Pinsebevegelsen i Norge

Årsrapport 2016
Pinsebevegelsen i Norge har mandat og hovedoppgaver beskrevet i sine vedtekter som er vedtatt av
Predikantkonferansen/Samtaleforum i 1999, 2002, 2009 og 2016
Besøksadresse (etter avtale): Pilestredet 27h, 0164 Oslo. Postadresse: Boks 7007, St. Olavs plass 0130 Oslo.
Organisasjonsnummer: 934 409 555
1) Innledning
Lederrådet arbeider kontinuerlig ut fra det mandatet som er vedtatt. Konkrete fokusområder resulterer i felles
målsetninger og det er god oppslutning om nå arbeide for å nå målene. Det legges ned et stort arbeid både av
lederrådet og personer som engasjeres inn i råd og utvalg.
2) Sammensetning
Lederrådet har i 2016 bestått av:
Sigmund T. Kristoffersen, forkynner (Betel Hommersåk), Leder
Carina G. Harsem, pastor (Filadelfia, Hønefoss)
Andreas W. Hegertun, pastor (Menigheten i Filadelfia Oslo)
Laila E. Austeng, pastor (Sentrumkirken, Strømmen)
Fred Håberg, Pastor (Klippen, Sandnes)
Trond Eriksen, Daglig leder (Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter)
Daglig leder i PBU og Generalsekretær i PYM har møtt i Lederrådet etter innkalling.
3) Sekretariat og Kontor
Lederrådet har kontor og møterom i Pilestredet 27h, Oslo.
Alle de ansatte stiller i tillegg hjemmekontor til disposisjon uten vederlag.
Stillinger
Størrelse
Leder
75 %
Administrasjonsleder
100 %
Regnskap
12,5 %
Prosjektstilling/stab
50 %
4) Pågående arbeid
4a Led16
Konferansen ble avholdt på Oslofjord Convention Center i Stokke. Årets tema var «Jesus synlig for neste
generasjon» og samlet 1718 ledere. Her var flere med som talere: Sigmund Kristoffersen, Anne Christiansen,
Stephan Christiansen, Andreas Hasseløy, Dave Niblock, Annka Jenssen, Egil Svartdahl, Karl-Inge Tangen, LarsTore Jørgensen, Joakim Lundkvist, Solveig Hegdal, Kristian Bugge Halvorsen, Arnfinn Clemetsen, Caroline Wiik,
David Hetlelid m.fl. Lederrådet er takknemlig for et svært godt samarbeid med PBU. Konferansen har funnet en
god form og det jobbes kontinuerlig for å tilby den beste lederkonferansen også innholdsmessig. Nytt av året var
mingel for de yngre deltakerne. 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.
4b Led regional
Det ble gjennomført 14 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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4c Pinsebevegelsens Årsmøtekonferanse
3. juni arrangerte Lederrådet i samarbeid med våre fellestiltak Pinsebevegelsens åttende Årsmøtekonferanse.
Avviklingen var lagt til Filadelfia, Oslo og vi gjennomførte alle samlingene på en dag. Følgende fellestiltak
arrangerte sine formelle årsmøter under konferansen: PYM, TV-Inter Norge, Hedmarktoppen FHS,
Filadelfiaforlaget AS/KS, Sandvik FHS, PBU, IBRA, Evangeliesenteret og Pinsebevegelsen i Norge. Dessuten deltok
HLT hvor Filadelfia, Oslo er eier på vegne av Pinsebevegelsen. Vi er fortsatt i utvikling for å finne den beste
formen for gjennomføringen
4d Årets gang
Lederrådet har 9 møter i kalenderåret 2016 hvorav 2 av dem var todagers møter. I sammenheng med møtene
har vi 2016 hatt 1 rådslagning med Referanseutvalget og 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. Vi
har videreført samtalene med De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge.
4e Annet arbeid
VITAL arbeider med vitalisering og revitalisering og etablerte i 2016 kursing for menighetsveiledere. Lederrådet
samarbeider også med SENDT om menighetsplanting og med PBU om å bygge levende barne og
ungdomsarbeid. Personalrådet fortsetter sitt arbeid som handler om HMS, lovpålagte rutiner, tilsynsordning
med mer. Konkretisering av 2020-målene og en god dialog med PYM knyttet til deres strategiprosess. Teologisk
refleksjonsgruppe arbeider både langsiktig tematisk samtidig som de bistår Lederrådet i aktuelle saker som
kommer opp.
Medarbeidersamling for pastorer startet med kveldssamling våren 2016 og en oppfølging på høsten.
viderefører tilbudet med samlinger vår og høst.
5) 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.
6) Lederrådets Økonomi
Det økonomiske grunnlaget for Lederrådets virksomhet er medlemstilskuddet fra pinsemenighetene.
Tilskudd til drift av lederrådet er i 2016 kr 54 per tilskuddsberettiget trossamfunnsmedlem (medlemmer og
tilhørige) og kr 62 i 2017.
I Lederrådets økonomi er også driften av Pinsebevegelsens Etiske Råd, Meglingsrådet, utgiftsdekning til møter
samt kontingenter vedtatt i Samtaleforum.
Lederrådets bankforbindelse er Sparebanken Sør. Regnskapsfører fra 2016 er Morgan Kalleberg. Lederrådet kan
ikke oppta noen form for lån eller ha kassakreditt. Det vises for øvrig til Lederrådets regnskap for året 2016 som
er revidert av statsautorisert revisor Knut Østbye fra Revisorgruppen Mæland og Østbye.
Oslo, 28. april 2017
Sigmund T. Kristoffersen
Lederrådet for Pinsebevegelsen i Norge

