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Årsrapport Pinsemisjonen 2019
Gjøre Jesus synlig!
I Pinsebevegelsen driver vi misjon med begge hender, gjennom evangelisk og diakonalt arbeid, for å
gjøre Jesus synlig. Vi har et mangfoldig misjonsarbeid i over 70 land kjennetegnet av lange
tradisjoner, nye initiativer og et bredt nettverk av partnerkirker og organisasjoner vi samarbeider
med.
Misjon er å gjøre Jesus synlig for dem som ennå ikke tror. Misjon er å utruste og bygge sunne kirker
som ikke er avhengige av vår hjelp, men som finner en trygg grunn å bygge videre på. Misjon er å
møte mennesker med respekt, godhet og ekte medmenneskelighet.
Et av de nye initiativene mellom Norden og Afrika setter fokus på at vi kan lære av hverandre, utnytte
styrken og kunnskapen i det store internasjonale fellesskapet og støtte og utvikle ledere på tvers av
landegrenser. Vi tilhører en verdensvid pinsebevegelse.
Samarbeid mellom kirker og nasjoner styrker endringskraften vi har i verden til å gjøre Jesus synlig.
Barbro Kolbjørnsrud (styreleder og fungerende internasjonal leder juni-desember 2019)

Status kontor/stab
I 2019 har vi hatt 9 ansatte (4 menn og 5 kvinner), derav 7 faste stillinger. Bjørn Bjørnø sluttet i
stillingen som Generalsekretær 30.06.19. Deretter fungerte Barbro Kolbjørnsrud som internasjonal
leder og Sigmund Terje Kristoffersen som daglig leder fram til årsskiftet.
Pinsemisjonens hovedstyre har bestått av 6 styremedlemmer (3 kvinner, 3 menn) og 3
varamedlemmer med Barbro Kolbjørnsrud som styreleder.
Vi har hatt 4 regionsekretærer (1 kvinne og 3 menn fram til årsmøtet i juni, 4 menn etter årsmøtet)
og 16 landutvalg.
Misjonærer
I 2019 var det 68 utestasjonerte misjonærer utsendt fra norske pinsemenigheter (26 menn, 42
kvinner). Av disse var 10 i Afrika, 11 i Amerika, 14 i Asia og 33 i Europa. I tillegg var det 35
misjonærbarn og 19 pendlermisjonærer (11 menn, 8 kvinner).
Bistandsarbeidet
Pinsemisjonen har mottatt støtte fra Norad/Digni til 12 ordinære prosjekter, hvorav to i Bolivia, fire i
Kenya, tre i Kongo, samt ett hver i Mosambik, Somalia og Uganda. I tillegg har vi mottatt to
ekstrabevilgninger fra Digni, hvorav ett fagutviklingsprosjekt om aksjonsforskning i inkluderende
førskoleutdanning, samt et lærings/evaluerings-tiltak gjennom den såkalte «ekstramillionen».
Prosjektene har rapportert 9348 regelmessig berørte gjennom prosjektaktiviteter og drøye 93 000
indirekte berørte. I de 14 prosjektene har det jobbet 65 fulltidsansatte, 31 deltidsansatte og 275
frivillige.
Åtte av prosjektenes årsrapporter viser en progresjon ihht plan, ett av prosjektene har hatt
progresjon over forventet, mens fire av prosjektene har hatt progresjon lavere enn forventet. I Kongo
har alle tre prosjektene hatt et krevende år p.g.a. frys i midler fra Digni, hvilket har ført til mindre
prosjektaktiviteter og lavere måloppnåelse.

I Mosambik har partner hatt et vanskelig år med lavere måloppnåelse, mye grunnet to sykloner med
omfattende ødeleggelser, ett presidentvalg som skapte forsinkelser, samt at prosjektet var i første år
av ny prosjektfase. I Kenya har partner hatt et krevende år med omfattende eksterne evalueringer,
revisjoner og granskninger. I Uganda har partner hatt et år med spennende oppstart av nytt prosjekt
med kapasitetsbygging i fire kirkeregioner av kirkeledere - pastorer, ungdomsledere,
administrasjonsledere og økonomiledere. I Bolivia har partner oppnådd spennende resultater med
sin introduksjon av yrkesfag i skolen. I Somaliland har prosjektet bidratt til økning i antall jenter som
har fått tilgang til og startet på ungdomsskolene.
Led-prosjekt 2019
Etter innstilling fra administrasjonen vedtok Hovedstyret i Pinsemisjonen den 14.09.18 «Barneleirer i
Hviterussland» som årets Led-prosjekt for 2019. En arbeidsgruppe bestående av GS (fram til han
sluttet), administrasjonskonsulent og medlemmer fra LU Hviterussland ble enige om følgende mål:
1. Skape økt engasjement i norsk pinsebevegelse for misjon i Europa.
2. Økning i nye faste givere.
3. Involvere ungdomsmiljøer i pinsemenighetene gjennom teamturer og frivillig innsats på leir i
Norge.
Prosjektets slagord ble: «20.000 barn – 400 leire – 200 kr pr barn for 1 uke på leir – Hvor mange barn
vil du sende på leir?»
Det ble satt sammen en video om prosjektet, og til sammen ble det samlet inn 75950 kr. Det tilsvarer
nesten 380 barn på leir. Prosjektet er blitt profilert i sosiale medier, nettside, med brosjyrer og rollup på våre stands på Led, sommerstevnet og Ufestivalen. Brosjyrene var også med på UT19. Alt i alt
er arbeidsgruppen fornøyde med årets prosjekt. Ikke alle målsetninger er oppnådd, men vi er glade
for de gode resultatene vi har fått.
Misjonskonferansen UT19
Årets nasjonale misjonskonferanse, UT19, ble avholdt i Filadelfiakirken Oslo med Pinsemisjonen, Ibra,
Ny Generasjon og Filadelfiakirken som arrangører. Konferansen startet i år fredag formiddag og ikke
torsdag ettermiddag som tidligere, og vi hadde med oss talere som Siri Novak Øen,
Marcus Svedman, Stig Stordal, Thomas Åleskjær og Niklas Piensoho. Nytt i år var samarbeidet med
Oslofest fredag kveld som fylte storsalen med ungdom fra ulike ungdomsarbeid i Oslo og
Akershus. Alt i alt ble det registrert 180 deltakere på konferansen. Dette er ca 30 stk færre enn i fjor.
Nordisk samarbeid med søsterkirker i Afrika
Ledere fra nordiske pinsebevegelser og ledere for søsterkirker med utspring fra nordisk misjon har i
2019 fortsatt samarbeidet med å fordype fellesskapet, ha teologiske samtaler og utvikle
lederprogram.
I februar var det samling i Nairobi for hovedledere som videreutviklet lederprogrammet SERVE.
Nasjonale ledere fra ulike afrikanske og nordiske land var også sammen for åndelig fellesskap.
I oktober var nordiske og afrikanske ledere samlet i Addis Abeba for workshop og
refleksjon rundt teologiske og etiske spørsmål.

Pinsemisjonen Barnehjelp
Pinsemisjonen Barnehjelp er en avd. under Pinsemisjonen/Pinsebevegelsen og støtter arbeid for
barn i nød og vanskelige situasjoner. Basisbehov som evangeliet, mat, klær, skole og generell omsorg
er sentralt. Dette dekkes på ulike måter i samarbeid med misjonærer og lokale medarbeidere i flere
land, i fire verdensdeler.

Inntekt/gaver i løpet av 201 var kr. 3 32. Ved starten av året 201 var fond/avsetning kr.
442 31. Tildelte midler i 201 til forskjellige misjonsprosjekter var kr. 03 00. Støtten ble fordelt
på 57 prosjekter i 20 land. Størst sum ble bevilget til Kongo med kr. 105 000.
Stiftelsen Misjonærhjemmet Mamre
Hovedstyret i Pinsemisjonen er representantskap for stiftelsen Mamre. De leier ut fire hus til tidligere
misjonærer.
Økonomi/Nøkkeltall for 2019
Pinsemisjonen driftes gjennom administrasjonstilskudd fra menigheter, gaver og annen støtte i
tillegg til tilskudd fra Digni og UD i forbindelse med bistandsprosjektene. I 2019 lå menighetenes
administrasjonstilskudd til Pinsemisjonen på 75 kr pr medlem. Det ble innbetalt for ca 28 190
medlemmer, altså kr 2 114 225. Det er 147 partnere (24 menigheter, 9 organisasjoner og 124
enkeltpersoner) som sto sammen om å dekke egenandelene og forvaltningsgebyret for hele 12
Norad-finansierte bistandsprosjekter i Afrika og Sør-Amerika og to fagutviklingsprosjekt. Det er godt
å stå sammen om oppdraget!
Inntekter:
21.563.222

-

Utgifter:
21.175.953

+

Renter og aksjer:
434.528

Ekstr. kost
-404.528=

Overskudd
kr 416.835

Underskudd drift av kontor: kr.278.227 (etter omdisponering)
Egenkapital: kr.546.170
Mottatt arv: kr.1.424.187
Likviditet: kr 4 mill
Pinsemisjonen Partner
Partnermidlene skal brukes til å støtte misjonsformål, informasjonsarbeid og administrasjon i tillegg
til egenandeler til Norad-finansierte prosjekt. I 2019 hadde vi 124 private støttepartnere. Sammen
bidro de med nesten 390 000 kr - en stor takk til dere som er med og drar lasset!
Innbetalt til Pinsemisjonen Partner de siste 3 årene:
2019: kr 389.617
2018: kr 339.104
2017: kr 352.553

Hovedstyrets årsrapport 2019
Pinsemisjonen er en ideell forening som ble opprettet av pinsemenighetene i Norge den
1.1.1997. Pinsemisjonens årsmøte for regnskapsåret 2019 avholdes 8. juni 2020.
Årsmøtet behandler årsmøtesaker som godkjenning av årsregnskap og årsberetning,
foreningens strategi og satsingsområder og valg av revisor.

1) Hovedstyrets arbeid
Hovedstyret har i 2019 hatt 5 møter og behandlet 49 saker. Styreleder og nestleder har faste
forberedende møter med generalsekretæren/Internasjonal leder før møtene. Leder for
Lederrådet har hatt møterett i styremøtene for å tilrettelegge for god overgang til ny
organisering, ref. vedtak i årsmøte 2018. I HS-møtene har det vært invitert inn
regionssekretærer, utvalgsmedlemmer, representanter fra Lederrådet og ansatte til
konkrete saker som styret har arbeidet med. Regionssekretærene rapporter jevnlig til styret
fra kirkenes misjonsarbeid i de ulike regionene.
Styret har dette året hatt hovedvekt på forberedelser og implementering av ny organisering
og ansettelse av ny Internasjonal leder. Styret har hatt et tett og godt samarbeid med
Lederrådet i overgangsfasen til ny organisering.
Generalsekretær avsluttet sin åremålsperiode ved utgangen av juni 2019. Lederrådet, i
samarbeid med Hovedstyret, ansatte David Hetlelid som ny Internasjonal leder med oppstart
1.1.2020. Styreleder ledet Lederrådets innstillingskomite for ansettelse av ny daglig leder i
Pinsebevegelsen og ny Internasjonal leder. Styreleder har vært ansatt i en 25% stilling som
fungerende internasjonal leder fra 1. juli til 31.desember 2019.
Styret har jevnlig rapportering og oppfølging på bistandsprosjekter med pinsemenigheter og
organisasjoner, med støtte fra Digni og Norad. Det jobbes målrettet for å styrke forankring
og eierskap hos våre søsterkirker og samarbeidspartnere ute og hos menigheter, partnere og
interessegrupper i Norge. Det er fortsatt behov for flere langsiktige partnere. Flere av
pinsebevegelsenes prosjekter er løftet frem som gode eksempler på vellykkede prosjekter av
Digni i ulike kanaler.
Det er fortsatt fokus på utvikling og formalisering av partnerrelasjoner både nasjonalt og
internasjonalt. Pinsemisjonens partnerkonsept er fortsatt et satsingsområde for å lykkes
med pinsebevegelsens mål for misjonsvirksomhet frem mot 2025 med implementering av
målgruppebasert budskapsutforming og kommunikasjon og kanalvalg overfor
givergruppene.
Pinsemisjonen Barnehjelp støtter barn i nød og vanskelige situasjoner, i fortrinnsvis fattige
land eller steder rammet av sosial urett og katastrofer. Basisbehov som mat, klær, skole,
medisiner, generell omsorg og evangeliet er sentralt og dekkes på ulike måter i samarbeid
med misjonærer og nasjonale medarbeidere i ulike søsterkirker. Givere er menigheter,
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private givere, lag og foreninger. Pinsemisjonen Barnehjelp delte i 2019 ut kr. 903 500 til 57
prosjekter i 21 land.
I 2019 ble det delt ut kr. 400 000 til 12 prosjekter fra Poulsenfondet. Fondet er basert på
mottatte arvemidler. Neste søknadsfrist er 31.12.20
Styret er representantskap for stiftelsen Pinsevennenes misjonærhjem Mamre, som per
31.12.19 leier ut hus i Arendal, Drammen, Kristiansand og Sørum.
Pinsemisjonen har sammen med Lederrådet deltatt i samtaler, rådgivning, utvikling og
opprettelsen av foreningen Hjerte for Israel (tidligere NPAI Norske Pinsevenners Arbeid i
Israel) som et fellestiltak i Pinsebevegelsen. Hjerte for Israel har som formål å støtte Israel
som land og folk gjennom anerkjente offentlige eller private organisasjoner i Israel. Støtten
vil være i form av økonomisk støtte og utsending av volontører og arbeidet skal fortrinnsvis
gå gjennom den Israelske stiftelsen Nachamo Ami. Hjerte for Israel er forankret som et
fellestiltak i Pinsebevegelsen og alle pinsemenigheter i Norge kan møte i årsmøtet og har en
stemme hver.

2) Hovedstyrets sammensetning fra juni 2019
Barbro Kolbjørnsrud
Sindre Ånestad
John Vidar Larring
Anita Aune Nestvold
Michel Andreas Rivas
Linn-Therese Gjervoldstad
David Axell
Lars Morgan Førland
Johannes Stendahl

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varemedlem
3. varamedlem

3) Administrasjonen
Pinsemisjonen har i 2019 hatt 7 faste stillinger. De ansatte har utført 6 årsverk i lønnede
stillinger.
De ansatte er involvert i et stort omfang av oppgaver i forhold til misjonsprosjekter,
misjonærer og utsendinger fra pinsemenigheter i Norge, relasjons- og innsamlingsarbeid,
bistandsporteføljen og samarbeidskontrakter med partnere hjemme og ute og som
representanter i interesseorganer nasjonalt og internasjonalt. Flere av stillingene har til dels
omfattende reiseprogram i inn- og utland.
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Pinsemisjonen Barnehjelp, regnskapstjenester for landutvalg og tjenester innen forsikring,
regnskap og reise er også en del av kontorets sentrale oppgaver. Pinsemisjonen har
beredskapsoppgaver, spisskompetanse og felles tjenester på vegne av pinsebevegelsen ved
kriser og spesielle behov.

4) Organisasjonen
Regionssekretærene (RS) velges ordinært for en 4-års periode. Dette er frivillige, ulønnede
engasjement. GS/Internasjonal leder er nærmeste overordnede for regionssekretærene og
møter RS jevnlig. RS møter i styret for dialog, status og rapport fra regionene.
Følgende personer var i vervet den 31.12.2019:
Geir Hande
Region Afrika
Benjamin Jensen
Region Amerika
Fred-Ole Hansen
Region Asia
Frank Erlandsen
Region Europa
Det er etablert kontaktmenigheter (KM) for nesten hvert misjonsland og landutvalg (LU) for
land der mange menigheter er engasjert. Det er KM for 34 misjonsland og LU for 16 land.
Regionssekretærene har jevnlig kontakt med LU, KM, regionene og med GS/Internasjonal
leder.

5) Bistandsvirksomhet
I 2019 hadde vi 12 bistandsprosjekt i 6 land i tillegg til to fagprosjekt. Offentlig støtte til
prosjektene er gitt av Norad gjennom Digni. Det er 147 partnere (24 menigheter, 9
organisasjoner og 124 enkeltpersoner) i bistandsprosjektene.

6) Økonomi
I 2019 forvaltet og kanaliserte Pinsemisjonen midler for både kontorets drift, Pinsemisjonen
Barnehjelp, bistandsprosjekter, fondsforvaltning og innsamlinger. HS viser til
Pinsemisjonen s regnskaper og revisjonsberetning for 2019. Totalregnskapet viser et
overskudd på 416 835 kr.
Fra tidlig 2020 har Covid-19 pandemien påvirket Pinsemisjonen. Fra mars har alle
utenlandsreiser og de aller fleste fysiske møter blitt utsatt eller avlyst. Aktiviteter i
bistandsprosjektene har blitt sterkt redusert. Dette betyr at budsjett for prosjekter i 2020 må
revideres. Allikevel er det forventet at inntekter til kontor relatert til bistand ikke vil
reduseres betydelig. Pinsemisjonen har ikke hatt permitteringer. Styret anser at
forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er utarbeidet under denne
forutsetningen. Pinsemenighetenes innbetaling av det årlige administrasjonstilskudd og
partnerbidrag til egenandeler og forvaltningsgebyr er en forutsetning for fortsatt drift av
kontoret.
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7) Arbeidsmiljø og klima
Det har ikke vært sykemeldinger i 2019. Inneklimaet på kontoret og arbeidsmiljøet for øvrig
er godt. Pinsemisjonen forurenser ikke det ytre miljø.

8) Redegjørelse om likestilling
Ved årets slutt bestod hovedstyret av 3 kvinner og 6 menn, medregnet vararepresentanter.
Av regionssekretærene var det 4 menn. Av de ansatte ved kontoret var det ved årets utgang
5 kvinner og 3 menn.

06.05.2020

Barbro Kolbjørnsrud
Styreleder t.o.m. 24.03.20/
Fungerende Internasjonal leder
i Pinsebevegelsen 01.07.19-31.12.19

Ingunn E. Ulfsten
Styreleder Pinsemisjonen f.o.m. 25.03.20

Bent Håkan Lindberg
Styremedlem

Annbjørg B. Herland
Styremedlem

Eirik Nyen
Styremedlem

David Hetlelid
Internasjonal leder
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Pinsemisjonen
NOTER TIL REGNSKAPET
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for sm foretak.
Resultatposter
Inntektsf ring skjer etter opptjeningsprinsippet og kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursnoteringen p den siste dagen i regnskaps ret.
Oml psmidler/Kortsiktig gjeld
Oml psmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett r etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsl pet. Oml psmidler vurderes til laveste
verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Anleggsmidler/Langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balansef res og avskrives over driftsmidlets konomiske levetid.
Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart bel p ved verdifall som forventes ikke v re forbig ende
Gjenvinnbart bel p er det h yeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er n verdi av fremtidige
kontantstr mme knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres n r grunnlaget for nedskrivingen ikke
lenger er til stede.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppf res til p lydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gj res p grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg
gj res det for vrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for dekke antatt tap.
Pensjonsforpliktelser
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balansef rt. Pensjonspremien anses i
disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med l nnskostnader.

Note 2
Posten "gaver" best r av :
Form l
Arv
BPPS, Uganda
Barnehjelp
Andre
Mosambik syklon
LED 2019 - Hv Russland
RS virksomhet
Jemen
Motkonto gaver
Sum
Posten Utdeling/bevilgning best r av :
Form l
Barnehjelp
BPPS, Uganda
Poulsen arv
Mosambik syklon
LED 2019 - Hv Russland
Kontor
Donum
Andre
Sultanabad
Skolefond
Jemen
Sum

2019
1 424 187
630 371
506 933
200 200
116 653
74 750
12 000
(87 777)
2 877 316

2019
903 500
542 000
400 000
110 453
73 350
41 952
16 668
14 387
2 900

2018
594 846
998 121
1 400

12 000
63 700
(98 623)
1 571 444

2018
944 000
608 300
340 000

51 823

2 105 210

164 376
62 550
2 171 049

2019

2018

36 377
414 908
84 145
130 000
665 430

62 932
355 970
76 085
440 000
934 988

Posten "Andre Inntekter"best r av:
Forvaltning arv
Moms refusjon

Andre inntekter
Tilskudd / andre gaver

Sum

Note 3 - L nnskostnader
L nnskostnader
L nnskostnader
Arveidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2019

2018

0

1 0
1
1
11 1
1 1
0

0
1 11
1
1

,0

I l pet av regnskaps ret har det v rt gjennomsnittlig

rsverk

Selskapet er pliktig til ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Ytelser til ledende personer
L nn
Pensjonsutgifter
Annen godtgj relse
Sum

Daglig leder

Styret

0 0
1 00
1

-

324 881

-

Ledende ansatte har ikke avtale om bonus eller aksjebasert avl nning.
Revisor
Honorar til revisor for regnskaps ret er kostnadsf rt med kr 76.250

Note 4 - Aksjer
Selskapet har investert i f lgende selskaper:

DNB NOR
Helgeland Sparebank
Sparebank 1 SMN
Sparebank 1 SR-Bank
Sparebank 1 M re
Sparebank Vest
Totalt

Antall
Markeds
aksjer Bokf rt verdi verdi
458
75 524
75 524
4 038
335 154
335 154
5 231
530 423
530 423
9 726
981 353
981 353
600
190 500
190 500
2 328
148 992
148 992
2 261 947
2 261 947

Pinsemisjonen eier 12 500 aksjer à kr 10 i Filadelfia Forlaget AS. Aksjene er
nedskrevet til kr 0 i 1996

Note 5 - Fordringer
Fordringer er oppf rt til p lydende med avsetning for tap p usikre fordringer
Det er ingen l n til ansatte eller ledenede personer i Pinsemisjonen

Note 6
Fri egenkapital 1.jan
+ rets resultat
+dekket fra avsetninger
Fri egenkapital 31.des

2018
799 388
25 009
824 397

2019
824 397
(683 188)
404 961
546 170

Saldo 31.12.18
-0
82 415
20 216
891
442 732
106 112
2 397 687
1 417 269
192 560
2 900
91 518
4 754 300

OmResultat 2019 disponering Saldo 31.12.19
100 000
100 000
12 000
94 415
20 216
1 121 045
1 121 936
-420 204
22 528
-1 299
104 812
671 079
-404 961
2 663 806
-400 000
1 017 269
-16 668
175 892
-2 900
-0,00
36 971
128 489
1 100 023
-404 961
5 449 363

Relatert virksomhet
Avsetninger
S rbare barn
Regional sekret r fond
India arv
Kongo arv
Barnehjelp
Spesielle gaver
Frie gaver
Poulsen arv
Donum
Sultanabad
BPPS
Sum

Note 7 - Andre bank innskudd, kontanter o.l.
I posten inng r bundet innskudd p skattetrekk med kr

100 711

Note : Pinsemisjonen Bistand 01
Administrasjons godtgjørelse
Inntekter prosjekter
Prosjektstøtte
Egenandeler
Total inntekter

1 0
1 0 0
1 0 0

Inntekter vedr Norad/Digni/U.D.
Kostnader prosjekter
Bolivia
Kenya
Kongo
Mosambik
Somaliland
Uganda
Fag/ekstra million
Total kostnader

1 0
1

1
1
11
1 10

0

1
00
1 0

0

0
0

