strekke seg
medlidende ut
mot mennesker
som lider,
og gjenspeile
hyrdens ømme og
kjærlige omsorg
for sine sauer
– inspirert av Jesus
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Jesus 2 Europe
 Jesus2Europe er en misjonsorganisasjon basert i Paris,
stiftet i 2015.
 Visjonen er å være
en kanal for 1.000 nye
misjonærer som skal ta
evangeliet ut i Europa.
 Arbeidet har sine røtter
i norsk pinsebevegelse og
ledes av Arvid og May-Linn
Aasen.
 Sammen med sine tre
barn er de utsendt fra
Klippen Sandnes.
 Arbeidet omfatter bl.a.
gateevangelisering, bønn,
husgrupper, bibelskole
og disippeltrening, samt
arbeid med app og digital
plattform. Jesus2Europe
tilrettelegger også for team
og kortidsmisjonærer fra
Norge.
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Under LED 2018 lanserte
vi Jesus2Europe som årets
eksempelprosjekt for å gi norsk
pinsebevegelse en mulighet til å bli
kjent med, be for og støtte dette
arbeidet. Da Jesus2Europe ble
presentert, var dette også nært
knyttet opp til de misjonsstrategiske
prioriteringene som ble lansert året
før, med økt fokus på viktigheten av
re-misjonering av Europa.
Målet med lanseringen var
bl.a. å skape økt engasjement i
norsk Pinsebevegelse for misjon
i Europas storbyer samt å skaffe
nye
samarbeidspartnere
til
Jesus2Europe.
Ved slutten av året rapporterer
Jesus2Europe blant annet følgende:

8 personer er blitt døpt dette
året.
 Appen WonByOne nærmer seg
lansering.

 Økt etterspørsel etter oppfølging
og undervisning av flyktninger i
ulike deler av Frankrike.
 Lanseringen har ikke generert nye
støttemenigheter, men inntrykket er
likevel at misjonsarbeidet er blitt
mer kjent blant pinsemenigheter i
Norge og at Europa-fokus i norske
pinsemenigheter er økende.

Under LED 2018
lanserte vi
Jesus2Europe
som årets
eksempelprosjekt.

Pinsemisjonen

Barnehjelp

I 2018 sendte vi
mest støtte til Afrika og
Europa/Eurasia. Kongo
hadde høyest støttesum på

147.000 kr.

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. Hundrevis av barn i ulike
land i fire verdensdeler har fått hjelp gjennom mange år.
Dette har vært mulig takket være velvillige menigheter
og private givere.
I 2018 hadde vi en inntekt på 960.766 kr, og det ble
innvilget penger til hele 47 prosjekter i 18 land med
en total støtte på 944.000 kr. I 2018 kunne vi bevilge ca
364.000 kr mer enn i 2017, hovedsakelig på grunn av en
innkommet arv.
Støtten har blant annet gått til arbeid blant barn og unge
som lider av omsorgssvikt, barn i familier med svært lav
inntekt og barn som har flyktet fra vold og forfølgelse.
Mange av barna får høre evangeliet og opplever en ny
start i livet.

Pinsemisjonen
Barnehjelp støttet
47 tiltak i 18 land med en
total støtte på
944.000 kr i 2018.
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Noen høydepunkt fra bistan
Yrkesfagopplæring
i Bolivia

Enkers rettigheter i Kenya
Sammen med Free Pentecostal
Fellowship in Kenya (FPFK) jobber
vi for å hjelpe enker som utsettes for
nedverdigende urettferdighet i sin
Luo-tradisjon. Som om det ikke var
nok at de mister sin ektemann og ofte
forsørger, mister de også retten til
eiendom, barn, hus og eiendeler når
mannen dør. På toppen av det hele
anses de å bringe ulykke og utsettes
derfor for grusomme og traumatiske
renselsesritualer.
Gjennom enkeprosjektet har FPFK
gitt 403 enker, men også 242 religiøse
ledere og landsbyledere på ulike
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nivåer, informasjon om enkenes
situasjon og hvordan de i henhold til
Kenyas konstitusjon har rettigheter,
både til å eie og til å ta beslutninger
om egne barn, eget liv og egen kropp.
Vi ser at enkers livssituasjon er blitt
bedre. De opplever ny verdighet,
styrke og mot til å stå opp for egne
og hverandres rettigheter. De starter
samtalegrupper, bedrifter og driver
jordbruk sammen for å skaffe seg en
inntekt. Landsbyledere forteller også
om hvordan de for første gang forstår
at de må stå opp for enkene og mot
tradisjonelle familieoppgjør. 

Sammen med den bolivianske
stiftelsen for utdanning og tjenester
(FES) startet Pinsemisjonen to nye
prosjekter i Bolivia i 2018. Det ene
prosjektet fokuserer på ungdommers
skolegang og har som mål at elever i
12 videregående skoler i områdene
Vallegrande, Sicaya og Vacas har
tilgang til yrkesfagopplæring. Ved
8 av de 12 skolene ble det i 2018
etablert fire nye studieprogram:
byggfag, bakerfag, snekkerfag og
tekstilfag. Allerede i 2018 begynte
220 elever på yrkesfag fordelt på de
4 programmene. De vil etter planen
avslutte skolegangen i slutten av
2019.
Dette er første gang disse skolene
tilbyr yrkesfag til elevene, og det
er første gang yrkesfag innføres på
en videregående skole i Bolivia!
Prosessen med etableringen av
yrkesfag i 2018 har vært veldig
spennende og givende, og vi har som
mål at flere mennesker skal bli løftet
ut av fattigdom ved å utruste dem
med kvalifikasjoner som lettere kan
skaffe dem et inntektsgivende arbeid.
I skolene og lokalsamfunnene er det
stor begeistring for at yrkesfag er
innført, og FES og skoleprosjektets
stab har fått stor anerkjennelse for
sin koordinerende og handlekraftige
funksjon. Med så solid fremgang
allerede i første prosjektår, gleder vi
oss til fortsettelsen! 

ndsprosjektene i 2018
Mosambik

Kvinner får en større rolle i lederskap i Kenya
2018 var det siste av 5 år med
organisasjonsutviklingsprosjektet
Inuka Kanisa («vi bygger kirken»).
Prosjektet har bidratt til styrking og
nødvendig videreutvikling av vår
partnerkirke i Kenya, FPFK, og
involverer både lederskap, lokale
pastorer i 1200 kirker og 250 000
medlemmer over hele landet. Et
av mange resultater er de nye
statuttene som det har vært mye
arbeid med. Det ble et kappløp
med tiden å få de godkjent før året
var omme, men den 18.12 ble det
bekreftet at statuttene var godkjent
av myndighetene. Da brøt jubelen
løs! Statuttene er trykket opp på
både engelsk og kiswahili i samme

hefte og distribuert til alle lokale
kirker. Et av mange viktige vedtak
er at kvinner nå kan og skal velges
inn i ledelse og styrer på alle nivåer.
Begge kjønn skal representeres og
aldri færre enn 1/3 av gruppen.
Det er heller ikke lenger slik at
kun pastorer kan velges, men det
legges vekt på egnethet samt bred
og hensiktsmessig kompetanse. En
av mange spennende aktiviteter
som bygger opp under dette, er
ledertrening for 53 ledere av begge
kjønn fra region- og lokalnivå.
Disse er nå med på å bringe
treningskonseptet videre ut i
menighetene for å bidra til positiv,
inkluderende og varig endring! 

2018 var femte og siste året for
ungdomsskoleprosjektet i Mosambik.
Året startet med en ekstern evaluering,
som bekreftet at prosjektet kan vise til
noen veldig gode resultater: Ved de ti
ungdomsskolene hvor prosjektet har
opprettet jenteklubber, har antallet
elever som ikke fullfører sitt skoleår
(drop-outs) sunket fra 270 i 2013
til 38 i 2018! Dette innebærer en
nedgang på mer enn 85%. 14.990
studenter har kommet til prosjektets
miljøarbeidere
for
personlig
rådgivning. 63% av dem som har
uteblitt fra skolen over lengre tid, har
gjennom jenteklubbene og prosjektet
fått hjelp til å komme tilbake og
fullføre skoleåret. Antallet uønskede
graviditeter blant jenter har også
gått ned med over 30%. Resultatene
er såpass bemerkelsesverdige at
utdanningsmyndighetene
har
bedt prosjektet om å starte sine
jenteklubber på flere skoler og i flere
skoleregioner.
Partner i dette prosjektet er vår
søsterkirke
Igreja
Evangelica
Assembleia Livre, som også har
startet jenteklubber i menighetene.
Mot slutten av 2018 fikk vi beskjed
om at søknad for ny prosjektperiode
er godkjent – denne gangen for
Mosambiks nordligste provins,
Cabo Delgado, nærmere bestemt
Pemba. 
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Lederkonferansen

Kigali
mai 2018

Nordisk pinsemisjon har satt dype
spor i hele verden, ikke minst
i Afrika. Fra de første nordiske
pinsemisjonærene reiste til Afrika
for over 100 år siden, har det vært
en enorm utvikling. Mange store
nasjonale kirker har vokst frem,
flere av disse med millioner av
medlemmer.

Selv om de fleste av de nasjonale
pinsekirkene er blitt mye større
enn sine nordiske grunnleggere,
har det vært et sterkt ønske fra
våre søsterkirker i sør om å fornye
og styrke relasjonene mellom de
nordiske og afrikanske kirkene. Dette
var bakgrunnen for den historiske
lederkonferansen i Kigali i mai 2018
med over 80 kirkeledere fra ni
afrikanske og tre nordiske
land. Her skulle de åndelige og
relasjonelle båndene mellom kirkene
i sør og nord styrkes.

Her skulle de
åndelige og
relasjonelle båndene
mellom kirkene i sør
og nord styrkes.
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LEDERKONFERANSEN: Vi er sterkest og utretter mest når vi står sammen i åndelig enhet.

Samlingene hadde hovedfokus på
følgende tema:
 Vår felles reise, med historie og
fremtid.
 Hvordan tilhører vi denne
familien?
 Hvordan trener vi våre ledere?
 Hvilken rolle skal kirken ha i
vår verden?

Afrikanske og nordiske pinseledere
hadde innlegg om temaene, og
samtalene ble videreført i grupper.
Tross de kulturelle forskjellene var
det overraskende for mange å se alle
de mulighetene og utfordringene vi
har felles.

Vår felles reise, med historie og fremtid.

I oppsummeringen mot slutten av
konferansen ble følgende punkter
løftet opp:
 Vi er sterkest og utretter mest når
vi står sammen i en åndelig enhet.
 Vi vil tilgi hverandre og legge
bak oss det som har vært vanskelig i
samarbeidet og relasjonene.
 Vår felles utfordring er å vinne
neste generasjon, gjøre dem til Jesu
etterfølgere og sørge for at de opplever
kirken som sitt åndelig hjem.
 Skal vi lykkes med dette, må vi
trene ledere og sørge for at de får
være med å videreutvikle kirkene.

Hvordan tilhører vi denne familien?

Hvordan trener vi våre ledere?
Hvilken rolle skal kirken ha i vår verden?
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Fotspor
Chopdamisjonen 100 år

Nobels Fredspris
Dr. Denis Mukwege mottok
årets
nobelpris
sammen
med Nadia Murad. Denis
Mukwege er en frukt av norsk
og svensk pinsemisjons arbeid.
Han tilbragte deler av sine
barndomsår på den norske
misjonsstasjonen Kaziba hvor
Osvald Orliens arbeid gjorde
sterkt inntrykk på ham. «Jeg ville
bli lege, og kanskje mer enn det –
jeg ville være der for mennesker
som ble oversett og stå opp mot
urettferdighet. Det var den
innstillingen jeg hadde sett hos
Osvald Orlien, den norske legen
i Kaziba. Det var han som satte
meg på ideen», skriver Mukwege
i selvbiografien «Lege på liv og
død». Pinsemisjonen, misjonærer
og samarbeidspartnere har
gjennom mange år referert
kvinner som har hatt behov for
kirurgiske inngrep etter voldtekt
til Dr. Mukwege og Panzisykehuset i Bukavu.

4.-8.november 2018 ble det holdt et stort 100-årsjubileum for
Chopdamisjonen i India, som ble startet da misjonær Edward Trældal kom
hit i 1918. Det ble et minnerikt jubileum med mye flott program, og blant
gjestene var det 30 nordmenn og flere hundre utflyttede indere. To av de
norske gjestene var fra det norske konsulatet i Mumbai. De ble svært grepet
og imponert over hva norsk misjon hadde lyktes med og oversendte en
rapport til Utenriksdepartementet med overskriften «Et lite stykke Norge i
India». Rapporten var full av lovord om norske misjonærers arbeid i India.
Ingen tvil om at det har satt dype spor! Bildet viser konsul Tor Dahlstrøm,
Stephan og Neelam Sapkale, Kjell og Winnie Gulbrandsen.

Belgia

Ei arbeidsledig alenemor i
begynnelsen av 30-årene så på
seg selv som søkende, men var
livredd for hva omgivelsene ville si
dersom hun tok et skritt nærmere
Gud. En dag dristet hun seg med
på husgruppa for første gang.
Hun hadde diktet opp en voldsom
dekkhistorie om hvor hun skulle
til både datteren, kjæresten
og foreldrene sine. Men Guds
kjærlighet driver som kjent frykten
ut, og vi endte opp med å lede
henne til Jesus der og da!

Somaliland

Nord-Afrika

Ali ble disippelgjort via
internett. Etter 6 måneder fikk
han spørsmålet om hvem han
nå ønsket å dele evangeliet med.
Det var en stor overraskelse at
han allerede hadde delt alle de
seks leksjonene han hadde fått,
med seks muslimer i sitt område
– og alle hadde tatt imot Jesus
som sin personlige frelser!
Vi fryder oss over hvordan
Gud arbeider med den unge
generasjonen via sosiale medier.

Abdikarim er rektor på den videregående skolen i landsbyen Suqsaade
i Somaliland. Siden Pinsemisjonen startet med holdningskampanjer om
viktigheten av jenters skolegang her, har han erfart en positiv endring i
befolkningens holdninger. Før unnlot mange foreldre å sende jentene
sine på videregående skole, men nå forstår de at skolegang er viktig også
for jenter. Abdikarim forteller om et godt samarbeid med foreldrene når
det kommer til jenters utdanning og høyere deltakelse på foreldremøter.
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DR Kongo

Blomst (Maua på swahili) er en 13 år gammel
jente som ble gravid etter voldtekt og kastet ut
hjemmefra. Hun ønsket å ta livet sitt, men noen
fortalte henne om CAMPS og hjelpen som nå
var tilgjengelig på sykehuset. Hun har fått og
fortsetter å få god hjelp av psykologen og av de
andre kvinnene og kjenner nå på livsmot og
håp. Blomst fødte med keisersnitt i desember
og fikk en velskapt liten jente.

Bolivia

Kenya

Victor er 36 år og har vært vitne
til konflikten i Muhoroni på
nært hold. Siden barndommen
har han opplevd at kyrne deres
blir stjålet og at det oppstår
kamper mellom de to stammene.
Både familiemedlemmer og
andre i lokalsamfunnet har
blitt drept. Noen ganger har
han bare så vidt overlevd selv.
Gjennom
Pinsemisjonens
fredsarbeid
fikk
Victor
opplæring i traumebehandling
og forsoning: «Jeg fikk mye
ut av gruppesamtalene. Etter
å ha delt det som har skjedd
med meg og min familie med
andre, har jeg etterhvert klart
å bearbeide traumene. Sårene
begynner å gro, og jeg kan si at
jeg er på vei til å kunne tilgi dem
som var fiendene mine. Jeg føler
meg sterk og skal nå være med
å hjelpe andre som har lignende
utfordringer og traumer. Jeg er så
takknemlig for dette arbeidet!»

Ruben er lærer i snekkerfaget
på en skole hvor Pinsemisjonen
jobber med å tilby fag- og
yrkesutdanning til elevene.
Ruben trekker spesielt frem en
elev som har vist en særskilt
interesse for faget. Han snekret
et flott bord som han planla å
ha hjemme. Ved utstillingen av
årets snekkerier var det en kvinne
som ble så imponert over bordet
at hun tilbød eleven en klekkelig
sum for det. Tidligere hadde
han erfart at snekkerfaget hadde
en høy nytteverdi, men også en
høy egenverdi på grunn av den
mestringsfølelsen som han fikk
når han klarte å skape noe. Nå
fikk han se at det også hadde en
betydelig økonomisk verdi, noe
som bidro til økt motivasjon.

India

En ung kristen gutt tok med seg
en kamerat fra landsbyen Solvan
til ungdomsstevnet i Chopda. Det
ble innbudt til forbønn, og gutten
gikk fram fordi han var så fattig og
ønsket å få en liten jordlapp å leve
av. Faren hadde drukket i mange
år og mistet den lille jordlappen
de hadde. Bare noen måneder
senere ble gutten kontaktet av
skogmyndighetene som sa at
han kunne få igjen jorda faren
hadde eid. Noe slikt hadde aldri
hendt før, og gutten tok imot Jesus
pga bønnesvaret. Han fikk mye
motstand og trusler i landsbyen
og ble slått på grunn av sin tro,
men han holdt fast på troen og
livet med Jesus. Nå er også faren
fri fra alkoholproblemet og frelst
med hele sitt hus!

Kenya

Eveline ble enke i 2005.
Svigerbroren arvet henne som
kone, men forlot henne etter
bare fire måneder. Han fant ut
at hun var syk og hadde ingen
interesse i å bruke penger på en
kone som var for syk til å kunne
tilfredsstille ham seksuelt. I 2017
startet FPFK et enkeprosjekt,
som har gitt opplæring i enkers
rettigheter til både enker og
myndigheter. Gjennom dette
prosjektet har Eveline fått
livsforandrende kunnskap og
praktisk veiledning. I dag er
Eveline frisk, og hun sier at
prosjektet har gitt henne mye
mot og selvtillit til å leve livet
som enke. Hun har fått erfare at
overgrep straffeforfølges, og at
enkene i lokalmiljøet behandles
med en større respekt.
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UT18

UT18
UT18 ble arrangert i Bergen med Pinsekirken
Tabernaklet Bergen som vertskapsmenighet. I tillegg
hadde vi med oss IBRA og Ny Generasjon som
medarrangører. Konferansen samlet 213 personer, og
på talerlisten fant man blant andre Niklas Piensoho,
Anne Gustavsen, Thomas Neteland og Thomas
Hansen. Pinsemisjonens senior rådgiver, Stig Stordal,
delte om temaet «Diakoni som begrep og virkemiddel»
(se side 10-11).

Ikke gå glipp av

UT19
i Filadelfiakirken, Oslo
8.-10. november
Mer info på
www.pinsemisjonen.no

På programmet stod også «misjonstapas» – med
panelsamtale og smakebiter fra ulike typer misjon og
dessuten lovsangsfest med Hillsong Norway fredag
kveld.
«De årlige misjonskonferansene har virket samlende
på Pinsebevegelsens misjonsarbeid. Aldri før har
det vært så samkjørt, strategisk og retningsbestemt»,
sa generalsekretær Bjørn Bjørnø til KS’ utsendte
journalist.

Nøkkeltall for 2018
Inntekter:

24.636.145

Utgifter:

-

25.287.936 +

Pinsemisjonen driftes gjennom
administrasjonstilskudd fra
menigheter, gaver og annen støtte i
tillegg til tilskudd fra Digni og UD i
forbindelse med bistandsprosjektene.
I 2018 lå menighetenes

Renter
og aksjer:

=

89.869

administrasjonstilskudd til
Pinsemisjonen på 85 kr pr medlem.
Det ble innbetalt for ca 27 773
medlemmer, altså kr 2 360 710. 28
pinsemenigheter, 8 organisasjoner og
tiltak samt en del enkeltpersoner sto

Underskudd:

561.922

sammen om å dekke egenandelene
og forvaltningsgebyret for hele 10
Norad-finansierte bistandsprosjekter
i Afrika og Sør-Amerika og ett
fagutviklingsprosjekt. Det er godt å
stå sammen om oppdraget!

Overskudd
drift av kontor

Egenkapital

Mottatt arv

Likviditet

kr. 25.009

kr. 824.397

kr. 524.437

kr. 3,6 mill.

Innbetalt til Pinsemisjonen
Partnermidlene skal brukes til å støtte misjonsformål, informasjonsarbeid og Partner de siste 3 årene:
administrasjon i tillegg til egenandeler til Norad-finansierte prosjekt, som det 2018: kr 339.104
gikk mest til i 2018. I 2018 hadde vi 110 private støttepartnere. Sammen bidro
2017: kr 352.553
de med nesten 340.000 kr – en stor takk til dere som er med og drar lasset!
2016: kr 580.551
Pinsemisjonen Partner

Du finner årsregnskapet sammen med resten av
årsmøtedokumentene på pinsemisjonen.no/ressurser
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Kraft til bærekraftig misjon
Det handler
om å møte
mennesker med
respekt, godhet
og ekte
medmenneskelighet.
BARBRO KOLBJØRNSRUD

I Pinsebevegelsen har vi et bredt og mangfoldig misjonsarbeid kjennetegnet
av lange tradisjoner, nye initiativer og et bredt nettverk av partnerkirker og
organisasjoner vi samarbeider med. Vi driver misjon med begge hender;
gjennom evangelisk og diakonalt arbeid. For en mulighet vi har til å utgjøre
en forskjell både hjemme og ute!
Vårt misjonsengasjement handler alltid om mennesker. Det handler om
å møte mennesker 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. Det kaller vi
bærekraftig misjon. Det er vårt felles mål.
Pinsemisjonen blir nå en integrert avdeling i Pinsebevegelsen i Norge.
Vårt mål med denne endringen er at norsk pinsebevegelse skal bli mer
målrettet i innsats og organisering av sitt misjonsarbeid. Vi må sikre at vi i
utsendelsesprosessen og oppfølgingen skaper forutsigbarhet og trygghet for
både menigheter og misjonærer.
Vi tror at felles forpliktelser i Pinsebevegelsen skaper bærekraftige
misjonsprosjekter som har kraft til å stå på egne ben. Vi ønsker at menigheter,
organisasjoner, barn og voksne skal engasjere seg i misjonsprosjekter som er
i tråd med våre felles satsinger.
For sammen kan vi utrette mer!
Barbro Kolbjørnsrud
Styreleder
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ANSATTE: 7
(4 kvinner, 3 menn)

Hva er

Pinsemisjonen?
Pinsemisjonen er en ideell forening opprettet av
pinsekirkene 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
I 2018 ble det vedtatt en ny organisasjonsmodell hvor
Pinsemisjonen skal innplasseres og organiseres under
Pinsebevegelsen.
Pinsemisjonen hadde ansvar for 10 Norad-finansierte
bistandsprosjekt og et fagutviklingsprosjekt i 2018 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.

HOVEDSTYRET: 6
styremedlemmer
(3 kvinner, 3 menn) og
3 varamedlemmer (menn)
FRIVILLIGE
REGIONSEKRETÆRER: 4
(1 kvinne, 3 menn)
STYRELEDER:
Barbro Kolbjørnsrud
GENERALSEKRETÆR:
Bjørn Bjørnø
15 LANDUTVALG (LU)
– kontaktinfo på
pinsemisjonen.no/landutvalg
Årsregnskap, revisjonsberetning, styrets årsrapport
finner du på
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
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Brukervennlig og rimelig givertjeneste

VÅR KUNNSKAP
STÅR TIL DIN
DISPOSISJON

Vi lanserer ny plattform! Nå enda enklere for givere å gi
og for dere å følge opp. Ta kontakt for demonstrasjon.
■ Nettbasert, enkelt og rimelig
■ Kortbetaling
■ Innbetaling Total
(innlesing av ikke KID baserte innbetalinger)
■ Vippsimport
■ Vi ordner skatteinnberetningen direkte til PSGS
Solidus forenkler hverdagen.
post@solidus.no/tlf. 99 39 85 50
Les mer på solidus.no

Akershus
Revisorgruppen
Akershus AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Tlf. 66 81 79 00
E-post: akershus@rg.no
www.rg.no

Trygghet i møte
med framtiden.
Les mer om våre forsikringer
til deg på kniftrygghet.no

