Pinsebevegelsen i Norge

Årsrapport 2018
Besøksadresse (etter avtale): Pilestredet 27G, 0164 Oslo.
Postadresse: Boks 7007, St. Olavs plass 0130 Oslo.
Organisasjonsnummer: 934 409 555
Innledning
Lederrådet arbeider kontinuerlig ut fra det mandatet som er vedtatt i Samtaleforum. Konkrete fokusområder
resulterer i felles målsetninger og det er god oppslutning om arbeidet for å nå målene. Det legges ned et stort
arbeid både av lederrådet og personer som engasjeres inn i råd og utvalg.
Sammensetning
Lederrådet har i 2018 bestått av:
Sigmund T. Kristoffersen, forkynner (Betel Hommersåk), Leder
Stine Wikanes Hansen, forkynner (Filadelfia, Arendal)
Andreas W. Hegertun, pastor (Menigheten i Filadelfia Oslo)
Laila E. Austeng, Microfila, (Menigheten i Filadelfia Oslo)
Andreas Hasseløy, Pastor (Hillsong, Norge)
Trond Eriksen, Daglig leder (Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter)
Daglig leder i PBU og Generalsekretær i Pinsemisjonen har møtt i Lederrådet etter innkalling.
Sekretariat og kontor
Lederrådet har hatt kontor og møterom i Pilestredet 27G, Oslo sammen med Pinsemisjonen, KS og PBU.
Alle de ansatte stiller i tillegg hjemmekontor til disposisjon uten vederlag.
Stillinger 31.12
Størrelse
Leder
75 %
Administrasjonsleder
100 %
Regnskap/økonomi
20 %
1 Prosjektstilling (-31.12.19) 20 %
1 Adm. sekr. (-01.08.19)
25 %
Pågående arbeid
Led 18
Konferansen ble avholdt på Oslofjord Convention Center i Stokke. Årets tema var «Jesus synlig for livslang
etterfølgelse» og samlet 1444 ledere. Her var flere med som talere: Sigmund Kristoffersen, Solveig Hegdal,
Andreas Hasseløy, Øystein Gjerme, Daniel Alm, Alv og Margaretha Magnus, Joakim Magnus, Beate Magnus,
Bente Sandtorp, Karl-Inge Tangen, Knut Tveitereid, Christoffer Svartdahl, Jason Cask, Anne Gustavsen, David
Hasseløy, Vigdis Gjervoldstad, Sandra Bjørnø, Torbjørg O. Nyli, Stine Wikanes Hansen, Egil Svartdahl, Viggo
Skagestad og Hans Martin Skagestad. David A. Østby m team ledet lovsangen
Lederrådet er takknemlig for et svært godt samarbeid med PBU. Konferansen har en god form og det jobbes
kontinuerlig for å tilby den beste lederkonferansen også innholdsmessig. Vi er glad for å ha tilgang på et sted
med kvalitet og kapasitet til å romme vår konferanse i den formen den har fått.
Led regional 18
Det ble gjennomført elleve Led regional slik den beskrives i manualen som er utarbeidet. Led regional er videre
oppfølging av den nasjonale Led. Menighetene samles regionalt med barne-, ungdoms- og menighetsledere for
undervisning, inspirasjon, relasjoner og samarbeid. Tematikken fra LED videreføres og aktualiseres i den enkelte
region. Bredden i deltakelsen er stor og det er gode tilbakemeldinger.
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Pinsebevegelsens Årsmøtekonferanse og Samtaleforum
4. juni hadde vi Samtaleforum. Vi drøftet fremtidig organisering av Pinsebevegelsen i Norge, organisasjonskart,
organisering av Pinsemisjonen, sammenslåing med DFEF. Teologisk refleksjonsgruppe innledet til samtale om
Pinsebevegelsens Bibelsyn. 5. juni arrangerte Lederrådet i samarbeid med våre fellestiltak Pinsebevegelsens
tiende Årsmøtekonferanse. Avviklingen var også i år lagt til Filadelfia, Oslo. Følgende fellestiltak arrangerte sine
formelle årsmøter under konferansen: Pinsemisjonen, TV-Inter Norge, Hedmarktoppen FHS, Filadelfiaforlaget
AS/KS, Helgeland FHS, PBU, IBRA Media, Evangeliesenteret og Pinsebevegelsen i Norge. Den påfølgende
fellesskapskvelden innholdt smakfullt koldtbord og Olof Edsinger holdt foredrag om «Kristen etikk som
kommunikativ utfordring».
Årets gang
Lederrådet har 11 møter i kalenderåret 2018 hvorav 3 av dem var todagers møter. I sammenheng med møtene
har vi 2018 hatt 2 rådslagninger med Regionlederne, samt ett møte med ledere og styreledere i våre fellestiltak.
Lederrådet har gjennom året fortløpende arbeidet med aktuelle saker i Pinsebevegelsen, Led, Led regionalt,
Samtaleforum, innkomne henvendelser samt møter med råd og utvalg i Pinsebevegelsen. I et kirkelandskap som
er i endring har det vært utvidet kontakt med andre trossamfunn. Høsten 2018 flyttet DFEF inn i
kontorfellesskapet i Pilestredet 27. Medarbeidersamling for ledere og pastorer ble arrangert med Runar Eldebo
som invitert til å undervise i temaet: «Kallets privilegium». I November ble det avholdt Samtaleforum hvor
overskriften var: «Læren og livet – når etiske spørsmål blir utfordrende». Arbeidet med 2020-målene har gått
jevnt videre for å dekke alle regioner med egne samlinger og fullføre målsetningene. Teologisk
refleksjonsgruppe arbeider både langsiktig tematisk samtidig som de bistår Lederrådet i aktuelle saker som
kommer opp. VITAL og PLANT har arbeidet med vitalisering, revitalisering og menighetsplanting.
Representasjon
Lederrådet representerer Pinsebevegelsen overfor det offentlige Norge, kristne organisasjoner og andre
trossamfunn. Det er god dialog med andre menigheter og trossamfunn i saker hvor vi har felles agenda.
Lederrådet har representert Pinsebevegelsen i Pentecostal European Fellowship (PEF) og Assemblies of God
World Fellowship (AGWF).
Sammenlignet med andre landsdekkende menighetsbevegelser og trossamfunn har vi ingen stor bemanning og
må begrense vår deltakelse i et mylder av fora hvor man inviteres inn. Dette handler om kostnader knyttet til
kontingenter og gebyrer, men også forbruk av tid som fort kan bli en omfattende virksomhet. Lederrådet anser
som sin primære forpliktelse å delta i de oppgaver som har vedtak i Samtaleforum og tiltak hvor
Pinsebevegelsen naturlig har deltatt over tid.
Lederrådets økonomi
Det økonomiske grunnlaget for Lederrådets virksomhet er medlemstilskuddet fra pinsemenighetene.
Tilskudd til drift av lederrådet er i 2018 kr 65 per tilskuddsberettiget trossamfunnsmedlem (medlemmer og
tilhørige) og kr 69 i 2019.
Under Lederrådets økonomi er også driften av Pinsebevegelsens Etiske Råd, Meklingsrådet, utgiftsdekning til
møter samt kontingenter vedtatt i Samtaleforum.
Lederrådets bankforbindelse er Sparebanken Sør. Regnskapsfører er Morgan Kalleberg. Lederrådet kan ikke
oppta noen form for lån eller ha kassakreditt. Det vises for øvrig til Lederrådets regnskap for året 2018 som er
revidert av statsautorisert revisor Knut Østbye fra Revisorgruppen Mæland og Østbye.
Oslo, 07. mai 2019
Sigmund T. Kristoffersen (Sign)
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Etisk råd
Pinsebevegelsen

Årsmelding Etisk råd – 2018/2019

Pinsebevegelsens Etiske råd (ER) ble oppretta av Predikantkonferansen i 1998. Rådets
mandat er å ha det overordna ansvaret for arbeidet med saker der forkynnere og andre
ledere med virkefelt ut over sin lokale menighet, er eller kan ha vært involvert i seksuelle
overgrep, grenseoverskridende seksuell atferd, eller eventuelt annen moralsk svikt. Rådet
vil også kunne gi råd og behandle saker vedrørende ledere i lokalmenigheter, etter
anmodning om hjelp fra disse. I mandatet ligger også at Etisk råd skal drive forebyggende
arbeid gjennom opplysning og undervisning.
Retningslinjer for Etisk råd’s arbeid ble utarbeida i 1998, endra i 2002 og i 2008. Etisk råd
har utarbeida utkast til nye retningslinjer. Framlegget er lagt så tett som mulig opp til
retningslinjene som gjelder for Normisjon, Norsk Misjonsselskap og andre organisasjoner
med tilknytning til Den norske kirke. Reviderte retningslinjer er foreløpig ikke vedtatt i
Pinsebevegelsens organ. Inntil videre arbeider Etisk råd etter de vedtatte retningslinjene
fra 1998, med mindre senere endringer.
Forsinkelsen i godkjenning av nye retningsliner kan føre til at vi blir liggende etter både i
forhold til lovverket og samfunnsutviklingen. Vi har for eksempel både ny straffelov og et
forslag til ny Lov om tros- og livssynssamfunn.
Etisk råd er sammensatt av personer med ulik faglig kompetanse, for på best mulig måte å
ivareta ulike sider av rådets saksfelt. Etisk råd har Lederrådet i Pinsebevegelsen som sitt
overordna organ.

1

1
Generelt om arbeidet
Alle saker hvor Etisk råd er involvert er alvorlige fordi det gjelder mennesker som har vært
utsatt for krenkelser og annen type moralsk svikt. Både ved det direkte arbeidet med saker
og gjennom generell rådgivning håper Etisk råd at arbeidet vil være forebyggende, slik at
rådets inngripen skal bli minimal.
Etisk råd har i sin funksjonstid fått positive tilbakemeldinger fra mennesker som er krenket,
og fra menigheter for det arbeidet som gjøres. Men det kommer også innvendinger fra
enkelte av de berørte parter, fordi følgene av denne type handlinger ofte er dramatiske for
dem det gjelder. Den krenkede og den mulige krenker vil ofte se svært forskjellig på
hendelsesforløp og konsekvenser. Dette er vanlig i slike saker. At de som omgir de to
partene ser saken forskjellig, er heller ikke uvanlig.
Rådets arbeid fordrer grundighet i alle ledd. Dette gjør det nødvendig at rådsmedlemmene
har inngående kjennskap til og erfaring fra ulike fag- og livsområder, fordi et bredt spekter
av fagområder må belyses. Rådets sammensetning per i dag dekker etter vårt syn denne
premissen.
Etisk råd har ikke en samla oversikt over tallet på saker i Pinsebevegelsen. Rådet blir
kontakta når menighetene selv ikke håndterer slike saker. Mange menigheter har trolig
ressurser til å takle disse problemstillingene selv.
I retningslinjene for å bli rekruttert til pinsebevegelsens barne- og ungdomsarbeid er det
innført krav om politiattest. Etisk råd har ikke oversikt over i hvilken grad dette er
implementert, men vet at dette blir etterfulgt mange steder.
Rådet har vært og er opptatt av hvordan en kan gjøre informasjon om Etisk råd tilgjengelig
for dem som trenger den.
Vi har fått tilbakemeldinger på at informasjon om Etisk råd er vanskelig å finne på nettsiden
til pinsebevegelsen. Å gjøre Etisk råd enda mer kjent for de som har behov for kontakt vil
være en prioritert oppgave.
Det er relativt få saker som kommer til vurdering i Etisk råd, men vi tror det finnes
mørketall.
Det siste året har vi vært engasjert i flere saker i ulike deler av landet. Disse sakene har dels
vært omfattende og kompliserte, og krevd betydelig innsats fra medlemmer i Etisk råd. Vi
har opplevd et nært og tillitsfullt samarbeid med ledelsen i de berørte menighetene. Vi har
også hatt et tett og godt samarbeid med Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle
overgrep (der Pinsebevegelsen er medlem).
Pinsebevegelsen har fokus på at overgrep har skjedd og kan skje også i våre
sammenhenger. Vi vurderer at dette i seg selv er et viktig preventivt tiltak.
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Det siste året har vi også vært konsultert i noen saker knytta til spørsmål om annen moralsk
svikt.
2
Oversikt over aktiviteter i 2018/2019
Etisk råd har hatt følgende aktivitet i meldingsåret:
• Etisk råd har vært representert med flere medlemmer på LED og Samtaleforum.
• Etisk råd er representert i gruppa som drøfter framtidig rådsstruktur i Pinsebevegelsen
• Novemberkonferansen 2018 i regi av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
• 4 ordinære møter i ER
• Mellom rådsmøtene har det vært saksbehandling gjennom epost og telefon rådsmedlemmene
imellom
• Brev, telefoner, reisevirksomhet, behandling av saker. Kontakt med ulike politikammer,
advokater, offentlige kontorer og pastorer
• Kontakter: Ut over sakene har rådets medlemmer i utstrakt grad blitt kontakta av menigheter,
andre kirkesamfunn, fellestiltak og enkeltpersoner for rådgivning, konsultasjoner, forespørsler
og veiledning.
3
Kompetanseheving
Medlemmer fra ER har ikke deltatt i spesifikke kompetansehevende tiltak knyttet til sitt
medlemskap i ER i meldingsåret. Rådets medlemmer ansees å opprettholde og
videreutvikle sin kompetanse gjennom medlemmenes daglige virksomhet ellers.
4
Økonomi
Når det gjelder Etisk råd sin økonomi vises det til Lederrådets regnskap.
5
Etisk råds medlemmer i meldingsåret
Medlemmene i Etisk råd er de samme som ved siste årsmelding. Vi opplever det som en
styrke, og har gjennom åra vi har vært operative opparbeidet et nært og godt
arbeidsfellesskap.
Medlemmene er:
Øyvind Watne
Harald Nybakk
Nils-Petter Skinnerlien
Sven-Martin Ege

(psykiater)
(advokat)
(forstander)
(politi)

Trondheim (leder)
Hamar
Lillehammer
Oslo
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Daniel Lund
Elin Selseng
Lillian Lund Vestvik

(pastor)
Alta
(sosionom) Mo i Rana
(vernepleier) Auklandshamn

Trondheim 8. april 2019
For Etisk råd
Øyvind Watne (leder)

4

Meklingsrådet i Pinsebevegelsen
Rapport for året 2018/2019
Meklingsrådet er Pinsebevegelsens råd for bistand i forbindelse med vanskelige eller fastlåste
konflikter i menigheter tilknyttet den Norske Pinsebevegelsen. Medlemmene av rådet velges av
Samtaleforum.
For det inneværende året har rådet bestått av Tone Astrid Rossland (Bergen), Geir Hande (Oslo),
Redvald Hjulstad (Mo i Rana), Mariane Borge Skakstad (Vikersund), Per Erik Skogestad
(Drammen), Thor Einar Krogh (Sandefjord) og Thomas Dorg (Oslo).. Vi ønsker å etterstrebe ha
god geografisk representasjon samt kjønnsbalanse i Meklingsrådet. Thomas Dorg har vært leder
for Meklingsrådet også i inneværende år.
Meklingsrådet har bidratt med råd og veiledning i tillegg til prosessuell bistand i forbindelse med
konflikter i menigheter rundt om i landet. Kompleksitet og konflikter som har trukket ut i tid er
fortsatt kjennetegn ved konfliktene Meklingsrådet blir bedt om å bistå. Vi oppfordrer sterkt
menighetene til å tenke «føre var» fremfor å la konflikter i menighetene få vokse seg store og
krevende. Når konfliktene har blitt komplekse og omfattende blir også Meklingsrådets oppgave
og innsats krevende. Vi har i de senere årene involvert oss i lengre og krevende prosesser i
menigheter på ulike steder. Meklingsrådet teller 7 medlemmer, hvorav alle har vært i funksjon
dette året.
Meklingsrådets medlemmer har i rollen som tilrettelegger for dialog et særskilt ansvar for å bistå
parter i konflikt på en profesjonell måte. Derfor har flertallet av rådets medlemmer deltatt på kurs
eller tatt høyere utdanning i konflikthåndtering og mekling. I tillegg har medlemmene også høyere
utdanning og praksis som menighetsledere som er relevant for vervet. Også i dette året har
rådsmedlemmer gjennomført videreutdanning i konfliktforståelse og mekling ved Høyskolen for
ledelse og teologi. Dette er med på å kvalitetssikre rådets håndtering av saker framover.
Som konflikthåndterende organ har Meklingsrådet et sterkt mandat dersom partene i
menighetskonflikter ønsker å løse konflikten sin. Mandatet er imidlertid svakt dersom en av
partene eller begge, ikke ønsker å løse konflikten de er oppe i. Vårt mandat og vår oppgave går
ut på å skape dialog og hjelpe parter til sammen å finne løsninger.
Meklingsrådet ser fram til at sentrale veilednings- og tilsynsordninger kommer på plass slik at
disse kan bidra til forebygging av menighetskonflikter i framtiden. I tillegg er det behov for at
veiledere bistår menighetene Meklingsrådet har jobbet med i forlengelsen av vår bistand. Dette er
særlig viktig for å hjelpe, støtte og kvalitetssikre den videre driften som etter vår erfaring fortsatt er
preget av konflikten.
Meklingsrådet deltar på samtlige fellesarrangementer i regi av Pinsebevegelsen nasjonalt. I tillegg
deltar Rådet i arbeidet i Pinsebevegelsens koordinerende Personalråd.
Til sist, som vi gjerne nevner hvert år - konflikt er noe naturlig. For å få vekst må vi håndtere
konflikt. Det er når vi ikke klarer å håndtere konfliktene på en konstruktiv måte at konflikter lammer
og oppleves negativ. Et sosialt og åndelig fellesskap som har spenninger og som klarer å
håndtere disse konstruktivt i dialog, vil oppleve vekst og positiv utvikling.
Det rettes igjen en stor takk til alle rådsmedlemmene for den store innsatsen som er lagt ned det
siste året.
Oslo, 10. mai 2019
Thomas Dorg (Sign)
MEKLINGSRÅDET

