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Sammendrag 
Et tiår er avsluttet ved at 2020 er her. For første gang i Pinsebevegelsens 113 år lange historie, har det 
vært knyttet konkrete nasjonale mål til et tiår og denne rapporten oppsummerer hvordan det gikk.  

Etableringen av en felles lederkonferanse i Pinsebevegelsen, markerer et tidsskille. Den tradisjonsrike, 
årlige Predikantkonferansen i Filadelfia Oslo og den fremoverlente PBU-konferansen ble i 2011 smeltet 
sammen til en ny felles lederkonferanse – Led. Betydningen av det grepet kan knapt overdrives, for ti 
år senere står Led konferansene som den fremste eksponenten for det som konstituerer 
Pinsebevegelsen på nasjonalt plan.  
 
Vi liker å tenke at Pinsebevegelsen gikk mot strømmen, snudde trenden og kom på offensiven i en 
periode der de store overskriftene om det norske kirkelandskapet handlet om tilbakegang. Ikke at det 
gir store tilfredsstillelsen om Pinsebevegelsen har vokst dersom det i sum ikke har vært fremgang for 
Guds rike, men som åndsfylte kristne tar vi gjerne rollen med å være pionerer, gå foran og slå an en 
optimistisk tone. Og for den som har lyttet til tonene fra arenaene der pinsevennene har vært samlet 
dette tiåret, har det blitt sunget mest i dur.  
 
Seierherrene eier historieskrivingen. Også denne. Det er de som har sittet med ansvaret for å 
representere og lede Pinsebevegelsen i Norge – Lederrådet, som har bestilt rapporten. Den viser at 
Pinsebevegelsen gjennom tiåret har hatt en positiv tallmessig utvikling slik Statistisk Sentralbyrå har 
kunnet registrere det. De 39 108 medlemmene pinsemenighetene mottok offentlig støtte for i 2012 
ble til 40 632 i 2019, en vekst på 3 prosent. Antallet menigheter i Pinsebevegelsen har vokst fra 304 i 
2011 til 341 menigheter i 2020, både fordi det er blitt plantet 46 nye menigheter og fordi et betydelig 
antall forsamlinger har søkt seg til Pinsebevegelsen. Andelen menigheter registrert med barne- 
og/eller ungdomsarbeid har vokst fra 47 til 70 prosent på åtte år. Regionarbeidet har tatt form, 
menighetsplantende nettverk har vokst frem og mye ser ut til å stemme for sammenhengen mange 
valgte å forlate for ikke så mange årene siden.  
 
Likevel er ikke alt rosenrødt. Et betydelig antall menigheter har distansert seg fra den Pinsebevegelsen 
som her roses. Bare 58 menigheter har hatt representanter hvert år på Led nasjonalt og 123 
menigheter som fortsatt er i virksomhet, har aldri hatt en representant på en Led konferanse. De fleste 
av disse deltar ikke i regionarbeidet, deres innspill høres aldri i Samtaleforum og de er kanskje ikke like 
overbevist om at utviklingen i Pinsebevegelsen bare har gått riktig vei. De utgjør langt fra noen 
majoritet i antall menigheter og enda mindre i forhold til antall medlemmer. Men de utgjør en 
betydelig utfordring for måten Pinsebevegelsen skal forholde seg til dem på. Aldri har så mange 
menigheter blitt avviklet som det siste tiåret. Verdier har gått tapt og det savnes fortsatt et tilstrekkelig 
grep for å sikre at det tidligere generasjoner har sådd av bønn, arbeid og midler kan sikres til fremtidige 
evangeliske satsninger i samme område. Selv med et felles grunnlagsdokument for Pinsebevegelsen, 
har det i praksis vist seg krevende for storfellesskapet å forholde seg i saker med indre konflikter, og 
Lederrådet og de nasjonale og regionale strukturer har tidvis fått kjørt seg nokså hardt, og i noens øyne 
bare delvis bestått prøven.  

Aksjon 2020-dagene avholdt i Pinsebevegelsens regioner bekrefter bildet av at et betydelig antall 
pinsemenigheter er totalt fraværende på de fellesskapsarenaer vi henter bildene våre fra for å beskrive 
Pinsebevegelsen anno 2020. Betyr det dermed at menighetene som ikke har fulgt med i de siste års 
utvikling av Pinsebevegelsen har falt av lasset? Arbeidet med 2020-målene har medført hundrevis av 
telefonsamtaler med ledere i menigheter uten barne- og/eller ungdomsarbeid og bekreftet at det 
finnes stor grad av ensomhet der ute. Hvorvidt terskelen oppleves for høy, den aktive inkluderingen 
for tilfeldig eller at utviklingen i Pinsebevegelsen har gått en del småmenigheter hus forbi, er en nøtt 
Lederrådet gjør vel i å forsøke å knekke det neste tiåret. Det som er sikkert, er at Miriam Wahl Skille 
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og Kari Bergs oppsøkende virksomhet i de fleste tilfeller har blitt svært positivt mottatt. «Tenk at dere 
ringer oss fra Pinsebevegelsen! Det var hyggelig!» 
 
Oppsummert mener vi det er riktig å si at Lederrådets nærvær er blitt merket i pinselandskapet dette 
tiåret. Mest til glede, noe til sorg. Tiåret har først og fremst bidratt til å gi påtroppende mannskap økte 
muligheter, som i visse miljøer kanskje blir økte bekymringer. Maktbalansen i Pinsebevegelsen er 
definitivt blitt forskjøvet fra de krefter som først og fremst ville konservere rundt det Pinsebevegelsen 
hadde vært til de krefter som ønsket utvikling i tråd med hvordan moderne pinsevekkelse fremstår, 
om det er i USA eller Australia.  

Vår oppfatning er at det store antallet menighetsledere og barne- og ungdomsledere ikke bare er med 
på notene, men at nettopp de har bidratt til å gi Lederrådet opptakten til den høystemte lovsangen vi 
har sunget sammen i hallen på Oslofjord Convention Center gjennom tiåret. Vi opplever at det har 
skjedd læring med tanke på at det finnes ulike nivåer i Pinsebevegelsen og en rollefordeling mellom 
disse. Godt hjulpet av et konstitusjonelt grunnlagsdokument og en visjonær 2020-målsetting, har 
Lederrådet bydd menigheter og regioner til dans og forsøkt å unngå å tråkke på hverandres tær. Hvem 
som har ledet hvem, har kommet an på hvem av dem du spør. Men de har danset, skapt bevegelse, 
fått stadig flere med i dansen, og likt det.  

Med god forvaltning av det momentum som er skapt, kan en ivrig Pinsebevegelse snart trekke både 
gamle kirkefrender og nye kirkefremmede med i opptoget der Jesus blir synlig. 

  



Innledning 
‘Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør’, sier Salme 103,2. Oppfordringen til å stoppe 
opp og legge merke til det Gud gjør har ikke bare lovprisning som siktemål, men også å stå bedre rustet 
i møte med det som ligger foran. Da dette tiåret ble påbegynt hadde ikke Lederrådets legitimitet i 
Pinsebevegelsen satt seg skikkelig. De synlige resultatene av Lederrådets arbeid har bidratt til at en 
ved inngangen til et nytt tiår sitter med ganske andre muligheter til å iverksette tiltak til det beste for 
Pinsebevegelsen. Tiltak som en kan forvente tilslutning til blant menighetene og som disse forventer 
at Lederrådet evner å gjennomføre. Tiåret som ligger bak kan dermed ses som perioden da utvikling 
av nasjonale mål begynte å utkrystallisere en infrastruktur for hvordan et nasjonalt lederskap i et «ikke-
kirkesamfunn» som Pinsebevegelsen skal opptre for å oppnå resultater. Regionene, nettverkene og 
fellestiltakene har blitt tiltakende viktige elementer i denne. 
 
Rapporten du nå leser ser nærmere på satsningene Lederrådet tok til orde for og hvilke lærdommer 
en kan trekke med tanke på det videre arbeidet med å se mennesker som i Guds kjærlighet og Den 
Hellige Ånds kraft gjør Jesus synlig for alle. Den er skrevet av Aksjon 2020-gruppen, som i løpet av de 
siste par årene har besøkt regionene i Pinsebevegelsen, og er ment å kunne brukes aktivt i prosesser 
på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 
 
Rapporten står for aksjonsgruppens regning, men er forelagt Lederrådet underveis.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aksjon 2020-gruppen 
Stine Wikanes Hansen (Lederrådet) 
Ingar Jensen (Vital) 
Miriam Wahl Skille  
Elisabeth Hønsvall Eidevik (PBU) 
Fred Håberg (Plant, leder Aksjon 2020-gruppen) 

 

  

Bilde 1: Stine, Ingar, Miriam, Elisabeth og Fred i Aksjon 2020-
gruppen i Pinsebevegelsen. 
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1. Et tiår av vekst og utvikling 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg vil bygge min menighet - for neste generasjon 2011
•304 pinsemenigheter
•57 % av menighetene står oppført uten barne- og/eller ungdomsarbeid
•3 menigheter etablert, 4 innlemmet, 2 nedlagt

Jeg vil bygge min menighet - for dem som ennå ikke tror 2012
•308 pinsemenigheter
•57 % av menighetene står oppført uten barne- og/eller ungdomsarbeid
•5 menigheter etablert, 7 innlemmet, 1 utmeldt, 2 nedlagt

Jeg vil bygge min menighet - gjennom livslang etterfølgelse 2013
•320 pinsemenigheter
•48 % av menighetene står oppført uten barne- og/eller ungdomsarbeid
•11 menigheter etablert, 14 innlemmet, 2 nedlagt

Jeg vil bygge min menighet - fordi Gud elsker verden 2014
•325 pinsemenigheter
•46 % av menighetene står oppført uten barne- og/eller ungdomsarbeid
•2 menigheter etablert, 10 innlemmet, 1 utmeldt, 4 nedlagt

Jesus synlig - i kjærlighet og kraft 2015
•324 pinsemenigheter
•45 % av menighetene står oppført uten barne- og/eller ungdomsarbeid
•5 menigheter etablert, 5 innlemmet, 1 utmeldt, 5 nedlagt

Jesus synlig - for neste generasjon 2016
•331 pinsemenigheter
•43 % av menighetene står oppført uten barne- og/eller ungdomsarbeid
•4 menigheter etablert, 11 innlemmet, 4 nedlagt

Jesus synlig - for dem som ennå ikke tror 2017
•329 pinsemenigheter
•40 % av menighetene står oppført uten barne- og/eller ungdomsarbeid
•10 menigheter etablert, 5 innlemmet, 7 nedlagt

Jesus synlig - gjennom livslang etterfølgelse 2018
•333 pinsemenigheter
•38 % av menighetene står oppført uten barne- og/eller ungdomsarbeid
•5 menigheter etablert, 8 innlemmet, 1 utmeldt, 3 nedlagt

Jesus synlig - forvandler mennesker, forandrer samfunn 2019
•337 pinsemenigheter
•32 % av menighetene står oppført uten barne- og/eller ungdomsarbeid
•1 menigheter etablert, 4 innlemmet, 0 nedlagt

Sammen i lederskap 2020
•341 pinsemenigheter
•30 % av menighetene står oppført uten barne- og/eller ungdomsarbeid
•0 menigheter etablert, 6 innlemmet, 0 nedlagt

Tabell 1: Stor utvikling i Pinsebevegelsen fra Led 11 til Led 20. 

Kilde: Aksjon 2020-gruppen 



Fra 2011 til 2020 ble 74 menigheter lagt til Pinsebevegelsen. Det gjør tiåret til historiens nest beste når 
det gjelder antall nye menigheter, bare overgått av 30-tallet med 77 nye menigheter. I likhet med den 
gang, ble ikke alle de nye menighetene plantet i samme tidsrom. Et betydelig antall nye menigheter i 
Pinsebevegelsen den gang, var gamle DFEF-forsamlinger. Dette tiåret er mange nye menigheter 
tidligere trosmenigheter eller uavhengige.  
 
Når det gjelder målsettingen om 50 nyplantede menigheter i perioden, nådde vi 46, som er en 
måloppnåelse på 92 %. Og andelen menigheter registrert med noen form for barne- og/eller 
ungdomsarbeid gikk fra 47 % (2012) til 70 %, som nesten er en halvering av andelen menigheter uten 
barne- og/eller ungdomsarbeid.  
 
 

1.1. Viktigste lærdommer 
• Ansvarfordelingen mellom lokalmenighetsnivået, Pinsebevegelsens nasjonale ledernivå og 

regionleddet er blitt anskueliggjort og har bidratt til økt rolleforståelse. 
• Tydeligere nasjonalt lederskap har bidratt til økt dynamikk mellom nasjonale mål, visjoner og 

standarder, og lokalt initiativ og gjennomføring. 
• Samtidig med et høyt antall nyplantinger, har tiåret hatt rekordmange avviklinger. Mens det kan 

virke fornuftig å heller redde det som er enn å starte på nytt, er det vår oppfatning at mange 
nedleggelser var uunngåelige og ville bidratt til reell tilbakegang for Pinsebevegelsen i antall 
menigheter og medlemmer hadde det ikke vært for den bevisste satsningen på å starte nye 
forsamlinger. 

• Barne- og ungdomsarbeid er blant de aller viktigste indikatorer på en menighets tilstand og helse. 
Fokuset på å se levende barne- og ungdomsarbeid i alle landets pinsemenigheter har for alvor satt 
søkelyset på behovet for vitale menigheter, noe som ledet til etableringen av Vital. 

• Regionleddet har fått en økende betydning i implementeringen av mange av Pinsebevegelsens 
strategier. Forventningene til regionleddet og regional ledelse bør derfor tydeliggjøres og 
regionene styrkes. 

 
 

1.2. Markante begivenheter 
• 2011: Predikantkonferansen og PBU-konferansen legges ned og gjenoppstår i Led-konferansen. 
• 2012: Plant (Lederrådets redskap for å fremme og kvalitetssikre menighetsplanting i 

Pinsebevegelsen) etableres. Vital etableres for å hjelpe menigheter som har stagnert, inn i ny 
vekst. 

• Led 12: Pinsebevegelsens grunnlagsdokument, «Visjon og ordninger», vedtas og Lederrådet 
løfter frem 2020-mål for Pinsebevegelsen. 

• 2012: Led Regionalt etableres. 
• 2013: Revitalisering settes på dagsorden. 
• 2016: Aksjon 2020-gruppen etableres for å øke oppmerksomheten rundt 2020-målene. 
• 2017: Aksjon 2020-dager etableres i landets ulike regioner, og menigheter uten barne- og 

ungdomsarbeid kontaktes. 
 



 
9 

1.3. Strukturering av Pinsebevegelsen 
Her er dette ordet sant: ‘Én sår og en annen høster’ (Joh 4,37). Det er verdt å se siste tiår som en høst 
av det som ble sådd forrige tiår. STiP-prosessen 
(arbeidet med Struktur og Tilsyn i 
Pinsebevegelsen) ledet til en skisse for hvordan 
Pinsebevegelsen skal fungere. Denne ble endelig 
vedtatt på Led 12 og er fortsatt under 
implementering. Det viktigste elementet i denne 
struktureringsprosessen var å etablere et 
tydeligere nasjonalt lederskap for 
Pinsebevegelsen, avklare forholdet mellom 
fellesskapet av menigheter og fellestiltak, og 
rollefordelingen mellom de ulike nivåer i 
Pinsebevegelsen; det lokale, regionale og 
nasjonale. Vedtaket i Predikantkonferansen i 2009 
om å gjøre anbefalingene i STiP-dokumentet til en 
tre-års prøveordning, var det som ga Lederrådet 
arbeidsro og mandat til å lansere «Visjon og 
ordninger» som Pinsebevegelsens 
grunnlagsdokument – vedtatt på Led 12. 
 

1.4. Visjon og ordninger – Pinsebevegelsens grunnlagsdokument  
Fordi prosessen handlet om hvordan 
Pinsebevegelsen skulle være ordnet, er det 
symptomatisk at dokumentet kun berører to 
av de tre nivåene i Pinsebevegelsen: 
Nasjonale (del 1) og regionale strukturer (del 
2). Lokalmenighetenes ordning i fellesskapet 
som selvstendige, selvfremmende og 
selvfinansierte har ikke blitt endret i 
struktureringsprosessen. Tilslutningen til at 
Pinsebevegelsen skal ha et Lederråd og at 
det regionale samarbeidet skal styrkes, har 
vært to viktige forutsetninger i 2020-
målsarbeidet: At Lederrådet har den 
nødvendige legitimitet til å fremme 
målsettinger på vegne av Pinsebevegelsen 
og at disse kan følges opp i fungerende 
regionale miljøer. 
 
Grunnlagsdokumentets innledning er mer 
enn et omslag, det er her en finner den 
største innovasjonen fra Lederrådet: Visjon 
og verdier, trosgrunnlaget og de fire 
fokusområdene: Formidle Jesus til neste 
generasjon, fremme etterfølgelse av Jesus, 
fokusere på dem som ennå ikke tror og 
forvandle mennesker og samfunn. 
 
 

Bilde 2: Utsnitt av STiP-dokumentet som fikk stor betydning 
for utviklingen av Pinsebevegelsen på 2000-tallet. 

Bilde 3: Forsiden på Grunnlagsdokumentet som ble delt ut og 
vedtatt på Led 12. 



 
Bilde 4: De fire fokusområder slik de ble presentert på Led 12. 

For å underbygge viktigheten av det første fokusområdet, ble denne figuren lagt frem på Led 12. 
 
Figur 1: Andel pinsemenigheter registrert med barne- og/eller ungdomsarbeid. 

 
Kilde: PBU 

Utover å sette agenda for to sykluser av Led-konferanser: «Jeg vil bygge min menighet, for ..» fra 2011 
til 2014 og «Jesus synlig, for…» fra 2016-2019 – ga fokusområdene innspill til hvilke to målsettinger 
Pinsebevegelsen trengte å samle seg rundt: Skal Jesus bli formidlet til neste generasjon, trengs det 
levende barne- og ungdomsarbeid i alle landets pinsemenigheter. En av de aller beste måtene å 
fokusere på dem som ennå ikke tror, er å plante nye menigheter. 
 

1.5. Pinsebevegelsens 2020-mål 
Grunnlagsdokumentet annonserte at Lederrådet ville utvikle konkrete mål, strategier og 
handlingsplaner knyttet til de fire fokusområdene. Arbeidet med dette fant sted høsten 2012 og 
Lederrådet valgte å samle oppmerksomheten rundt to mål: Det første var å se levende barne- og 
ungdomsarbeid i alle landets pinsemenigheter. Det ble i denne perioden flere ganger uttalt at en 
tredjedel av Pinsebevegelsens menigheter er nedleggingstruet og at graden av barne- og 
ungdomsarbeid både vil være en indikasjon på tilstanden i menighetene og en mulig vitaliserende kraft 
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om det ble etablert. Det ble diskutert om det ikke ville være bedre å sette et SMART (Strategisk, 
Målbart, Akseptabelt, Realistisk, Tidsbestemt) mål det var mulig å oppnå i stedet for et urealistisk mål 
om at alle landets pinsemenigheter skulle ha et levende barne- og ungdomsarbeid. Valget på alle ble 
begrunnet med at Lederrådet ønsket å sette en standard for hva det vil si å være en pinsemenighet, 
der det å fokusere på neste generasjon er en selvfølgelig del av virksomheten. 
 
En ville for det andre se 50 
nye menigheter plantet for 
å nå mennesker som ennå 
ikke tror. Tanken om 
bevisst kirkeplanting for å 
nå nye mennesker og se 
flere komme til tro, hadde 
ligget der siden DAWN 
(Discipling a Whole Nation) 
Norge i 1995 samlet mange 
kirkesamfunn rundt 
nødvendigheten av økt 
kirkeplanting i landet. Flere 
oppfølgende konferanser 
bidro til å rense begrepet 
menighetsplanting fra å 
oppfattes som 
kirkesplittelse til å i større 
grad gi et ekko av C. P. 
Wagners ord om at «Planting new churches is the most effective evangelistic methodology known 
under heaven»1. Ved å sette et offensivt mål om planting av nye kirker, ville Lederrådet legitimere de 
menighetsplantende nettverkene som var i ferd med å vokse frem i Pinsebevegelsen. En ville samtidig 
understreke at gammel tenkning om at det ikke burde være mer enn én pinsemenighet på hvert sted 
var avviklet, og at vi trengte en ny pionertid hvor evangeliet igjen kunne ekspandere i landet.  
 
På Led 13 lanserte Lederrådet foran mer enn 1300 deltakere Pinsebevegelsens 2020-mål:  
 

Vi vil se levende barne- og ungdomsarbeid i alle landets pinsemenigheter. 
Vi vil se 50 nye pinsemenigheter for dem som ennå ikke tror. 

 
Det ble på konferansen også lagt frem en oversikt som understreket behovet for å snu den 
nedadgående trenden i Pinsebevegelsen med 9% tilbakegang i medlemsmassen siden 2005. 
 

2. Arbeidet med 2020-målene 
Hva har vært Lederrådets strategi for å nå 2020-målene for Pinsebevegelsen? Spørsmålet kan brukes 
til å avdekke den tilsynelatende mangelen på strategi. I starten handlet det mest om å uttale målene 
og håpe. Sigmund Kristoffersen, Lederrådets leder i denne perioden, har mange ganger oppfordret til 
ikke å undervurdere kraften i det som er uttalt. Ord skaper. De legitimerer. De setter dagsorden og 
påvirker dialogen. Gjentakelsens kunst og stadige drypp. Dette virket å være Lederrådets strategi de 
første årene.  

 
1 Church Planting for Greater Harvest (Regal, Glendale: 1991) 5 

Tabell 2: Tallmessig utvikling i Pinsebevegelsen fra 2005-2013. 

Kilde: ssb.no 



2.1. Barn og unge 2020-rapport 
I tillegg nedsatte Lederrådet en ressursgruppe som 
skulle se på hvordan en kan nå målet om levende 
barne- og ungdomsarbeid (2014). Det resulterte i 
rapporten Barn og Unge 2020, lagt frem på Led 15. I 
tillegg til strukturelle tiltak, foreslo rapporten økt 
langsiktig satsning på barn og unge på alle 
tilgjengelige arenaer. Vår oppfatning er at rapporten 
fort ble glemt og i liten grad referert til i etterkant. 
Samtidig var den et viktig bidrag til å understøtte 
tematikken Lederrådet satte opp for tiåret. Og flere 
av de foreslåtte tiltakene ble også implementert 
noen år senere. 

2.2. Aksjon 2020-gruppe 
Med mindre enn halve tiden igjen til 2020, oppstår 
det i 2016 en mulighet til å ansette Fred Håberg i en 
deltidsstilling knyttet til 2020-målsarbeidet. Det 
leder til ideen om å samle representanter fra de 
mest sentrale aktørene i en gruppe for å oppdatere 
hverandre om arbeidet som gjøres. Gruppen får 
navnet Aksjon 2020-gruppen og presenteres 
nærmere under punkt 2.3.5.  
 

2.3. Aktørene involvert i 2020-målene 
Det er menighetene som er Pinsebevegelsens hjerte og motor. Slik har det alltid vært og slik er det 
fortsatt. Det nye i denne sammenhengen er rollen det nasjonale og regionale nivået har spilt i møte 
med menighetene. Det regionale nivået er Pinsebevegelsens 16 regioner med sine regionledere og 
regionråd. De nasjonale ressursmiljøene som listes her omfatter ikke de mange fellestiltak og ressurser 
som er tilgjengelige i storfellesskapet. I stedet er det de ressurser Lederrådet mønstret for å betjene 
menighetene når det gjaldt å nå 2020-målene: Plant, Vital og PBU, og Aksjon 2020-gruppen, som igjen 
mobiliserte Miriam Wahl Skille og Kari Berg til å kontakte og besøke menigheter oppført uten barne- 
og/eller ungdomsarbeid. Den videre presentasjonen av aktørene er avgrenset til deres rolle 
vedrørende 2020-målene og tar ikke høyde for alt disse miljøene i tillegg representerer av verdi for 
Pinsebevegelsen.  

2.3.1. Pinsebevegelsens regioner  
Regionarbeid er ingen ny oppfinnelse i Pinsebevegelsen. Distrikts- og regionale konferanser, 
leirsamarbeid og Pinsebevegelsens Forkynnerfellesskap (PFF) er bare noen av uttrykkene for det. 
Likevel var det først gjennom STiP-prosessen at regionene ble etablert (STiP-dokumentet i 2006/2009) 
ut fra ønsket om tettere nettverk og bedre tilsyn. Grunnlagsdokumentets beskrivelse av regionale 
strukturer ble den vedtatte tydeliggjøring av forventningene til det regionsamarbeidet skal bestå av, 
hvilke oppgaver regionene skal løse og hvordan de skal ledes. I kjølvannet av dette valgte regionene 
sine ledere. Varierende i størrelse fra 0,1 til 1,3 millioner innbyggere, 2 til 75 tusen kvadratkilometer 
og 5 til 49 pinsemenigheter, er forskjellene store i hvordan regionarbeidet arter seg. 

Bilde 5: Ressursgruppen presenterte sine anbefalinger i 
«Barn og unge 2020» rapporten. 
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2.3.2. Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU) 
Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU) er en organisasjon bestående av lokale barne- og 
ungdomsgrupper tilknyttet Pinsebevegelsen. PBUs målgruppe er alderen 0-26 år, og organisasjonen 
jobber etter denne visjonen: «Vi ser menigheter med sunne ledere, som i samarbeid med hjemmet 
vinner barn og unge for Jesus og fostrer dem til etterfølgelse av ham.» 

2.3.2.1. Undersøkelse 2012 
Før 2020-målene ble utformet, gjorde PBU på eget initiativ en større kartlegging av hvor mange 
pinsemenigheter som har barne- og ungdomsarbeid. Det ble lagt ned et stort arbeid i å ringe rundt til 

# Region  Innbyggere  Areal i km2 Pinsemenigheter Regionleder 

1 Østfold             295 000  4187 22 Frode Næss 

2 Oslo og Akershus          1 287 000  5372 49 Morten Aune 

3 Hedmark             197 000  27398 21 Lars Aasen 

4 Oppland             190 000  25192 19 Ingar Jensen 

5 Buskerud             282 000  14912 20 Bernt Torgussen 

6 Vestfold             249 000  2225 11 John Ivar Trannum 

7 Telemark             173 000  15298 30 Rolf Inge Johansen 

8 Agder             304 000  16434 30 Grete Andersen 

9 Sør-Rogaland             340 000  6254 23 Knut Idland  

10 Haugalandet             134 000  3123 11 Mark Wotton  

11 Hordaland             523 000  15437 19 Benjamin Jensen  

12 Sogn og Fjordane             110 000  18622 5 Vidar Dalsbø  

13 Møre og Romsdal             267 000  13985 23 Vidar Godø  

14 Trøndelag             459 000  41880 19 Frank Erlandsen  

15 Nordland             243 000  38478 23 Steinar Slotten  

16 Troms og Finnmark             243 000             74508  16 Daniel Lund  
           5 296 000  323306 341  

 

Tabell 3: Oversikt over Pinsebevegelsens regioner og regionledere høsten 2019. 

Kilde: Lederrådet 

    Tabell 4: PBU-undersøkelsen fra 2012. 

FYLKE ANTALL PINSEMENIGHETER ANTALL MENIGHETER MED B OG U % ANTALL PM MED BARNE -OG UNGDOMSARBEID
AKERSHUS 30 10 33 %
AUST-AGDER 9 4 44 %
BUSKERUD 18 12 67 %
FINMARK 9 5 56 %
HEDEMARK 21 6 29 %
HORDALAND 22 7 32 %
MØREOG ROMSDAL 20 13 65 %
NORDLAND 21 10 48 %
NORD-TRØNDELAG 3 0 0 %
OPPLAND 14 6 43 %
OSLO 9 2 22 %
ROGALAND 21 18 86 %
SOGN OG FJORANDE 7 1 14 %
SØR-TRØNDELAG 11 4 36 %
TELEMARK 28 12 43 %
TROMS 5 1 20 %
VEST-AGDER 12 9 75 %
VESTFOLD 9 5 56 %
ØSTFOLD 21 12 57 %
TOTALT 290 137 47 %  Kilde: PBU 



menighetene, gjøre internettsøk og hente informasjon fra offentlige registre. Det var langt fra alle 
menigheter en fikk tak i og PBU mente derfor at tallene måtte tas med noen forbehold. 
 
Det er verdt å legge merke til at PBU kom frem til at det var 290 menigheter i Pinsebevegelsen på det 
tidspunktet. En nyere gjennomgang viser at tallet var 308. Ingen fylker hadde full dekning og i seks 
fylker hadde mindre enn en tredjedel av menighetene barne- og/eller ungdomsarbeid.  
 
2.3.2.2. Situasjonsrapport 2014 
I motsetning til 2012-undersøkelsen hvor en beregnet andeler på bakgrunn av det samlede antall 
menigheter uten å korrigere for de menigheter en ikke hadde klart å komme i kontakt med, gjorde 
PBU i 2014 en ny rapport basert på reelle tall. Det vil si at en kun redegjorde for de menigheter en 
hadde fått bekreftet at drev arbeid for barn og ungdom. 133 menigheter svarte på undersøkelsen og 
ytterligere 44 menigheter med registrert arbeid i PBU ble tatt med. Av de 177 menighetene en satt på 
data fra, hadde 77 % av dem et tilbud til barn, og 67 % et tilbud til ungdom. Undersøkelsen konkluderte 
med at det finnes ressurser i de fleste regioner for å kunne bidra til oppstartshjelp for menigheter som 
ikke har tilbud til barn og ungdom, og at flere av disse også ytret ønske om hjelp til å komme i gang. 

2.3.2.3. Ressursmodellen 
Det kom derfor som en naturlig respons fra styret i PBU å forsøke å utvikle en modell som kunne sette 
denne koblingen mellom kirker med ressurser og de som trengte starthjelp i system. Som et av 
hovedbidragene til oppfyllelse av 2020-målet om levende barne- og ungdomsarbeid, lanserte derfor 
PBU tidlig en modell som både var enkel og brilliant. Menigheter med erfaring og ressurser på hvordan 
å drive godt barne- og ungdomsarbeid skulle stille seg til rådighet for menigheter som trengte hjelp til 
å komme i gang; oppstartsmenigheter. Penger ble avsatt fra PBUs budsjetter og Lederrådet stilte 
garantier i form av hva ofrene på Led Regionalt og delvis Led Nasjonalt skulle gå til. Konsepter ble 
utviklet og menigheter kontaktet.  
 
Mottakelsen på Led-konferansen i 2016 ble heller laber, mulig fordi menigheter som sto i behov av 
oppstart ikke ønsket å bli koblet med menigheter som hadde dette på plass, eller rett og slett ikke var 
til stede på Led. Materiellutvikling er kostbart og tidkrevende og forsinkelser oppsto. Men ideen var 
for god til ikke å bli iverksatt. Det viktige var at oppstartsmenigheter ikke ble møtt med ukoordinert 
aktivitet fra ulike nasjonale ressursmiljøer. For trengte de hjelp til oppstart av barne- og 
ungdomsarbeid, så trengte de kanskje også menighetsveiledning fra Vital? Og hadde Vital blitt invitert 
inn til å bidra til nødvendige endringer, var dette kanskje en potensiell oppstartsmenighet? Dette 
åpenbare koordineringsbehovet ga støtet til Aksjon 2020-gruppen.  
 
Modellen, nå kalt Oppstart, er ferdig utarbeidet for ungdomsarbeid med 4 moduler. PBU samarbeider 
med enkeltmenigheter om å teste den ut. Det viktige er at det gjøres individuelle tilpasninger og at en 
spiller på styrkene i lokalmenigheten.  
 
2.3.2.4. 2020-midler brukt på oppsøkende virksomhet 
Da PBU så at det fantes muligheter til å komme i direkte kontakt med menigheter uten barne- og/eller 
ungdomsarbeid gjennom Miriam Wahl Skille og Kari Bergs oppsøkende virksomhet, valgte styret å gå 
inn for å bruke innsamlede 2020-måls midler til å støtte dette initiativet.  
 
2.3.2.5. Startknappen  
PBU utviklet til Led 18 en «Startknapp» på hjemmesiden for å gjøre terskelen lavest mulig for 
menigheter som ønsket oppstartshjelp. Videoer ble laget og tilbudet lansert, men nok engang uteble 
den store responsen. I løpet av året trykket bare 9 menigheter knappen og kun 2 av dem viste reell 
interesse for å få hjelp. 
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2.3.2.6. Andre verktøy 
Som nevnt har PBU gjennom mange år vært opptatt med å betjene menighetene med gode verktøy, 
der særlig fokusområdet «Fremme livslang etterfølgelse av Jesus» har vært gjenstand for stor aktivitet. 
Trosopplæringsplanen for 0-19 åringer, Jesus hele livet, er blitt utviklet og tilgjengeliggjort dette tiåret 
og fått en ivrig mottakelse i menighetene.  
 

2.3.3. Plant 
PMO (Pinsebevegelsens Menighetsplantings-
organ het initiativet Lederrådet tok i 2011 for 
å fremme og kvalitetssikre menighetsplanting 
i Pinsebevegelsen. Navnet ble raskt endret til 
Plant og en Facebook-side med navnet 
Plant2020 lansert høsten 2011. En brosjyre 
sent til menighetene kunngjorde satsingen. 
 
Med Sigmund Kristoffersen og Fred Håberg i 
spissen, ble det sett til Sverige hvor Magnus 
Persson ledet kirkeplantingsarbeidet i Pingst. 
Nordic Church Planting Session på 
Gardermoen 14 - 15. september 2012 samlet 
mer enn 100 menighetsplantere og ledere fra 
Norge, Sverige, Danmark og Finland. 
Erfaringsutveksling, inspirasjon, felles 
begrepsapparat og en drøm om å styrke 
hverandre på tvers av landegrensene var 
motivasjonen. Flere samlinger med nasjonale 
menighetsplantingsledere fulgte både i 
Sverige og Danmark.  
 
Pinsebevegelsen hadde entret en ny dag og 
mulighetslandskapet sto åpent.  
 
 

 
Bilde 7: 13 nye menighetsplantinger i Sverige og Norge presentert på NCPS Gardermoen 2012. 

Bilde 6: Brosjyren sendt til menighetene viste behovet for å satse 
på menighetsplanting. 



2.3.3.1. Pinseundersøkelsen 
Det ble tatt initiativ til å samle de toneangivende menighetsplantere i Pinse-Norge til et 
læringsfellesskap. Øivind Augland i Dawn Norge var en inspirasjon for dette. Stephan Christiansen i 
Jesus Church, Kai Johannesen i Sørlandskirken, Øystein Gjerme i Salt (den gang: Bergenskirken), Jostein 

Krogedal i Hillsong Norge (den gang: Intro), Per 
Eivind Kvammen i Sentrumkirken Sandnes, Rolf 
Inge Johansen i Arena Porsgrunn og Ingar Jensen 
i Livets Senter Lillehammer ble invitert til en 
samling der mulighetene for å følge hverandre 
tett over noen år for å styrke læringen, ble 
diskutert. Det ble aldri tilslutning til en 
forpliktende prosess i det formatet, men 
initiativet bidro til å styrke koblingen mellom 
ulike kirkeplantingsmiljøer og Lederrådet, noe vi 
har høstet gode frukter av gjennom hele 
perioden. For Ingar Jensen ble også møtet med 
denne tenkningen i Pinsebevegelsen avgjørende 
for valget et par år senere om å ta Livets Senter-
menighetene inn i Pinsebevegelsen.  
 
Siden menighetsplanting historisk sett ofte er 
blitt forbundet med splittelse, så Plant det som 
viktig å gjøre en grundig kartlegging av 
konsekvensene av å starte en ny pinsemenighet 
på steder hvor det allerede finnes en 
pinsemenighet. Pinseundersøkelsen2 levert av 
DAWN Norge ved Øivind Augland ble publisert på 
Led 12 og viste til både smerte og gevinst ved å 
plante nye pinsemenigheter i nærheten av 
etablerte. Undersøkelsen visste tallmessig økning 
i nye troende, flere aktive og vekst i dåpstallene. 

Undersøkelsen satte også ord på de spenninger som kan oppstå og ga innspill til hvordan å gå riktig 
frem når nye menigheter skal etableres. Dette var viktige innspill til Pinsebevegelsen som bidro til å 
legge et godt grunnlag for videre satsing på menighetsplanting.  
 
2.3.3.2. Sendt – nasjonal plattform for kirkeplanting 
Pinsebevegelsen var medarrangør i den store nasjonale menighetsplantingskonferansen Sendt mars 
2014 på Folkets hus i Oslo. 750 
delegater fra 14 kirkesamfunn og 
organisasjoner signerte der et opprop 
om å holde fast ved troskapen mot 
Bibelen som Guds ord, trene 4000 nye 
ledere og plante 400 nye kristne 
fellesskap innen 2025. Visjonen ga 
støtet til å etablere et læringsfellesskap 
for økt menighetsplanting mellom 
plantere og kirkesamfunnsledere for 
alle de 14 kirkesamfunnene som sto bak 
konferansen.  

 
2 Les hele undersøkelsen fra 2012 på https://www.facebook.com/plant2020  

Bilde 8: Pinseundersøkelsen lagt frem på Led 12 understøttet 
verdien av menighetsplanting. 

Bilde 9: Sendt-konferansen i Folkets Hus Oslo mars 2014 samlet mer enn 
750 delegater fra 14 kirkesamfunn i Norge. 

https://www.facebook.com/plant2020
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2.3.3.3. Kirkesamfunnene i læringsfellesskap for menighetsplanting 
Fra 2016 til 2019 har Sendt-læringsfellesskapet møttes til årlige to-dagers konferanser for å inspireres 
til flere og bedre menighetsplantinger, lære av hverandre og holdes ansvarlig i forhold til egne mål. I 
samme periode har Sendt-prosessen blitt ledet av Øystein Gjerme som styreformann for Sendt Norge.  
 
I Pinsebevegelsens gruppe har disse deltatt: Per Eivind Kvammen (Sentrumkirken Sandnes), Sigurd 
Bekkevold, Øystein Gjerme og Sara Dalsbø Hansen (Salt), Bente Storhaug Dahl og Børre Pedersen 
(Pinsekirken Ålesund), Erlend Indergaard (Nordvestkirka), Frode Hansen (Bykirka Bodø), Pål Sverre 
Aasen (Narvik pinsekirke), Stine Wikanes Hansen og Sigmund Kristoffersen (Lederrådet), Andreas 
Hasseløy (Hillsong), David Aanje og Ingar Jensen (Livets Senter), Olav Rønhovde (Credokirken), Lars 
Kraggerud (Evangeliehuset Åsgreina), Ruben Meyer (C3 Fredrikstad), Trond Egil Lunde (OKS City og 
Groruddalskirken), Kristin og Halvard Roaldsnes (Filadelfiakirken Oslo) og Fred Håberg (Plant). 
 

 
Bilde 10: Fred Håberg utfordrer Pinsebevegelsens deltakere på Sendt læringsfellesskap for menighetsplanting høsten 2017. 

2.3.3.4. Kirkeplantingens ABC 
Gjennom perioden er det blitt produsert videoer publisert på sosiale medier og vist på Led-
konferansene (2013, 2014, 2018). På Led 15 ble Pinsebevegelsens ABC introdusert som det viktigste 
kvalitative tiltaket for å få til sunne og gode menighetsplantinger. Impulsene til dette ble i stor grad 
hentet fra det som nasjonalt har vært en av de fremste kirkeplantingstreningene i perioden: M4  
• A står for Avklaring og understreker behovet for å kartlegge potensielle 

kirkeplanteres kall, karakter og kompetanse før de settes til å lede et 
plantingsprosjekt.  

• B henspiller på at alle kirkeplantere trenger Basistrening for å 
forberede seg på det som er en krevende reise. En slik 
trening har vært tilbudt gjennom M4 og de senere årene 
gjennom Salts egen plantingsskole CPI (Church Planting 
Institute).  

• C står for Coaching, noe som har vist seg å være en avgjørende viktig faktor 
for å lose kirkeplantere gjennom de første kritiske år av plantingen.  
 

Brosjyren delt ut på Led 15 viste at 17 nye pinsemenigheter var blitt plantet siden Led 11. Det ble tidlig 
tatt til orde for et nasjonalt menighetsplantingsfond og midler ble samlet inn på Led 11 og flere 
påfølgende Led-konferanser. Gjennom tiåret har fondet fungert som en ressurs for Lederrådets satsing 
på kirkeplanting blant annet gjennom å muliggjøre en deltidsstilling for Fred Håberg. Den store 



drømmen om å kunne muliggjøre 
sterkere plantinger gjennom å gi 
menighetsplantere økonomisk tilskudd 
har foreløpig ikke materialisert seg selv 
om grunnlaget i stor grad er lagt.  
 
2.3.3.5. Må arbeides systematisk 
Flere viktige impulser til 
Pinsebevegelsens kirkeplantingsarbeid 
dette tiåret har kommet fra Steve Pike, 
tidligere kirkeplantingsleder for 
Assemblies of God (AoG) i USA. Det 
gjelder både hvilke systemer som må 
være på plass i en kirkeplantende 
bevegelse, hva som må være den 
ønskede plantingstakten og hvordan en 
må se nye kirker som en konsekvens av 
de prosesser som ligger til grunn for dem. 
Av de syv «systemer» som i henhold til 
Pike måtte fungere i Pinsebevegelsen, så 
Pinsebevegelsens deltakerne på Sendt 
læringsfellesskap i 2016 det som et 
nasjonalt ansvar å utvikle et system for å 
oppdage menighetsplantere (1), 
standardisere hvordan nye kirkeplantere 
avklares (3), bidra til økt finansiell 
kapasitet (6) og ta ansvar for at de gode 
historiene om det Gud gjør i ulike miljøer 
deles med storfellesskapet (7).  
 

Fire år senere har en nå et system med 
Plantspeidere i landets ulike regioner, men står 
likevel i startfasen med å få til et fungerende 
system for kontinuerlig oppdagelse av 
potensielle plantere (1). Enkelt oppsummert 
kan en si at mange menighetspastorer 
gjennom Aksjon 2020-dagene har fått økt 
forståelse for å tenke helhetlig rundt 
menighetsplanting i Pinsebevegelsen. Det er 
samtidig Plants oppfatning at mye gjenstår før 
kirkeplanting blir oppfattet som et tverrgående 
tema for hele Pinsebevegelsen og noe som 
preger fellestiltak, skoler og 
utdanningsinstitusjoner. Avklaring av 
kommende kirkeplantere (3), er blitt benyttet i 
beskjeden utstrekning til tross for at ordningen 
er etablert. En nasjonal finansieringsordning 
(6) er som nevnt fortsatt ikke operativ selv om 
Plantfondet er blitt lansert ved flere 

Bilde 11: Brosjyren som Plant la frem på Led 15 oppsummerer 
utviklingen så langt: 17 nye menigheter plantet siden Led 11. 

Bilde 12: Steve Pike har hjulpet Pinsebevegelsen til å tenke 
strukturert rundt menighetsplanting. 
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anledninger gjennom tiåret. Nettverkstreffet 
under Led 18 ble et høydepunkt i det å dele de 
gode historiene med storfellesskapet (7), ved at 
fem ulike plantingsteam fortalte fra sine 
pågående menighetsplantinger.  
 
I tillegg til et fokus på systemer, har «trakt-
tenkningen» fått et visst fotfeste. Øystein 
Gjerme introduserte denne for Plant i 2013 i 
sammenheng med besøk til Exponential 
kirkeplantings-konferansen i Orlando, Florida. I 
tillegg til å sette klare plantingsmål, hadde AoG 
under Pike definert forutsetningene for dette. 
Plant la samme tenkning til grunn når en på Led 
17 forklarte at dersom det skulle plantes 10 nye 
pinsemenigheter i 2022, må anslagsvis 30 

ledere kommer til Avklaringsintervju i 2021, noe som fordrer at det minst er 90 personer som er aktive 
i plantings-prosesser i 2020. Det igjen vil bare være mulig dersom ti ganger så mange mennesker har 
tanker om kirkeplanting som aktuell tjenestevei i 2019, noe som igjen bare vil være mulig om et høyt 
antall unge mennesker tidlig bevisstgjøres om menighetsplanting. 
 
Arbeidet med menig-
hetsplanting har reist 
spørsmål rundt hvor 
mange pinsemenigheter 
en bør tenke seg pr 10 
000 innbyggere og hva 
slags plantingstakt 
Pinsebevegelsen bør 
sikte mot. Bildet til 
høyre utdyper dette. 
Tiåret bidro til å reise 
spørsmålene mer enn å 
gi svarene på dette  
 
 

Vital  
I Grunnlagsdokumentets beskrivelse av Lederrådets oppgaver sier 

punkt 11: «Tilrettelegge for pionervirksomhet, menighetsplanting 
og revitalisering.» Samme dokument uttrykker i vedlegg 6 at 

«mange menigheter i Pinsebevegelsen er i behov av 
revitalisering. Stagnasjon og tilbakegang utfordrer til ærlig 

analyse av hvor skoen trykker og hva som må styrkes. Områder det 
ses nærmere på er blant annet visjon, beslutningsprosesser, 

endringsprosesser, interne spenninger, motivasjon, møteform og stil, 
kommunikasjon, struktur og arbeidsform, menighetskultur og klima».  

 
 

Figur 2: "Trakten" med mulige sammenhenger på 
vei mot flere menighetsplantinger. 

Kilde: Inspirert av Steve Pike 

Bilde 13: Lederne på Aksjon 2020-dagene er blitt utfordret til å tenke på hva slags 
plantingstakt vi vil ha i Pinsebevegelsen. 

Bilde 14: Ingar Jensen, Steinar Slotten, Daniel Egeli og Sigmund Kristoffersen i Vital. 



Vital ble opprettet som en ressursgruppe av Pinsebevegelsens Lederråd i 2013 og har som oppgave å 
tilrettelegge og tilby hjelp ovenfor menigheter som trenger vitalisering av sitt arbeid. Gruppen har 
bestått av Daniel Egeli, Ingar Jensen, Steinar Slotten og Sigmund Kristoffersen. På Led 13 ble det 
presentert en skisse over hvordan revitalisering kan hjelpe menigheter som har begynte å vike av fra 
oppdraget, tilbake på sporet.  
 
Figur 3: Hvorfor menigheter trenger vitalisering. 

 
Kilde: Steinar Slotten, presentert på Led 13 

På bakgrunn av denne modellen, utviklet Vital en modell som viser livsfaser og tiltaksområder for 
menighetene i Pinsebevegelsen, og et veikart for vitaliseringsprosessen.  

Figur 4: Livsfaser og tiltaksområder for menighetene i Pinsebevegelsen. 

Kilde: Vital 
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Figur 5: Vitals veikart for vitaliseringsprosessen. 

Her følger en rapport fra Vitals arbeid i perioden, ført i pennen av Ingar Jensen: 
 
  BAKGRUNN: Mens Vital-gruppen har arbeidet med selve vitaliseringskonseptet, har alle 

gruppemedarbeiderne vært involvert i å hjelpe menigheter. Dette har dermed ikke direkte vært 
underordnet Vital, men det har gitt verdifull erfaring som vi har tatt med i prosessen i å lage et veikart 
for hvordan menigheter kan få hjelp. 
 

Daniel Egeli har vært leder for det arbeidet Filadelfia Oslo har gjort i Lillestrøm og i Enebakk. På begge 
disse stedene var pinsemenighetene små, og nedadgående. Filadelfia har re-plantet menighetene, 
med Filadelfia sitt DNA. Det har gitt et løft, slik at menighetene i dag er i god vekst. 
 

Ingar Jensen har hjulpet Filadelfia Lena i en tre-års periode. De har på den tiden skrevet visjon og 
reist en bedre struktur. De har nå gudstjenester hver søndag, mot annenhver søndag tidligere. Dette 
har gitt noe framgang, men menigheten er ikke helt i mål i forhold til hvor de ønsker å være. 
 
VITAL I OPERASJON: Vital har vært tyngre inne i seks menigheter i løpet av de siste fem årene. Dette 
er menigheter i både Nord-Norge, Østlandet og Sørvestlandet.  
 
Vi har gjort avtaler på 2-3 år, hvor veiledere har fulgt opp både ledere og menighetene forøvrig. Ved 
å sette fokus på å bygge opp vitale ting som: struktur/organisasjon, kultur, visjon mm.  
 
I noen tilfeller hvor behov har blitt avdekket, har menigheten kommet på rett vei gjennom veiledning. 
I andre tilfeller har det ikke vært stort nok flertall i menigheten til at foreslåtte endringer har blitt 
iverksatt. Så finnes det også eksempler på menigheter som i prosessen har valgt å legges til 
menighetsnettverk, for på den måten ha støtte rundt seg i at menigheten skal reises opp igjen.  
 
Vår erfaring er at det kan være ulike former for løsninger fra menighet til menighet, fra en avtalt tid 
av tett veiledning, til at noen legges til et nettverk, til at det i noen tilfeller er et behov for replanting.  
 
OPPSUMMERING: Det er et tydelig behov blant mange kirker i Norge. Markedet for vitalisering er 
stort. Samtidig ser vi at behovene er ganske ulike. Noen kirker trenger et lite puff, mens andre bør 
følges opp over to-tre år. Og noen kirker har så store behov, at den beste hjelpen de kan få, er å 
legges til et menighetsnettverk, og i en del tilfeller bør det legges et helt nytt fundament. Vi tror at 
våre menighetsveiledere har en viss kompetanse til å kunne løfte en del menigheter ut av 
«hjulsporene», og inn i en oppadgående kurve. 

Tekstboks 1: Rapporten gir et innblikk i Vitals arbeid. 



2.3.4. Aksjon 2020-gruppen 
To viktige trekk la grunnlaget for det som etter hvert ble Aksjon 2020-gruppen: Behovet for nasjonal 
koordinering og for regional implementering. Pinsebevegelsens nasjonale ressursmiljøer har mest vært 
kjennetegnet av ressursknapphet – en måte å holde seg på rett side av Barratts sterke uttalelse om at 
«en felles bestyrelse for menighetene var fremmed for Skriften.3» Siden Lederrådet heller aldri har 
sett det som sitt mandat å ‘bestyre menighetene’, handlet det om å koordinere initiativ fra nasjonalt 
hold, enten det kom fra Lederrådet, PBU, den nyopprettede gruppen Vital eller den aktivitet som 
skjedde gjennom Plant – ikke minst med tanke på hvordan det ble kommunisert på vår viktigste 
fellesarena – Led. Siden opprettelsen av regionleddet også tjente formålet av å være et mellomledd 
mellom menighetene og Lederrådet – som anbefalingsinstans av nye menigheter overfor Lederrådet 
og med regionlederne som dem Lederrådet ville ha hyppigst kontakt med – ble det for det andre viktig 
å drøfte med regionlederne hvordan 2020-målene ble implementert i menighetene.  
 
Fra januar 2016 bestod Aksjon 2020-gruppen av Elisabeth Hønsvall Eidevik fra PBU, Anne Hansli fra 
Plant og Fred Håberg fra Lederrådet (i 50 % prosjektstilling). Kort tid etter ble Vital koblet på med Ingar 
Jensen som fast representant. Gruppen ble opprettet for å gi oppmerksomhet til målene Lederrådet 
hadde lansert på̊ Led 13 som en katalyserende faktor til å stimulere viktige prioriteringer i 
Pinsebevegelsen. Ut fra dette så gruppen det raskt som sitt ansvar å holde det samme Lederrådet 
ansvarlig for å vise målenes viktighet i praksis. På dette gitte og bekreftede mandatet, forsøkte gruppen 
å finne en vei til innflytelse i et landskap av mye selvstendighet, tallrike premissleverandører og en 
miks av driv- og motkrefter til Lederrådets struktureringsprosjekt. Agenda for gruppen ble avklart i det 
første møtet 21. januar: Rapportering fra de ulike miljøene (PBU, Plant, Vital), sikre god ressursbruk 
ved å harmonisere ulike tiltak og integrere dem i 2020-målene, oppfølging av konkrete 2020-måls-, og 
vitaliseringsprosesser, og sørge for bevisst og riktig bruk av fellesarenaene. 
 
Det kan være egnet til læring å vurdere Aksjon 2020-gruppens innsats i relasjon til Pinsebevegelsens 
nevnte tre nivåer: Det som er blitt gjort for å medvirke til at det som slippes fra den nasjonale scenen 
er i samsvar med og virker forsterkende på 2020-målene. Det kan kanskje virke selvsagt, men med 
skiftende medlemmer i Lederrådet og aktører i innflytelsesrike posisjoner på våre nasjonale arenaer 
som ikke var der da målene ble formet, har det vært viktig å drive lobbyvirksomhet for å få målene 
tilstrekkelig høyt på agendaen. En kollekt med tilhørende informasjon om menighetsplanting og barne- 
og ungdomsarbeid fredagskvelden på Led har blitt den mest taktfaste påminnelsen om nedtellingen 
mot 2020 og hvordan vi ligger an.  
 
Aksjon 2020-gruppen hadde våren 2017 behov for et fornyet mandat fra Lederrådet på handlingsplan 
og delmål, og sendte derfor over et arbeidsdokument til Lederrådet som en ba om tilslutning på. 
Underveis i prosessen har ikke fokuset på 2020-målene alltid vært like følbart. Den røde løperen 
aksjonsgruppen kunne forventet å få rullet ut til den viktigste nasjonale talerstolen, Led-konferansen, 
så vi lite til. Men så venner en seg til hvordan Pinsebevegelsen fungerer og innfinner seg med at 
kommandolinjer ikke eksiterer mellom nasjonalt lederskap og noen som helst annen del av 
organismen, og at kraften først og fremst har vært i det uttalte ordet. Aksjonsgruppen ble dermed 
skapende i det å bevege seg fra det det er blitt satt ord på til hvordan dette kunne følges opp lokalt. 
To redskaper ble utviklet; å stimulere til at regionleddet kunne bli påkoblet Pinsebevegelsens 
strategiske agenda gjennom Aksjon 2020-dager, og å tilby støtte fra nasjonalt hold direkte til 
lokalmenigheter gjennom oppsøkende og oppildnende aktivistarbeid fra Miriam Wahl Skille og Kari 
Berg.  
 

 
3 Barratt, Thomas B. 1930. Bibelens lære i et nøtteskall. Oslo: Filadelfiaforlaget AS  
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2.4. Aksjon 2020-dagen 
Denne dagen av opprinnelig tenkt som et kurs for å utdanne regionlederne i hvordan fremme arbeidet 
med 2020-målene og nyttiggjøre seg tilgjengelige nasjonale ressurser i regionene. Men på forespørsel 
til Lederrådet om å få alle 
regionlederne til Oslo en 
ekstra dag, responderer 
Sigmund Kristoffersen 
henvendelsen med «La oss 
heller dra ut til dem!». 
Gruppen utarbeider en skisse 
rundt fokus og hensikt med 
en slik samling og reiseruta 
legges. Det blir fort klart at 
det ikke ligger noen ferdig 
struktur og venter på et 
initiativ til å samle og barne- 
og ungdomsledere regionalt. 
Kontaktlister er ikke 
oppdatert, regionlederne har 
til dels dårlig oversikt over 
egen region og det er store 
variasjoner mellom 
regionene når det gjelder 
tradisjonen en har for å 
møtes. Langt fra alle 
regionlederne sitter på 
inngående kjennskap til hver 
lokalmenighet i regionen med 
tanke på om de har levende 
barne- og ungdomsarbeid. 
Mangelen på oppdaterte 
sentrale registre med 
telefonnummer og 
epostadresser gjør 
kommunikasjon tungvint og 
ineffektiv. Dessuten er ofte 
menigheter som kunne ha nytte av å bli inspirert rundt det å formidle Jesus til neste generasjon 
fraværende når det innkalles til regionale samlinger. Ideen om å en nasjonal turné for Lederrådet, 
Plant, PBU og Vital er god, men vil en få barne- og ungdomslederne i tale? En fortropp sendes ut for å 
berede veien: Pre-tour blir begrepet og Miriam Wahl Skille og etter hvert Kari Berg skal være 
veiryddere og innkastere til Aksjon 2020-dagen. På bakgrunn av oversikter gitt av regionlederne skal 
menigheter uten barne- og ungdomsarbeid inviteres spesielt til dagen og tilbys besøk.  
 
Den ideen blir etter hvert til et stort prosjekt med mange mil på veien og enda flere timer i telefonen.  
 

2.4.1. Pre-touren som åpnet pinselandskapet 
Tilfeldighet. Mye som har skjedd dette tiåret kan ses som nettopp det. Gudfeldighet blir slik det ses i 
etterkant når en oppdaget hvordan Gud var i det. Moderat motivert for en helg i Nord-Norge i en litt 
strevsom tid på privaten, ble det likevel jeg (Fred) som skulle representere Lederrådet og Plant på Led 
Nordland 22. oktober 2016. En mail fra Miriam Wahl Skille, barnepastor i Sion Moi og styremedlem i 
PBU krasjer inn på pcen min 1. mars samme år:  

Bilde 15: Plakaten som ble sendt regionlederne for å forberede Aksjon 2020-dagen. 



Helgen kommer 
og Miriam bare 
gråter, eller ler 
når hun formidler.  
 
Hjertet er så 
beveget og 
pasjonen bygd 
opp over så lang 
tid at det ikke 
bare er jeg som 
blir blåst av 
banen.  
 
Det finnes ingen 
vei utenom. «Kom 
til Oslo, Miriam. Vi 
må ha en prat». 
Og resten er 
historie som det 
heter.  
 
På neste side kan 
du lese Miriam og 
Karis rapport fra 
arbeidet som er 
utført. 
 

 
 

 
Bilde 16: Kari Berg og Miriam Wahl Skille har fått mange timer i mobilen i samtale med ledere for menigheter oppført uten 
barne- og ungdomsarbeid. 

Tekstboks 2: E-posten Miriam Wahl Skille sendte til Fred Håberg 1. mars 2016 for å forberede Led 
Nordland 22. oktober samme år. 
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Aksjon 2020-turene som plutselig ble til! 

«Du kan ikke bare virke på Moi, Miriam, -du må ut i Norge!» Det var ordene Fred Håberg ga til Miriam Skille 
etter at de hadde vært og talt sammen på Led Nordland i 2016. Lite visste Fred om at disse menighetene i 
Norge som ikke har barne- og ungdomsarbeid allerede hadde ligget på Miriams hjerte over et tidsrom på 
vel 2 år. Hun var derfor superklar til å ta fatt på et nasjonalt arbeid.              

«Ja, jeg er med!» På søken etter en reisekompanjong, hørte Miriam Kari Berg holde et foredrag på Led 17. 
Kari Berg var en erfaren dame på 70 år som har brukt hele sitt liv innen barnearbeid. Kari pratet varmt om 
hvor viktig barnearbeid var, og hvor enkelt det var å sette i gang og drive barnearbeid! Etter konkret tiltale 
fra Gud, oppsøkte Miriam Kari etter foredraget og spurte Kari om hun ville bli med på en rundtur i Norge for 
å hjelpe de små menighetene som ikke hadde barne- og ungdomsarbeid. Det ble et gudommelig møte. «Ja, 
jeg er med», svarte Kari Berg med tårer i øynene. Telefonnummer ble utvekslet, og dermed var Aksjon 
2020-turene plutselig blitt til. 

Ved siden av sine vanlige jobber som barne- og familiepastorer i egne menigheter, har Kari og Miriam på 
vegne av Pinsebevegelsen og PBU i perioden våren 2017 til høsten 2019 ringt til alle menighetene som da 
sto oppført uten barne- og ungdomsarbeid. All info de har fått om disse menighetenes tilstand er skrevet 
ned. Totalt har 127 menigheter blitt kontaktet. Over 500 korte og lange telefonsamtaler har blitt ringt, 15 
menigheter som ville ha besøk, har fått besøk, og 6 av disse har satt i gang igjen med barnearbeid i sin 
menighet i etterkant! Det er veldig gledelig, selv om man hadde håpet på at flere av menighetene var i stand 
til å sette i gang igjen med noe. Til det viser det seg at mange av menighetene har for få og gamle folk. De 
sier selv at de ikke har ressurser til å starte opp med noe. En del av menighetene har rett og slett i tillegg lite 
egnede og både gamle og dårlige lokaler.  

Etter å ha tatt kontakt med alle disse menighetene i hele Norge, ser vi at det er mange måter å takle 
hverdagen med en liten menighet på. Flere av tilstandene til disse små menighetene er triste, men det finnes 
også noen lysglimt. Under kommer et lite utdrag av begge deler. Hvert punkt representerer en menighet. 

• Bare 7 gamle her. Ingen krefter til å begynne med noe. Samarbeider mye med en annen pinsemenighet 
som har barnearbeid. 

• 4 gamle. De klarer ikke å begynne med noe for barn/unge. 
• 18 medlemmer. Har tweens-arbeid annenhver uke. Unge hjelper til og voksne stiller på kjøkkenet. Reiser 

også på leir. 
• 2 stk medlemmer på snart 80 år. De har av og til noen møter på hytta si når misjonærene kommer. De 

unge familiene har flyttet. De vil ikke legge ned menigheten likevel. 
• Prøvd barnekor, men ingen kom! 
• Driver barnearbeid med kirka og har gjort det over flere år. Bl.a fredagsklubb. 
• Bare 4 eldre damer igjen i menigheten. De drar andre steder på møte. De har ingen virksomhet på 

stedet. 
• De har startet jevnlige bønnemøter med andre menigheter i nærområdet, så skulle de se hva som kom 

ut av det. 
• Liten menighet. Har møter, men ikke noe for barn/unge. Aktive m/ misjon i Ungarn. 
• Få i menigheten etter en splittelse for 10-15 år siden. Har søndagsskole og junior. 
• De var nedleggingsklare, men ombestemte seg. 40 aktive. Mer oppmøte nå enn tidligere. Ikke klare for 

å sette i gang med noe for barn nå. Halve budsjettet går til misjon.  
• Liten menighet. Noen unge familier med barn har begynt i menigheten. Etter besøk av Kari og Miriam 

satte de i gang med Barneklubb. 
• Ca 15 på møter. Mange tilreisende. De har det veldig kjekt når de samles, men ingen ressurser eller prat 

i menigheten på at de vil gjøre noe for barna i sin menighet. Dersom det blir vekkelse, så tar de kontakt 
med PBU. 

• De er bare 6 stk gamle igjen. Har hatt barnearbeid, men det er lagt ned. De dør ut, - det var 
forstanderens egne ord. 



 

2.4.2. Landsomfattende regionturné 

 
Bilde 17: Utsnitt av deltakerne på Aksjon 2020-dagen i Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane. 

Mellom august 2017 og november 2019 ble det gjennomført en landsomfattende regionturné der 
Lederrådet og Vital ved Sigmund Kristoffersen (iblant Steinar Slotten eller Ingar Jensen), PBU ved 
Elisabeth Hønsvall Eidevik (Ingunn E. Ulfsten eller Miriam Wahl Skille) og Plant og Aksjon 2020-gruppen 
ved Fred Håberg har møtt med et stort antall av Pinsebevegelsens hoved-, barne- og ungdomsledere.  
 
På Aksjon 2020-samlingene har regionleder orientert om tilstanden i regionen og gitt Lederrådet en 
oppdatert oppfatning av hvordan det ligger an med hensyn til å nå 2020-målene i den regionen. PBU 
har utfordret på å legge til rette for Jesusfokusert, disippelgjørende, utadrettet og menighetsbyggende 
barne- og ungdomsarbeid. Videre gikk utfordringen på å benytte tilgjengelige støtteordninger og å 
utnytte de ressurser som finnes i regionen for å se levende barne- og ungdomsarbeid i alle regionens 
menigheter. Vital har gitt viktig informasjon om hvilke tiltak som kan gjøres der menigheter opplever 
stagnasjon og tilbakegang. Slik formes et felles begrepsapparat i storfellesskapet der regionleddet kan 

Alt arbeidet har nyttet! Siden 2014 har det skjedd mye på barne- og ungdomsfronten i bevegelsen vår. Fra 
ca 47 % pinsemenigheter med barne- og ungdomsarbeid i 2014, hadde vi 70 % pinsemenigheter med 
barne- og ungdomsarbeid i juni 2019! Prosenten har forandret seg på grunn av at menigheter har startet 
opp igjen barnearbeid etter et Kari & Miriam-besøk, etter en Aksjon 2020-dag eller etter eget initiativ. I 
tillegg har flere menigheter uten barne- og ungdomsarbeid blitt lagt ned, nye menigheter har startet opp 
og da med barne- og ungdomsarbeid. Alt dette har vært med på å øke prosenten til det den er i dag. Vi er 
heldige som er i en bevegelse i vekst!  

Kari og Miriam takker 

Etter omlag 2 år med telefonsamtaler og besøk rundt omkring i hele Norges land, må vi konkludere med at 
det finnes utrolig mange, flotte og hardtarbeidende menighetsledere og menighetsmedlemmer i hver krik 
og krok! En urokkelig tro på bønn og på kall til å ha menigheten i bygda. Takk for alle hyggelige 
telefonsamtaler og trivelige besøk! Vi vil også takke for tilliten fra både Lederrådet og PBU til å gjennomføre 
dette prosjektet med Aksjon2020-turene. Hver telefonsamtale med oppmuntring og veiledning har vært 
gull for den enkelte menighetsleder i hver krik og krok av landet vårt. Og ikke minst, alle barna som nå får 
lære om Jesus i pinsemenigheter som ikke har hatt barnearbeid på lenge. Barna gir håp for fremtiden! 

Miriam Wahl Skille og Kari Berg 

 

 

Tekstboks 3: Tekstboksen gir et interessant innblikk i den kontakten Miriam Wahl Skille og Kari Berg har fått med de neste 80 
pinsemenighetene de har ringt opp. 
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bidra til at lokale handlingsmønstre samsvarer med Pinsebevegelsens nasjonale målsettinger. 
Forståelsen av menighetenes livsfaser følges opp med hvordan storfellesskapet ønsker å forholde seg 
til de ulike tilstander. Dette forutsetter at lokalmenigheter selv tar kontakt og ber om hjelp til en 
kartlegging.  
 
Siste delen av Aksjon 2020-samlingen har fokusert på målet om 50 nye menigheter for dem som ennå 
ikke tror. Siden Led 11 har et betydelig antall menigheter blitt plantet og innlemmet i Pinsebevegelsen, 
mange av disse fra Hillsong og Salt eller en av de andre flerstedsmenighetene. Noen av de som har 
havnet på listen over nyplantinger har vært upåvirket av 2020-mål og nasjonale initiativ, men tas med 
ettersom de er etablert og innlemmet i Pinsebevegelsen i perioden. Flere migrantmenigheter eller 
norske avdelinger av internasjonale kirker hører med her. Vel et halvt dusin kirker havner i kategorien 
re-plantinger. De er startet på grunnlag av at det har vært noe å bygge på, enten det er mennesker, 
bygg eller økonomi tilhørende det som var en pinsemenighet på stedet. Kriteriet er at det har skjedd 
en avvikling og at ressursene er frigitt til å bli elementer i etableringen av en ny kirke under nytt 
lederskap, nytt navn, ny identitet og nytt organisasjonsnummer. Vi har også i perioden sett eksempler 
på at menigheter har ligget brakk men gjenoppstått på samme formelle organisasjonsmessige 
plattform. Denne formen for re-start er også referert i oppsummeringen over nye menigheter i 
perioden. 

Tabell 5: Reiseruten for Aksjon 2020-dagene. 

 
 
I tillegg til å inspirere, aktualiserer gjennomgangen av det Gud har gjort på menighetsplantingsfronten 
siste tiår, alt som fortsatt er ugjort. Hver region har tettsteder og byer uten en levende 
pinsekarismatisk forsamling. Barna som vokser opp her har liten sannsynlighet for å havne på en 
søndagsskole eller i et barnekor hvor de får høre om Jesus. Innbyggerne på stedet kan ikke komme 
opp med noe navn om de blir spurt om de kjenner en pinsevenn. Under resultater har vi listet opp 
noen av de steder som har blitt nevnt når en på Aksjon 2020-dagen har lokket fram hvor det finnes en 
nød for å se nyplanting og hvilke steder vi trenger å se en levende forsamling i løpet av neste tiår.  
 



3. Resultater 
Det finnes andre ord enn resultater for å beskrive hva som ble konsekvensen av de fokus som ble løftet 
på nasjonalt nivå i Pinsebevegelsens siste tiår: Frukt, høst, vekst. Og det kan være på sin plass å minne 
om at årsakssammenhengene i Guds rike ikke er matematikk, men omgitt av en Gud-faktor. Vi sår og 
vi vanner, men det er «Gud som gir vekst» (1.Kor 3,6). Likevel påstår denne rapporten frimodig at det 
er tydelige sammenhenger mellom de mål som ble satt og det de førte til.   

3.1. Rekordhøyt antall pinsemenigheter 
 

 
Kilde: Pinsebevegelsens Årbøker, www.brreg.no og Aksjons 2020-gruppens undersøkelser 

Den grønne linjen viser veksten i antall menigheter i Pinsebevegelsen (Totalutvikling). Mørkblå linje 
viser antall menighetsplantinger (Etablert) og oransje linje antall innmeldinger av menigheter i 
Pinsebevegelsen pr tiår (Innmeldt). Gul linje viser hvor mange menigheter som har meldt seg ut av 
Pinsebevegelsen (Utmeldt) og den grå linjen viser antall nedlagte eller avviklede menigheter pr tiår 
(Avviklet). Etableringer minus utmeldelser og avviklinger gir det netto tilvekst av menigheter gjennom 
menighetsplanting pr tiår.  
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Oppsummert ser vi at det høye antallet nedleggelser siste tiåret langt på vei spiste opp veksten i 
antallet nye pinsemenigheter til tross for nærmest rekordhøy plantingsaktivitet. At 28 frittstående 
menigheter har valgt å melde seg inn i Pinsebevegelsen, har bidratt betydelig til økningen fra 302 
menigheter i 2010 til 341 i 2020. 

3.2. Levende barne- og/eller ungdomsarbeid i 7 av 10 menigheter 
Figur 7: Andelen menigheter registrert med barne- og ungdomsarbeid er nå 70 %. 

Kilde: PBU og Aksjon 2020-gruppen 

Holdt sammen med de 170 menighetene som i 2012 sto oppført uten barne- og/ eller ungdomsarbeid, 
er det svært gledelig å se at det tallet nå er redusert til 101 menigheter. Det er selvsagt 101 for mange 
på denne statistikken, men viser like fullt en positiv utvikling. På grunn av veksten i antall menigheter, 
er de 130 pinse-menighetene som i 2012 var registrert med barne- og/ eller ungdomsarbeid blitt til 
hele 240 menigheter mindre enn ti år senere. Aksjon 2020-gruppen er av den oppfatning at endringene 
i tallene gjennom tiåret primært skyldes at vi har blitt flinkere til å registrere nasjonalt det som skjer 

lokalt, ikke at det er blitt 
startet mye nytt arbeid. 
Samtidig tror vi det har blitt 
en økt bevissthet rundt 
viktigheten av å forholde seg 
aktivt til arbeid for barn og 
unge.  

Målet om barne- og 
ungdomsarbeid i alle 
landets pinsemenigheter 
sier også noe om kvaliteten 
på arbeid der det allerede 
finnes tilbud. PBU grep tidlig 
fatt i formuleringen levende 
barne- og ungdomsarbeid 
og lanserte disse fire 
verdiene som definisjon på 
levende: 

Tabell 6: Mindre enn 30 % av pinsemenighetene står helt uten tilbud 
til barn og/eller ungdom. 

Kilde: Aksjon 2020-gruppen 



Jesusfokusert, disippelgjørende, utadrettet og menighetsbyggende. Fokuset på disse verdiene har 
ligget høyt oppe i all virksomhet PBU har hatt i denne perioden.  

Det er i perioden verken gjort 
systematisk kartlegging av 
hvor mange menigheter som 
både har barne- og 
ungdomsarbeid og i hvor 
mange av arbeidene verdiene 
som ligger i levende kommer 
til uttrykk. Enkel observasjon i 
møte med regionene tilsier at 
det jevnt over ligger dårligere 
an med arbeid blant ungdom 
enn med arbeid blant barn. Og 
at selv der det finnes gode 
tilbud til alle aldersgrupper, er 
det fortsatt mye å gå på for å 

være et arbeid med tydelig Jesus-fokus, hvor barn og ungdom disippelgjøres, nye kommer til og 
overgangene fra barn til ungdom og ungdom til voksen er gode, slik at menigheten bygges gjennom 
arbeidet.  
 

3.3. 46 nye pinsemenigheter for dem som ennå ikke tror 

 
Bilde 19: Nettverkstreff for menighetsplanting har vært et fast innslag på Led-konferansen.  

Som med det første målet, er grad av måloppnåelse for det andre 2020-målet også gjenstand for 
diskusjoner. For det første er begrepet «nye pinsemenigheter» ikke helt entydig, siden 
Pinsebevegelsen de siste årene har fått en rekke nye pinsemenigheter som ikke er nye menigheter. Og 
dersom det er «50 nye pinsemenigheter for dem som ennå ikke tror», som er målet, kan vi da ta det 
for gitt at alle nyplantede menigheter er mer rettet mot dem som ennå ikke tror enn de etablerte som 
er innlemmet som nye pinsemenigheter i tiåret? Det ville selvsagt bli for vanskelig å vurdere hvilke 
menigheter som ville oppfylle kravet om å være for dem som ennå ikke tror, og vi har derfor valgt å 
fokusere på menigheter som både er blitt etablert og ønsket velkommen i Pinsebevegelsen mellom 
Led 11 og Led 20. De er enten rene menighetsplantinger (MP = 38), re-plantinger, steder hvor det har 
skjedd en avvikling (RP = 7), eller en re-start av det eksisterende (RS = 1). Videre har vi definert en 

Bilde 18: PBUs definisjon av levende barne- og ungdomsarbeid. 
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menighetsplanting som enten å være av typen datterkirke (DK), flerstedskirke (FK), en norsk avdeling 
av en internasjonal pinsekirke (INK) eller som et selvstendig initiativ (SIK). Oppsummering av tiåret:  
 
Tabell 7: Nye menigheter plantet i Pinsebevegelsen fra Led 11 til Led 20. 

 
Kilde: Plant 

Tabellen viser at det er plantet 38 nye pinsemenigheter mellom Led 11 og Led 20 når det regnes fra 
tidspunktet de ble innmeldt i Pinsebevegelsen. Medregnet replantinger og restart, blir tallet 46. Plant 
er kjent med at det utover dette arbeides med minst 4 menighetsetableringer som kanskje vil stå 
klare til innlemmelse i Pinsebevegelsen på Led 21. 

3.3.1. Steder hvor det drømmes om en ny pinsemenighet før 2030 
Det har vært oppmuntrende å merke at pinsevenner fortsatt kan løfte blikket å se markene, at de står 
hvite til høst. Når vi i løpet av Aksjon 2020-dagen har stilt spørsmål ved hvor i regionen en drømmer 
om et nytt pinsekarismatisk fellesskap, har det kommet opp mange stedsnavn. Det betyr ikke at det 



foreligger konkrete planer, men disse vi har valgt å ta med disse i en oversikt for å kunne gi et 
sammenligningsgrunnlag mot en 2030-rapport.  

Tabell 8: Steder nevnt på Aksjon 2020-dager hvor en ønsker det skal være en pinsemenighet i 2030. 

# Region Steder en ønsker å se en ny pinsemenighet i løpet av neste tiår 

1 Østfold Hvaler, Asmaløy, Ørje 

2 Oslo og Akershus Fornebu-området, Jessheim, Holmenkollen, Drøbak, Rælingen, Groruddalen, Nordre Follo 

3 Hedmark Våler i Solør, Rena, Koppang, Rendalen (Åkerstrømmen), Engerdal (Drevsjø), Nes 

4 Oppland Vågå, Sjåk, Ringebu, Fåvang, Hov i Land, Dokka, Vang 

5 Buskerud Krokstadelva, Geilo, Flå, Sigdal, Numedal, Svelvik, Nedre Eiker, Konnerud 

6 Vestfold Andebu, Horten, Hof, Tjøme, Stavern, Revetal 

7 Telemark Rjukan 

8 Agder Risør, Justvik 

9 Sør-Rogaland Sola, Ålgård, bydeler i Stavanger, Jæren 

10 Haugalandet Odda, Stord, Sveio 

11 Hordaland Kvinnherad, Askøy, Sotra, Nesttun, Sandsli, Lagunen 

12 Sogn og Fjordane Nordfjordeid, Høyanger, Årdal, Sogndal  

13 Møre og Romsdal Sykkylven, Stranda, internasjonale menigheter, Gursken, Tingvoll, Averøya, Molde 

14 Trøndelag Steinkjer, Stjørdal, Kyrksæterøra, Verdal, Meråker, Brekstad, Sunndalsøra 

15 Nordland Svolvær, Brønnøysund 

16 Troms og Finnmark Kirkenes 
Kilde: Aksjon 2020-dager og regionledere 

3.4. Resultater vi ikke har sett 
59 % av menighetene som sto oppført uten barne- og/eller ungdomsarbeid i 2012, har det fortsatt 
ikke. Det er ikke et resultat vi kan si oss fornøyd med så lenge målet har vært at 0 % av menighetene 
skal stå uten tilbud til barn og unge. 82 menigheter har takket nei til hjelp til å starte opp selv om de 
står helt uten tilbud til barn og unge. 
 
Ressursmodellen som PBU så som sitt viktigste bidrag til å hjelpe menigheter å komme i gang med 
barne- og ungdomsarbeid, resulterte ikke i noen nye arbeid. Det skyldes at utviklingstiden ble mer 
omfattende enn planlagt og det viste seg vanskelig å få modellen implementert. Grunnlaget er 
imidlertid lagt for anvendelse av modellen i neste tiårsperiode. 
 
Satsninger Plant gjorde for å etablere menighetsplantingstrening i regi av Pinsebevegelsen feilet. En 
evnet heller ikke å gjøre fondet for menighetsplanting operativt, til tross for at det flere ganger ble tatt 
opp kollekter til Plantfondet. Pengene er imidlertid ikke tapt og aktualiteten har ikke avtatt.  
 
Ideen om å gjøre Aksjon 2020-gruppen til en koordineringsmekanisme mellom nasjonale tjenester i 
operativt lokalmenighetsengasjement slo aldri til. Til det ble volumet på Vitalprosesser mot 
enkeltmenigheter for lite til at det ble behov for koordinering i forhold til f.eks. PBUs Ressursmodell.  
 
Går en dypere i tallet på nyplantinger i perioden, finner en 38 rene kirkeplantinger der 2 av dem er 
avviklet i løpet av perioden. Det tilsvarer 36 helt nye pinsemenigheter for dem som ennå ikke tror, og 
velger en dette som kriterium, blir det kun 72 % måloppnåelse. Fjerner en i tillegg de kirker som er 
plantet inn utenfra og ikke fra allerede eksisterende menigheter i Pinsebevegelsen, blir tallet på 
nyplantinger om lag halvparten av målsettingen.  
 



 
33 

Aksjon 2020-dagen hadde til hensikt å få et oppdatert bilde av situasjonen i regionen med hensyn til å 
nå 2020-målene, men også å få til regional mobilisering rundt målene. Aksjon 2020-gruppen registrerte 
at det i liten grad var tanker eller planer for hvordan en skulle nå 2020-målene i aktuell region, og det 
ble dermed også vanskelig å følge opp den enkelte regionleder i etterkant på om det var fremgang mot 
målene. En mulighet til å spille hverandre gode mellom de ulike nivåene i Pinsebevegelsen er dermed 
ikke blitt unyttet som tiltenkt. 
 

4. Lærdommer og anbefalinger 
4.1. Nivåer og rolleforståelse 
En god rolleforståelse av de ulike nivåene i Pinsebevegelsen muliggjør et dynamisk samspill som 
forløser retning og synergi. Det minst utviklede av disse nivåene er det regionale. Aksjon 2020-gruppen 
anbefaler styrking av regionleddet og å følge opp at det finnes tilstrekkelig ressurser til å ivareta og 
kvalitetssikre regionnivåets viktige rolle i Pinsebevegelsen. I tråd med at Lederrådets legitimitet har 
økt i det brede lag av pinsefolket, er det gruppens oppfatning at dette ikke kan tas for gitt og at 
legitimiteten fortsatt i stor grad henger sammen med måten Lederrådet leder på. Det er derfor vår 
anbefaling at Lederrådet sikrer seg de nødvendige ressurser på nasjonalt nivå innenfor prioriterte 
områder slik at det blir til reelle handlingsplaner som kan følges opp regionalt.  
 
I arbeidet med å nå det første 2020-målet er det gjort noen erfaringer knyttet til arbeidsformen mellom 
de ulike nivåer i Pinsebevegelsen. Dette er tydeliggjort i tabellen under som viser at Lederrådet leder 
Pinsebevegelsen nasjonalt direkte og pinsemenighetene indirekte gjennom kontakten med 
regionlederne og påvirkningsarbeid mot lokale ledere gjennom Led nasjonalt. De nasjonale ressursene 
leder dels gjennom regional kontakt, men i stor grad også direkte til lokalt menighetsnivå. Vital har for 
eksempel i liten grad forhold seg til regionleddet, men respondert på henvendelser fra lokalnivået.  
Aksjon 2020-gruppen fokuserte på å engasjere lokalmenigheter gjennom regionnivået. Miriam og Kari 
ble en nasjonal ressurs rettet direkte mot lokalmenigheter. Plantspeiderne er et forsøk på å 
desentralisere visse funksjoner knyttet til å bære en nasjonal visjon ut i de ulike regionene og å bidra 
til oppdagelse av nye menighetsplantere.  

 
Tabell 9: Arbeidsform mellom de ulike nivåer i Pinsebevegelsen i 2020-målsarbeidet. 

  Lederskap Ressurser Tiltak  
Nasjonalt  Lederrådet Plant, Vital, PBU Led  Aksjon 2020-

gruppen 
Miriam Wahl Skille 
og Kari Berg 

Regionalt Regionleder/ 
regionråd 

Plantspeidere, 
barneleder-nettverk, 
ungdomsleder-nettverk,  

 Aksjon 2020-dag 
med lokale 
pastorer og barne- 
og ungdomsledere 

 

Lokalt Lokale 
pastorer/ 
lederskap 

Barneledere, 
ungdomsledere osv. 

Lokale 
ledere 

Regionalt 
engasjement 

Lokalmenigheter 
uten barne- og 
ungdomsarbeid 

Kilde: Aksjon 2020-gruppen 

4.2. Fortsatt «ustruktur» 
Pinsebevegelsen har gjennomgått en struktureringsprosess som har fått på plass mange ting. Likevel 
er mye av landskapet nokså umøblert, noe en til gangs har merket når en skulle bevege seg fra ord til 
handling med 2020-målene. Det er også store spørsmål som fortsatt står ubesvart. For eksempel når 
det gjelder tilsyn, ressursforvaltning, hvordan storfellesskapet skal forholde seg til det store antallet 
menigheter i «rød sone», og hvordan fellestiltakene i større grad kan medvirke til den strategiske 
agendaen som Lederrådet har fremmet for Pinsebevegelsen. Hvordan kan fellestiltak håndterer 



menighetsplanting og ta ansvar for oppdagelse og utvikling av potensielle menighetsplantere tidlig, 
enten de oppdages på en kristen videregående, folkehøgskole, bibelskole eller teologisk høyskole? Et 
annet eksempel er hva man kan gjøre for at selvstendige pinsemenigheter ikke skal bli stående alene, 
men være knyttet til et nettverk der både ressurser, inspirasjon og tilsyn kan hentes. Det lar seg fint 
gjøre å oppsummere tiåret med at Lederrådets forsøk på å mobilisere nasjonale ressurser og 
fellestiltak rundt 2020-målene bare i begrenset grad har lykkes. PBU har møtt lunken respons når de 
har forsøkt å selge inn modeller og volumet på Vitals involveringer på lokalnivå har forblitt svært 
begrenset. Heller ikke Plants tiltak for å stimulere menighetsplanting har ført til så mye konkret. 
Derimot har en sett positive eksempler på initiativ «nedenfra», enten lokalt eller regionalt som 
gjensvar på nasjonale målsettinger. Et eksempel på dette er region Sør-Rogalands egenvalgte 
adoptering av region Nordland med tanke på ressursdeling og aktiv medvirkning.  

 

4.3. Alle liker å bli sett 
Forventingene til Lederrådet fra småmenigheter virker å være større enn Lederrådets frimodighet til å 
oppsøke dem. Å få en telefon fra Pinsebevegelsen oppfattes like kjært som når et eldre 
menighetsmedlem får besøk av forstanderen. At det ikke er slik systemet fungerer – og at Lederrådet 
leder gjennom de nasjonale arenaer en inviterer til, og ved å styrke regionleddet – er knapt forstått og 
tar ikke bort verdien av å bli sett. I arbeidet med kartlegging av menighetene har Aksjonsgruppen både 
blitt negativt og positivt overrasket. Negativt i den forstand at mange menigheter er svakere enn 
fryktet og mulighetene til å blåse nytt liv i gamle glør er forsvinnende liten i et betydelig antall 
pinsemenigheter. En verdig og kontrollert avvikling som sikrer verdier for fremtidige satsninger i 
området og kanskje også muliggjør en re-planting, kan være en langt mer saklig og åndelig tilnærming 
enn å skygge banen for sannheten i situasjonen ved krampaktig å holde fast på drømmer om fordums 
vekkelse. Det er ingen god ressursbruk å pøse på med forkynnerkrefter eller ivrige ungdommer dersom 
det ellers ikke finnes forutsetninger for å gjøre menigheten livskraftig. Men også menigheter i en slik 
tilstand trenger å bli sett og æret for trofasthet og den distansen en har gått. Og Lederrådet trenger 
ressurser til å være en god samtalepartner for disse, enten det skjer direkte via Vital, PBU eller Plant, 
eller gjennom regionleddet. Men vi har også blir blitt positivt overrasket. For eksempel av hvor høy 
andel av menighetene i Telemark som driver et godt arbeid for barn til tross for at mange dem er små 
menigheter. Og over at flere menigheter vi trodde var avviklet, ikke var det, men snarere var i en positiv 
utvikling.  

 

4.4. Grunner til at det ikke går 
En oppsummering av hvorfor så mange menigheter ikke har evnet eller ser ut til å evne å bli en 
livskraftig menighet med barne- og ungdomsarbeid, kan gjøres i tre punkter:  
a. Relevans: Anslagsvis 2 av 3 menigheter uten barne- og ungdomsarbeid ser ut til å mangle en 

forståelse av hva som må til. Vi kan kalle det en konseptuell utfordring: Bildet av hva en menighet 
er og hvordan den skal fungere er mangelfullt. 

b. Ressurs: Tilnærmet 3 av 3 menigheter peker selv på ressursmangel som årsaken til at de ikke driver 
barne- og ungdomsarbeid. Medlemmene er for få og for gamle. 

c. Rom: Om lag 1 av 3 menigheter sitter på uegnede lokaliteter og/eller uegnet lokasjon til å drive 
arbeid for barn og unge.  
 

Aksjon 2020-gruppens anbefaling er å følge opp kontakten Miriam og Kari har hatt med menighetene 
for å tilby en kartlegging av hvor i livsfasesyklusen menigheten befinner seg (se neste side). Om dette 
skal skje fra nasjonalt eller regionalt nivå, eller gjøres på oppdrag fra Lederrådet fra en som står nært, 
er opp til Lederrådet å finne ut av. Resultatet av kartleggingen vil tydeliggjøre hvordan storfellesskapet 
tenker å forholde seg til menigheten med tanke på hvilke tiltak som er aktuelle, og menigheten kan 
dermed gis mer reelle handlingsalternativer enn det som er tilfellet nå. En kan for eksempel definere 
partnerskap med utgangspunkt i relevans, der menigheten kobles til Vital, et menighetsnettverk eller 
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annen livskraftig lokalmenighet for å få på plass nye bilder av hva en pinsemenighet er og 
representerer. Når relevansen igjen er der, vil en skape de rom som det gir mening å tilføre ressurser 
i, om det er fra andre menigheter i regionen, fra nasjonalt hold eller via et av nettverkene som vokser 
frem i Pinsebevegelsen.  
 
Det er Aksjon 2020-gruppens håp at erfaringer og lærdommer for det som ble et bemerkelsesverdig 
tiår i Pinsebevegelsens historie skal bidra til å gjøre det neste tiåret enda bedre. Det er også blitt rettet 
en forespørsel til Lederrådet om å utvikle et nettbasert kartleggingsverktøy for menighetene knyttet 
til kategoriene som er gjengitt under. Det er Aksjon 2020-gruppens oppfatning at minst 70 
pinsemenigheter viser tydelige tegn på tilbakegang, og en kartlegging vil kunne avdekke om det finnes 
ressurser som kan aktiveres med ekstern hjelp eller om menigheten styrer mot avvikling. Der det er 
tilfelle, må mulighetene for re-start eller re-planting vurderes. 
 
Figur 8: Livsfasemodellen i kartleggingsøyemed. 

Kilde: Vital 

4.5. Har målformuleringene vært formålstjenlige? 
Lederrådet kunne valgt å vektlegge et av de andre fokusområdene da 2020-målene ble utformet tidlig 
i perioden. Fokusområdet livslang etterfølgelse av Jesus kunne gitt et 2020-mål om å sikre overgangene 
mellom barn og ungdom, unge voksne og voksenlivet i menigheten. Så kunne man undersøkt hvor stor 
andel av dem som vokser opp i menighetens barnearbeid som fortsatt er aktiv i de neste livsfasene. 
Ved å kategorisere tilbudet til den oppvoksende generasjonen som «barn- og ungdomsarbeid», mister 
man fort det helhetlige fokuset på de ulike aldersgruppene mellom 0 og 26 år. Flere undersøkelser 
viser at de største lekkasjene av barn og unge som forlater menighetsliv skjer i overgangen fra barn til 
tenåring og fra tenåring til ung voksen.  

I 2020-målene, og stort sett i menighetsarbeid ellers, brukes begrepene «barn» og «ungdom» når det 
er snakk om tilbud til den oppvoksende generasjonen. En menighet som kun har et tilbud for de aller 
minste på søndagene og tentro som konfirmasjonstilbud, kan da huke av for at man har et tilbud til 
både barn og ungdom, uten at hele aldersgruppen mellom 0 til 26 år egentlig er ivaretatt. Menigheten 
har da ikke tilbud som til sammen dekker den helhetlige trosopplæringen for et individ som vokser opp 



tilknyttet menigheten, men vil likevel bli tellende på oversikten over kirker med barne- og 
ungdomsarbeid i 2020. Dette synliggjør en svakhet ved å bruke betegnelsene «barn» og «ungdom» 
uten underkategorier. Videre tydeliggjør 2020-målet heller ikke viktigheten av samarbeidet mellom 
hjemmet og kirken i trosopplæringen. Burde det heller vært snakk om et «barne-, tweens-, tenåring-, 
student-, unge voksne- og familiearbeid»? 

I oppsummeringen av 2020-målsarbeidet, ser vi at dette er en utfordring å ta tak i når det arbeides 
videre med trosopplæring i det neste tiåret. 

4.6. Lønnsomt å investere i de nasjonale ressursmiljøene? 
Årlige Samtaleforum har fastsatt budsjettene for Lederrådet basert på konkrete behov. Lederrådet har 
gjennom tiåret fått mer enn doblet sitt tilskudd fra menighetene og vokst sin totale omsetning utenom 
Led-konferansen med 223 prosent. For hvert medlem menighetene mottok offentlig støtte for i 2011, 
gikk 31 kroner til Lederrådet. I 2019 var kontingenten pr støtteberettigede medlem doblet til 62 kroner. 
I samme periode økte de offentlige tilskuddene med rundt 50 prosent og de totale gaveinntektene i 
Pinsebevegelsen (inkludert PYM/Pinsemisjonen) med minst det samme. Den økonomiske 
merbelastningen for pinsemenighetene av Lederrådets kontingentvekst er dermed vesentlig lavere 
enn doblingen i «medlemsbeskatningen» skulle tilsi. Ser en Lederrådet som utgiftspost i forhold til 
anslått totalomsetning for Pinsebevegelsen (inkludert PYM/Pinsemisjonen) i 20144, dreier det seg om 
0.15 prosent.  
  
Figur 9: Lederrådets inntektsutvikling gjennom tiåret. 

 
Kilde: Lederrådets årsregnskaper 

 
4 https://digni.no/wp-content/uploads/2015/12/Medlemsstatsitikk-fra-Digni-og-NORME-2014-1.pdf side 10 
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Hva har Pinsebevegelsen fått igjen for de vel 18 millioner kontingentkronene Lederrådet har vært 
drevet for mellom Led 11 og Led 20? Det er vår oppfatning at pinsemenighetene gjennom denne 
investeringen har fått kapasitet, kontinuitet og kvalitet.  
 
Kapasitet: Om enn nokså begrenset, har investeringen i Lederrådet bidratt til at det har fantes 
ressurser til å følge opp 2020-målene på både nasjonale, regionale og dels lokale arenaer. Det ville 
vært ønskelig med mer ressurser, og mye står fortsatt ugjort. Likevel har det vært kapasitet til å 
engasjere noen nøkkelpersoner over tid og slik bidra til kontinuitet. I tillegg har Lederrådet bidratt med 
mye verdiskapning i Pinsebevegelsen gjennom denne perioden, blant annet ved å styrke regionene, 
etablere Teologisk refleksjonsgruppe, lønne en prosjektstilling innenfor menighetsplanting, gjøre 
kartlegginger, kjøre dialogprosesser med De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) og å representere 
Pinsebevegelsen i en rekke ulike fora. 
 
Kontinuitet: Lederrådets arbeid i perioden har vært preget av sammenhengende innsats i en 
vedvarende retning. 2020-målene er den fremste indikasjonen på det. Skiftende besetning i 
Lederrådet og noe stormer underveis til tross: Mennesker i lønnede posisjoner har bidratt til at 
Lederrådet har kunnet sette og følge opp en agenda gjennom perioden, ikke bare respondere på det 
som måtte komme dets vei. 
 
Kvalitet: Led-konferansene i samarbeid med PBU har kanskje vært det fremste eksemplet på at 
Lederrådet har evnet å levere på kvalitet gjennom tiåret. Det har bidratt til å løfte hele inntrykket av 
hva som utgjør Pinsebevegelsen. Så får det være opp til fremtidige Samtaleforum å diskutere hva slags 
styrke de nasjonale ressursmiljøene skal ha og til hvilken pris.  
 



Figur 10: Lederrådets plassering i det organisatoriske pinselandskapet. 

 
Kilde: Pinsebevegelsens grunnlagsdokument, ny revidering 
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