
ÅRSMELDING FOR TV INTER NORGE FOR ÅRET 2021 
 
 
 
1. Bakgrunn 
Stiftelsen TV Inter Norge er Pinsebevegelsens fellestiltak «for å drive evangelisering i Norge 
og andre land gjennom TV og video og virksomhet beslektet med dette …”.  Selskapet som 
ble stiftet i 1987 har sin forretningsadresse i Oppegård Kommune. 
 
Stiftelsen har i 2021 fortsatt en samarbeidsavtale med TV Inter AS, der stiftelsen har en 
aksjepost i på 50%.  
 
 
2. TV-produksjon 
I løpet av 2021 har Stiftelsen bidratt med støtte til følgende trosformidlende programmer på 
SOME/Youtube gjennom TV Inter AS; 

- Plussord, 1 minutts daglige andakter med henholdsvis Egil Svartdahl, Lisa Børud, 
Sunniva Gylver og Andreas Hegertun. Plussord distribueres på Facebook og 
Instagram hvor vi nå har henholdsvis 36 000 og 22 000 følgere, totalt over 58 000. Av 
disse er det opp mot 20 000 som følger Plussord daglig, og det er hele tiden en jevn 
strøm av likes og delinger. Eksempelvis har vi siden oppstart av sesong 3 over 
22 000 delinger bare på Facebook. Folk viser stor takknemlighet, og som kuriositet 
kan det nevnes at vi har følger i både Sverige, Danmark, Finland, Island, Spania, 
England, USA, Nigeria og Kenya.  Vi er nå godt i gang med sesong 3 og i løpet av 
sommeren runder vi 1000 andakter.  

- Plussprat; i 2021 laget vi 2 sesonger av YouTube-serien PlussPrat. Her møter 
Egil Svartdahl kjente og ukjente personer som deler fra sin tros- og livshistorie.  
Innholdet har t.o.m. blitt en nyhetssak som både NRK, TV2 og landets største 
aviser fulgte opp. For PlussPrat er det flott å kunne være med å sette 
dagsorden og formidle gode verdier gjennom det vi lager.  

- Støtte til «Oppstandelsen med Thor Haavik». I 2021 startet vi å lage en serie 
på oppdrag fra Tro og Medier. Hvilke bevis fins på at Jesus stod opp, og hva 
tenker forskere om det som skjedde? Gjennom 3 episoder følger vi prest og 
tidligere Farmen deltaker Thor Haavik på jakt etter svar. Han oppsøker blant 
annet krimtekniker Jørn Lier Horst, filosof Henrik Syse, en rettsmedisiner og 
en psykolog. Han drar også til Oxford hvor han møter hjerneforsker Sharon 
Dirckx, vitenskapsfilosof Richard Swinburne og historisk teolog Alister 
McGrath. Dette har blitt en utrolig spennende serie som mange vil få glede av, 
både troende og de som er mere skeptiske/nysgjerrige.  

- Diverse midler er gitt til; Selja – en kortfilm med tweens som målgruppen, «Julekort til 
hele Norge», MELT konferansen, m.m.   

- Det er også gitt midler til utvikling av nye prosjekter for barn, og unge voksne. 
 

 



3. Kontakt med menighetene 
Pga de gjeldende restriksjoner under covid19, har mange innsamlingsreiser blitt avlyst. Vi 
har likevel klart å opprettholde totale gaver sånn noenlunde, da vi har fått inn flere 
sponsorpenger fra firmaer og at vi har hatt flere vellykkete Vipps innsamlinger. Vi prøver dog 
å begrense innsamlingen/vipps på programmene vi lager.  
Veksten i antall faste støttepartnere har gått noe ned. 
  
Den løpende kontakten med landets pinsemenigheter er fortsatt svært viktig, så vi trenger å 
intensivere dette for 2022.  Dette gjelder så vel informasjonsarbeidet som vervingen av 
personlige givere og kollekter fra menighetene.   
 
Det antall enkeltpersoner som engasjerer seg i givertjeneste og personlig bønnetjeneste for 
TV-arbeidet bekrefter vår visjon på fortsatt å lage programmer som holder ryktet om Jesus 
levende. Vi håper mange menigheter fortsetter med å være rause mot oss og gir plass for 
offer/verving av givere. 
 
 
4. Økonomi 
Stiftelsens regnskap er satt opp under forutsetning av fortsatt drift og vi bekrefter at 
forutsetningene er til stede.   
 
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 422.886,- i 2021. (overskudd på kr 
647.538,- i 2020).  
 
De totale gave- og offerinntektene i 2021 er på 5.338.195,-. I 2020 var de på 5 490 495,- kr. 
Det er en nedgang fra året før på ca 150.000,-. Her vil vi også bemerke at vi har fått inn noen 
sponsorpenger, som er fakturert fra TV Inter AS, mot støtteannonse der. De er ikke 
medberegnet i dette regnskapet/oversikten. 
 
Det ble overført kr 4.238.000,- i prosjektstøtte i 2021, til TV Inter AS. 
 
 
5. Arbeidsmiljø  
Stiftelsen har i løpet av 2021 hatt 2 ansatte, under et årsverk. Arbeidsmiljøet er 
tilfredsstillende. Sykefraværet er helt minimalt og det har ikke vært ulykker eller 
arbeidstvister. 
 
 
6. Ytre miljø 
Selskapet har ingen innsatsfaktorer eller produkter som påvirker det ytre miljø. 
 
 
7. Likestilling 
Selskapet har i dag en mann og en kvinne deltidsansatt. Det er 2 kvinnelige representant i 
styret.   
 
 
8. Styrets sammensetning 
Styret i stiftelsen TV Inter Norge består av Kenneth Flem styreformann, Vidar Jenssen,  
Henrik Peder Govertsen, Lisa Landvik Berge, Runar Andersen og Ann-Christin Østerberg. 
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