
 
 

 

Årsmelding 2020 
 
Vår visjon: 
Vi ser menigheter med sunne ledere, som i samarbeid med hjemmet vinner 
barn og unge for Jesus og fostrer dem til etterfølgelse av Ham! 
  
1. Antall medlemmer og lokallag i PBU (inkludert DFEF UNG) 
PBU hadde per 31.12.2020 – 12.709 tellende medlemmer (registrert pr 15. mars). Tellende 
medlemmer er de som har betalt kontingent til lokallaget og er under 26 år.  
 
Det totale antallet medlemmer er 17.863. 
Det totale antall lokallag er 726 og tellende lokallag er 457. 
  
2. PBU-styret 
Alexis Lundh, Connection, (Tabernaklet Haugesund). Styreleder fra juni. 2020 
Birgith Flokketvedt, GPS Ungdom (Familiekirken Saron), Åkrehamn. Nestleder fra juni, 2020 
Mari Kristine Ramslien Algrøy, Salt Bergen Minikids, (Salt Bergen). Nestleder frem til juni 2020 
Benjamin Aune, PK Ung (Pinsekirken Sandvika) 
Martin Pedersen, PKU (Tabernaklet Bergen) 
Anette Stubseid Taylor, Hillsong Y&F (Hillsong Oslo).  
Marie Skaret, Barnearbeidet (Elvebyen Familiekirke, Drammen) 
  
Vara: 
Stig A. Jacobsen, Søndagsskolen (Betania Stathelle) 
Kathrine Tjomsland, Fila Ungdomsarbeid (Filadelfia Tromsø) 
Miriam Wahl Skille, Vennegruppe, Alive og Barnekorene (Sion Moi) 
Edel Merethe Dahl, One Step, tweens-arbeidet (DFEF Klippen, Veavågen) 
 
  
Styret ble valgt på årsmøtet 2020, og styremedlemmene har en asynkron styreperiode på 2 år.  
  
Valg av styre skjer på grunnlag av det som er hensiktsmessig for PBU. Det vil si at styret som 
minimum har 60/40 fordeling av kjønn, samt flest mulig medlemmer under 26 år. Det er også forsøkt 
lagt vekt på geografi og ulike typer lokale grupper.  
 
Årsmøtet ga dispensasjon fra vedtektene til å utivde med én vara og utvide valgkomiteen med én 
person i perioden 2020-2022 for å ivareta innlemmelsen av DFEF Ung-gruppene. 
  
  
3. Ansatte ved PBU-kontoret: 
  

●      Einar Myreng, daglig leder - 100% stilling 

●      Elisabeth Hønsvall Eidevik, teamleder organisasjon, 80% stilling, 20% prosjektstilling Royal 
Rangers fra august  2020.  

●      Karin Fjerdingby, teamleder trosopplæring, 80 % stilling  

●      Per Kristian Løve, teamleder kommunikasjon og kompetanse, 80% stilling 



 
 

 

●      Sandra Elén Bjørnø, prosjektleder Ufestivalen frem til 1. august, deretter prosjektstilling som 
Nasjonal leder for ungdomsleder-nettverk 20% 

●      Rebekka Lundh, prosjektleder for Ufestivalen, 20% stilling fra 1. august 

●      Tom Georg Bu, National Commander Royal Rangers, 5% stilling 

●     Sander Aanonsen, regnskapsmedarbeider 5% 

  
Dette gir til sammen i underkant av 4 årsverk.  
  
Ved nyansettelse etterstrebes det så langt som mulig lik fordeling mellom kjønn, men valget må alltid 
være det som er mest hensiktsmessig for organisasjonen.  
  
Fra og med august flyttet PBU inn i nyinnredede lokaler i St. Olavs gate 24 – Pinsens Hus. Vi deler 
kontor med Pinsebevegelsen, DFEF, Ny Generasjon og PSGS. Pga. koronasituasjonen, regjeringens 
nedstenging fra 12. mars 2020 og påbud om hjemmekontor det meste av året, har vi vært relativt lite 
på kontoret i lengre perioder. Vi fikk alle vært sammen noen uker høsten 2020, og vi ser at de nye 
lokalene fungerer godt og at det ligger til rette for mye godt samarbeid ved å være samlokalisert, noe 
vi er glade for. 
  
  
4. Hovedpunkter fra året 
 
Covid 19: 2020 ble et spesielt år i og med pandemien som rammet Norge og resten av verden. PBU 
har jobbet med smittevern og instrukser rundt barne- og ungdomsarbeid sammen med 
Pinsebevegelsen, Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion (FBU) og Norges Kristne Råd. Alle våre 
grupper har blitt sterkt påvirket av den nedstengingen som har vært i hele landet, da menighetene de 
er tilknyttet har måttet stenge ned - eller har måttet endre sitt arbeid og arbeidsform – det meste av 
året. Det har vært fantastisk å se hvordan mange har greid å finne andre løsninger for å samles, det 
være seg digitalt eller utendørs. Det bør gis honnør til all kreativitet, omstillingsevne og innsats i en 
krevende tid som denne. Det lover godt for fremtiden. 

  
Nytt økonomisystem – I begynnelsen av året byttet vi økonomisystem til Tripletex og 
regnskapsbyrået Sum AS. Det har gitt oss bedre økonomioversikt og automatisering av mange 
prosesser som tidligere var manuelle.  

  
Sammenslåing med DFEF UNG: I februar under dagene på Led 20 ble avtalen mellom PBU og 
DFEF Ung signert for senere å bli effektuert den 1. juli. Overgangen har gått veldig greit, og vi er 
veldig glade for å kunne øke antall grupper og medlemmer, samt styrke økonomien i en tid som dette. 
En spesiell takk til daglig leder Tarjei Berge i DFEF Ung for en god overgang! 
  
Royal Rangers: Elisabeth Hønsvall Eidevik har arbeidet administrativt 20% med Royal Rangers i 
samarbeid med National Commander Tom Georg Bu og et solid arbeidsutvalg. Nye utposter er startet 
opp dette året, og ressurser i RR Norge hjelper i gang nye grupper med oppstart. Det har også vært 
jobbet med fornyelse av ledertreningstilbudet i Royal Rangers. Årets høydepunkt «Eurocamp» i 
Sveits, ble avlyst pga. Covid-19. Neste planlagte Eurocamp er i 2024.  
  
 
 



 
 

 

Tentro: Det ble avholdt to kurs, henholdsvis på Strømmen og i Bergen. Tentro-lederkurset er 
grunnutdannelsen for og inngangsporten for å kunne holde Tentro-undervisning i den lokale 
kirke.  Thomas Neteland, Cornelia Lingås og Karin Fjerdingby har gjort en solid innsats med 
revisjonen av tentro i 2020. I tillegg til nytt undervisningsmateriell, er det også laget en «elev-bok» for 
den enkelte deltaker, som vi fikk veldig god respons på. 
  
Jesus hele livet: Det ble gjennomført et introduksjonskurs for trosopplæringsplanen ”Jesus hele livet” 
på høsten. Samt at det ble arrangert del to og tre i kurstilbudet til lisensbrukere av ”Jesus hele livet”. 
Det er nå 27 menigheter som er lisensbrukere for trosopplæringsplanen. Det ble gjennomført en 
spørreundersøkelse til over 30 kirker som har lisens eller som har deltatt på kurs for Jesus hele livet, 
som en start på den kommende revisjonen i 2021. Interessen og forståelsen for det å ha en 
trosopplæringsplan er økende, noe vi er glade for. 

  
Årsmøtet i 2020, som ble gjennomført digitalt, satte rekord med over 130 grupper representert denne 
junidagen. 
  
Stabsdager: Staben i PBU hadde stabsdager i Tønsberg og i Oslo dette året. Det har vært vanskelig 
å få til optimalt med treffpunkt. Staben har ellers vært flinke til å treffes fast på zoom på morgenen til 
felles kaffeprat og oppstart av dagen. I en krevende tid har det vært mange gode samtaler og 
treffpunkt. Det har vært gjort en solid innsats gjennom året. 
  
Nye ansatte: Rebekka Lundh og Tom Georg Bu er de nyeste ansatte. Henholdsvis inn i stillingene 
som leder for Ufestivalen og National Commander i Royal Rangers. Sandra Elén Bjørnø, gikk fra 
stillingen som leder for Ufestivalen til en prosjektstilling som Nasjonal leder for ungdomsledernettverk i 
august. 
  
Ufestivalen måtte avlyses på grunn av Covid-19. Løsningen ble at et flott team fra Ufestivalen 
besøkte Sarpsborg, Trondheim, Mosjøen og Tromsø med ledertrening, møter og undervisning. 
  
Ressurser: Vi hadde over 15 ressurspersoner fra ulike deler av landet var på samling for barne- og 
familieressurser 14. og 15. september i Oslo. Det ble gode dager med både utvikling av materiell og 
nettverking.  
  
Vi ønsker å tilby relevante hjelpemidler, litteratur og kompetanse til barne- og ungdomsarbeid.  
  
Av ressurser gjennom 2020 har vi hatt: 
  

A. Digital søndagsskoleressurser: Det er opprettet en felles ressursgruppe som 
tilrettelegger ulike digitale ressurser som blir gjort tilgjengelig på PBU sin læringsplattform på 
våre nettsider.   
  
B. Jesus hele livet: Er en trosopplæringsplan som Filadelfiakirken Oslo og Sentrumkirken 
Sandnes har utarbeidet. Denne planen har PBU inngått en distribusjonsavtale med, slik at 
PBU kan være det nasjonale bindeleddet og forvalter for denne trosopplæringsplanen i 
Pinsebevegelsen.  
  
C. Tentro: Tentro er et frikirkelig konfirmasjonstilbud som i sin tid ble utviklet av PBU i 
samarbeid med Misjonskirken Ung, Ung Baptist og DFEF Ung, og lansert i 2006.  Tentro har i 
flere runder blitt revidertog blir revidert en ny runde i 2019-2020. Undervisningen er lagt opp 
for å involvere ”konfirmanten” med opplevelser som engasjerer, virkemidler hentet fra 
hverdagen gjennom musikk, film og sosiale medier.   
  



 
 

 

D. Royal Rangers: RR er et fantastisk verktøy for å nå barn og unge både med og uten kirke- 
eller menighetsbakgrunn. RR bygger på en grunntanke om at det er viktig å nå alle sider ved 
mennesket; fysisk, psykisk, åndelig og sosialt. Undervisningen er pedagogisk lagt til rette for 
dette til den enkelte aldersgruppen.  
  
E. Helt Konge 
  
F. Trygge kirker – Kurset forbereder deg som leder på hvordan du bør håndtere mistanke om 
vold og seksuelle overgrep blant barn og unge. Det ble høsten 2020 søkt om penger til 
revisjon av kurset, noe vi dessverre ikke fikk denne gangen, da kun «nye» prosjekter fikk 
tilskudd. 

  
Nytt navn: I ekstraordinær generalforsamling i desember 2020, ble det vedtatt navnebytte fra 
Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg til Pinse Ung fra 01.01.21. Dette er et navn som 
kommuniserer bedre og forteller hvilken aldersgruppe vi jobber for. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
Nytt grafisk materiell ble utarbeidet kort tid etterpå. 
  
Mosaic leder: I desember fikk vi tilskudd på NOK 400.000,- fra Herreløs Arv (LNU) til en halv stilling 
som prosjektleder for et felles migrantarbeid sammen med Laget og Ung-Baptist for 2021 og halve 
2022. Arbeidet heter “Mosaic leder” og skal jobber med ledertrening for ungdommer fra ulike 
migrantkirker og norske kirker sammen. (Martha Sletten ble ansatt på nyåret i 2021 som 
prosjektleder.) 
  
Nettsider: Arbeidet med nye nettsider ble påbegynt senhøstes og med lansering i februar påfølgende 
år. Det vil være et pågående satsningsområde å lage og samle inn nye ressurser som kan knyttes opp 
mot trosopplæringsplanen Jesus Hele Livet, samt være en side hvor man finne praktiske råd og tips 
på alt fra oppstart av grupper til arrangering av leir. 
  
  
Samarbeid med nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner 

o   Frikirkelig barne- og ungdomsunion (FBU) - er et samarbeidsorgan / styre for barne- og 
ungdomsorganisasjonene til baptistene, metodistene, Frelsesarmeen, De Frie Evangeliske 
Forsamlinger, Misjonsforbundet og Pinsebevegelsen. Styret består av en representant fra de 
ulike organisasjonene. Nestleder for FBU denne perioden har vært daglig leder i PBU. 

o   LNU er en paraplyorganisasjon og består av 96 organisasjoner, deriblant PBU. Det er i tillegg 
14 observatører. LNU er et samarbeidsorgan for disse frivillige organisasjonene, om nasjonale 
og internasjonale spørsmål av interesse for barn og unge.  

  
Samarbeid internasjonalt 

o   Royal Rangers har hatt sin årlige European Leadership Conference som dette året ble 
arrangert i Makedonia. Nasjonale ledere fra de fleste europeiske land deltok og Tom Georg Bu 
representerte Norge som nasjonal leder. 

  
Agenda 
PBU ønsker å ha innflytelse på det som skjer for barn og unge i dag. PBU har, ved daglig leder, vært 
invitert inn i Lederrådet for Pinsebevegelsen i Norge. På dette grunnlaget har vi muliggjort både Led 
Nasjonalt og Led Regionalt som har fått mye gode tilbakemeldinger. PBU opplever at vi styrkes 
nasjonalt med å være en konstruktiv pådriver for barn og unge i våre menigheter.  



 
 

 

  
Pinsebevegelsen har i sine 2030 mål som ble lansert dette året: 100 nye menigheter og at alle landets 
pinsemenigheter har levende barne- og ungdomsarbeid. PBU vil jobbe målrettet for 2030-målene for å 
endre tilstanden i bevegelsen vår, ved å hjelpe menigheter til å reise og tilby levende aktiviteter for 
barn og unge. Ved å skape en tro om endring og tilrettelegge verktøy har vi tro om å nå målene om at 
alle landets menigheter skal ha levende barne- og ungdomsarbeid.  
  
Vår oppgave er imidlertid ikke bare å jobbe på nasjonalt nivå, men også gjennom handlingsplanen 
styrke våre tilstedeværelser og påvirkninger i den lokale menighet. 
  
Økonomi  
  
PBU sentralt har økonomisk sett ett ben å stå på: den statlige støtten som mottas gjennom Barne- og 
likestillingsdepartementet ved Fordelingsutvalget. Det er et stabilt ben å stå på, men også sårbart da 
hele vårt økonomiske grunnlag ligger der. Opphører denne ordningen er også grunnlaget for PBU, slik 
vi er i dag, borte. Dette er noe PBU sentralt må jobbe med, slik at man kan trygge fremtiden for drift for 
PBU og for Pinsebevegelsen i Norge.  
  
Ut ifra dette grunnlaget vurder daglig leder at det fortsatt er grunnlag for drift. Og med en økende 
tellende medlemsmasse og større bevissthet for registrering av lokallag, er det gode vekstvilkår for 
PBU.  
  
Styrets vurdering 
2020 ble et innholdsrikt år, og styret er takknemlige for å se at en rekke resultater har blitt oppnådd 
under en krevende tid med Covid-19. Sammen med Pinsebevegelsen i Norge, gjør vi det vi kan for å 
legge til rette for at flest mulig når vårt felles mål om levende barne- og ungdomsarbeid i alle landets 
pinsemenigheter og at nye arbeid og grupper startes som en del av oppnåelsen av 2030-målene.  
                                              
Til tross for stor arbeidsmengde, er staben i PBU liten, men dyktig og arbeidsom. Staben legger ned 
mye tid og ressurser for å nå våre mål. Styret vil uttrykke takknemlighet til de ansatte for den gode 
jobben de gjør! 
                                                       
  
  
 
  
  
  
 

 


