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Årsrapport 2021 for Pinsebevegelsen i Norge 
 

 
 
Besøksadresse: St. Olavs gate 24, 0166 Oslo.  
Postadresse: Boks 7007, St. Olavs plass, 0130 Oslo. 
Organisasjonsnummer: 934 409 555 
 
 
 
Innledning: 
Lederrådet i Pinsebevegelsen og Pinsebevegelsens hovedkontor arbeider ut fra 
mandatet vedtatt i Samtaleforum / Årsmøtekonferansen, nedtegnet i «Visjon og 
ordninger – Grunnlagsdokumentet for Pinsebevegelsen i Norge».  
 
 
Lederrådets sammensetning i 2021: 

 
Leder Øystein Gjerme, pastor (Salt, Bergen)  
 
Andreas W. Hegertun, pastor (Filadelfiakirken, Oslo) – fram til juni 
Jorun Godø, pastor (Pinsekirka Filadelfia, Ålesund)  
Hege J. Skavern, medpastor/førstelektor (Filadelfia, Hamar)  
Ingrid Erlandsen, pastor (Betel, Trondheim)  
Andreas Hasseløy, pastor (Hillsong, Norge) 
Trond Eriksen, daglig leder (Stiftelsen Evangeliesenteret) 
Thor-Harald Evenstad, pastor (Filadelfia, Kristiansand) – permisjon fra 
september 
Knut Idland, pastor (Betel, Hommersåk)  
 
Daglig leder i Pinse Ung, Einar Myreng, og leder i DFEF, Kjell Ohldieck, 
møter som konsultative medlemmer etter innkalling. Arve Bækkelund ble 
konstituert i Ohldiecks sted fra august av. 
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Pinsebevegelsens hovedkontor: 
Administrasjonen hadde per 31.12.2021 en stillingsressurs på 7,3 årsverk (se 
tabell).  
Internasjonal leder, David Hetlelid, sa opp sin stilling i juli 2021 og avsluttet 
arbeidet den 15. november. Torild Almnes gikk av med pensjon 31/6-21 og 
hadde en mindre prosjektstilling de siste månedene før det. 
 
 Navn Tittel Prosent 
Ingunn E. Ulfsten Daglig leder 100 % 
Jan Eilert Aakre Spesialrådgiver adm. 100 % 
Morgan Kalleberg Økonomileder adm. 40 % 
Knut Idland Leder Pinse Menighetsliv 

/ Prosjektleder Led 
40 %, prosjekt 

Per-Eivind Kvammen Pinse Menighetsliv, 
Leder Plant 

20 % prosjekt 

Stig Stordal Bistandsleder 100 % 
Nigel Erwin Økonomileder bistand 100 % 
Marie Djupedal Seniorrådgiver misjon / 

adm. 
80 % 

Vigdis Gjervoldstad Bistandsrådgiver 50 % 
Eli Bjørnebråten Prosjektansvarlig bistand 40 % 
Helge Nupen Bistandsrådgiver 40 % 
David Hetlelid Internasjonal leder 80 %, fram til 15/11 
Torild Almnes Spesialrådgiver 20 %, fram til 31/6 

 
Leder for Lederrådet er arbeidende styreleder i Pinsebevegelsen, og menigheten 
Salt får dekket 50 % av hans lønn og andre relevante kostnader. 
 
Fred Håberg ble ansatt som ny internasjonal leder i desember, med 
oppstartsdato 1. februar 2022, og vil ha ansvaret for misjonsdelen i avdelingen. 
På Samtaleforum i oktober ble det vedtatt en deling av internasjonal avdeling 
mellom misjon og bistand f.o.m. 1. januar 2022. 
 
Pinsebevegelsen framleier lokaler til DFEF, Pinse Ung, Ny Generasjon og PSGS. 
Pga. koronasituasjonen og påbud om hjemmekontor, har lokalene vært i mindre 
bruk i lengre perioder. Vi ser at de lokalene fungerer godt og at det ligger mye 
godt i samlokaliseringen med nevnte organisasjoner. 
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Hovedpunkter fra året: 
 

• Korona: 2021 ble nok et spesielt år i og med koronapandemien. 
Administrasjonen har bl.a. videreformidlet informasjon om smittevern fra 
myndighetene og Norges Kristne Råd, samt deltatt i påvirkningsarbeid på 
vegne av menighetene inn mot myndighetene.  
 
Koronasituasjonen har gjort at menighetene har måttet stenge ned - eller 
endre arbeidet – deler av året. Mye av virksomheten har måttet være  
online, utendørs eller under restriksjoner innendørs. 
 
Det ble grunnet korona ikke arrangert fysiske samlinger som Led 
Nasjonalt eller Sommerstevne på Hedmarktoppen, men begge ble 
gjennomført digitalt.  
 

• Lederrådet: Styret i Pinsebevegelsen har hatt ni møter hvorav tre var 
fysiske møter og resten digitale. I sammenheng med fysiske møter har det 
vært treffpunkt med regionlederne, ledere/styreledere i fellestiltakene, 
ledere/medlemmer i nasjonale utvalg og styret i Pinse Ung. I tillegg 
generalforsamling for Pinse Bistand og årsmøte i PSGS.  
 

• Regionene: Det har vært fire digitale møter med regionlederne, bl.a. med 
oppdatering om koronasituasjonen og annen aktivitet rundt om i landet. 
 

• Medarbeidersamlingen: 21.- 22. oktober ble det gjennomført en fysisk 
samling på Gardermoen med 120 menighetsledere. Det ble satt fokus på 
nødvendigheten av at lederne har det godt dersom det lokale arbeidet i en 
menighetsbevegelse som Pinsebevegelsen skal fungere. Det ble 
spennende foredrag blant annet av Ingunn Folkestad Breistein, Daniel 
Alm, Egil Svartdahl og Øystein Gjerme. Rundt bordene ble det 
dyptpløyende gruppesamtaler og godt med tid til fellesskap.  

.  
• Ny trossamfunnslov: Ny trossamfunnslov ble operativ fra 1/1-2021. 52 

menigheter hadde sluttet seg til ved årsskiftet 20/21.  
 
• Nytt Kontrollutvalg: Dette utvalget ble opprettet på Samtaleforum i 

oktober 2021. Utvalget skal arbeide med klager som kommer inn på 
vedtak i nasjonale råd. 
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• Sammenslåing med DFEF: DFEF har vedtatt å ha en prøveperiode 
sammen med Pinsebevegelsen fram til sommeren 2022. Pinsebevegelsen 
har bistått inn i dette sammenslåingsarbeidet også i 2021, der det har vært 
ønskelig. 
 

• Kommunikasjonsarbeid: Det ble bl.a. sendt ut månedlige nyhetsbrev og 
gjort hyppigere oppdateringer på Facebook. I desember 2021 ble Kjetil 
Bergerud Larssen ansatt som ny Kommunikasjons- og arrangementsleder. 
Han starter i stillingen 1. april.  
 

• Gjennomgang av Grunnlagsdokumentet: Revisjonen av 
Grunnlagsdokumentets administrative del fortsatte, og det ble vedtatt nye 
retningslinjer og prosedyre for Etisk råd på Samtaleforum i oktober. 
 

• Led 2021: Pga korona var det ikke mulig å gjennomføre en stor fysisk 
konferanse, og det viste seg også å bli vanskelig å arrangere fysiske 
regionale samlinger. Med tema «Sammen om kirken» ble det gjennomført 
en fysisk konferanse i Bergen, samt digitale konferanser i midt/nord og 
sør/øst. Led regionalt ble gjennomført på Agder og i Innlandet.   
 

• Pinsebevegelsens Årsmøtekonferanse og Samtaleforum: Arrangement 
ble gjennomført digitalt 9. og 10. Juni fra kontoret i Oslo. Følgende 
fellestiltak arrangerte sine årsmøter under konferansen: TV-Inter Norge, 
Hedmarktoppen FHS, Filadelfiaforlaget AS, Helgeland FHS, IBRA Media 
Norge, Evangeliesenteret, Hjerte for Israel og Pinsebevegelsen i Norge. I 
tillegg var det informasjon fra forkynnerfellesskapet PFF og Stiftelsen 
Betania, Alta. Pinse Ung arrangerte sitt årsmøte digitalt i forlengelse av 
den felles Årsmøtekonferansen. 

 
 

Ulike virksomhetsområder: 
 

• Pinse Menighetsliv:  
Det har vært stor aktivitet her dette året:  
Plant: Det er etablert en arbeidsgruppe som jobber med veien videre for  
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planting iht til virksomhetsplanen. Antallet Plant-speidere er utvidet til ca. 
 15 stk. Kirkeplantingsskolen er gjennomført med et motivert kull på 12 
 personer. 
  

Menighetsutvikling: Det er gjennomført modul 1 og 2 Led 
Læringsfelleskap  på 9 ulike steder i landet. Ca. 65 menigheter deltar i denne 2-
års-reisen.  Flere nye  steder er under oppstart.  
 
 Revitaliseringsarbeidet: 20 menighetsveiledere følger opp og veileder i 
 flere titalls menigheter landet over.  

 
 
 

• Pinse Bistand: Pinse Bistand (Norwegian Pentecostal Mission, NPM) 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 ekstrabevilgning fra Digni til ett 
fagutviklingsprosjekt om aksjonsforskning i inkluderende 
førskoleutdanning. Fagutviklingsprosjektet inkluderer ti institusjoner i seks 
ulike land i sørlige Afrika. 

 
Samtlige bistandspartnere og prosjekter opplevde også dette året store 
utfordringer relatert til Covid-19. Fire av prosjektene hadde tilleggsår og 
enda flere hadde behov for å kompensere for ugjorte prosjektaktiviteter 
fra året før. Ni av prosjektenes årsrapporter viser en progresjon iht 
forventning, mens kun tre av prosjektene har hatt progresjon under 
forventet. Likevel kunne prosjektene til sammen rapportere over 42 000 
regelmessig berørte gjennom sine aktiviteter. I de 12 prosjektene har det 
jobbet 48 fulltidsansatte, 37 deltidsansatte. I tillegg har det jobbet mer enn 
650 frivillige som til sammen har lagt ned over 75 000 frivillige timer i 
prosjektene.  

 
I tillegg til den ordinære prosjektoppfølgingen, har kontoret måttet 
håndtere varslinger og bekymringsmeldinger. En av sakene ble avsluttet i 
desember med et tilbakebetalingsbeløp til Norad på kr 597 812. Vi har i 
tillegg to pågående saker med kontinuerlig dialog med Digni, Norad og 
vårt eget styre. Disse sakene ble meldt inn fra oss i 2019, og pågår inn i 
2022. 
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• Pinse Misjon:  
   Misjonærer   

2021 var fortsatt preget av koronapandemien og hadde ingen nye 
utsendinger. Av de 59 utestasjonerte misjonærer utsendt fra norske 
pinsemenigheter pr. 31.12.21 var det 35 kvinner og 24 menn. Av disse var 
14 i Afrika, 9 i Amerika, 7 i Asia og 29 i Europa. I tillegg var det 26 
misjonærbarn og 20 pendlermisjonærer, hvorav 8 kvinner og 12 menn.  

  
MisjonsHUB  
Etter et sterkt uttrykt ønske fra afrikanske ledere om et tettere samarbeid 
mellom kirker i Nord og Sør, flyttet Vigdis og Arne Gjervoldstad høsten 
2021 til Nairobi, Kenya for å etablere en felles nordisk misjonshub i Afrika, 
Nordic Pentecostal Cooperation in Africa. Sammen med et svensk og et 
finsk par som er utplassert i Tanzania og Etiopia, utgjør de HUB-teamet. I  
november 2021 ble arbeidet offisielt åpnet med HUBens første 
generalforsamling og etablering av styre. Fokuset for HUBen er: sterkere 
relasjon, neste generasjon ledere, misjon mot unådde og urbane 
utfordringer.  

  
Barnehjelpen    
Barnehjelpen bevilget i 2021 kr 874 500 til ulike formål som for eksempel 
til skolegang, mat, barn reddet fra menneskehandel, hjelp og  
forebyggende tiltak i forbindelse med barnegraviditeter og til 
sommerleirer. Dette ga hjelp og omsorg til barn i 17 land, deriblant Jemen 
– hvor det ble bevilget akutt krisehjelp på kr. 25 000.   

  
Partnermidlene    
Partnermidlene skal brukes til å støtte misjonsformål, informasjonsarbeid 
og administrasjon i tillegg til egenandeler til Norad-finansierte prosjekt 
gjennom Pinse Bistand. I 2021 hadde vi 91 private støttepartnere og noen 
andre. Sammen bidro de med ca. 300 000 kr i tillegg til at vi mottok en arv 
på litt over 700 000 kr og gaver fra enkelte menigheter og andre partnere.   

   
   Frivillige ledere 

Pinse Misjon har fire regionssekretærer, 9 aktive landutvalg med ledere, 
samt en frivillig leder for Pinsemisjonen Barnehjelp som endret navn til 
Barnehjelpen i 2021.   
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Representasjon: 
Lederrådet og Pinsebevegelsens administrasjon representerer Pinsebevegelsen 
overfor det offentlige Norge, økumeniske samarbeidspartnere og andre 
trossamfunn, bl.a. i Norges Kristne Råd og NORME. Det er god dialog med andre 
menigheter og trossamfunn i saker der vi har felles agenda. Lederrådet 
representerer også Pinsebevegelsen i et nordisk pinsesamarbeid, Pentecostal 
European Fellowship (PEF) og Assemblies of God World Fellowship (AGWF). 
 
Pinsebevegelsens økonomi: 
Det økonomiske grunnlaget for Pinsebevegelsens virksomhet er i hovedsak 
medlemstilskuddet fra pinsemenighetene. Tilskudd til drift i 2021 var kr 75 per 
tilskuddsberettiget trossamfunnsmedlem.  Driften av ulike råd og utvalg under 
Pinsebevegelsen nasjonalt, som Etisk råd, samt annet arbeid i nasjonal regi, 
dekkes også av disse midlene. Det vises for øvrig til Pinsebevegelsens regnskap 
for 2021, som er revidert av statsautorisert revisor Knut Østbye fra 
Revisorgruppen Mæland og Østbye. 
  
 
 
 
 
Oslo, 3. mai 2021 
 
 
 
Ingunn E. Ulfsten, sign. 
daglig leder 
 
 


